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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid neemt kennis van het initiatief van 
de bevoegde commissie die wil reageren op de noodzaak actie te ondernemen ingeval van 
afwezigheid van leden wegens ouderschapsverlof.

De rapporteur voor advies verzoekt de bevoegde commissie hierbij de in onderstaand advies 
gestelde vragen te beantwoorden, teneinde de algemene context en met name de praktische 
gevolgen te verhelderen.

De problematiek

Het voorstel van de bevoegde commissie is een reactie op het voorstel van de heer Richard 
Corbett, waarvan een van de gevolgen zou zijn dat een van de grondregels van de 
parlementaire democratie volgens welke de leden individueel en persoonlijk hun stem 
uitbrengen, met name tijdens de stemmingen in de plenaire vergadering, wordt opgeheven. 
Het verslag-Corbett beoogt namelijk een lid tijdens de uitoefening van zijn mandaat te 
vervangen zodat deze ouderschapsverlof kan nemen.

In het hypothetische geval van een tijdelijke vervanging van een lid moet eerst de beperking 
van de tijdelijke vervanging tot uitsluitend het ouderschapsverlof, na geboorte of adoptie, ter
discussie worden gesteld. Kan deze logica niet ook worden toegepast op ander gezinssituaties 
die een reden zouden kunnen zijn voor een tijdelijke vervanging van een lid, om aldus de 
combinatie van gezins- en beroepsleven te bevorderen, zoals een langdurig ziekteverlof of een 
wettelijk ten laste komend gezinslid dat langdurige verzorging vereist? Zou anders de 
toepassing van artikel 21 (medische kosten) van de Regeling kosten en vergoedingen van de 
leden niet aan die behoefte moeten worden aangepast? 

De de belangrijkste kwestie is echter het onderscheid tussen een politiek mandaat en een 
arbeidscontract. De parlementaire democratie is gebaseerd op twee elementen: continuïteit 
van het mandaat en onafhankelijkheid van de gekozene. Een lid van het Europees Parlement 
vervult vrij een hem door de kiezers verstrekt mandaat dat is beperkt in de tijd, waarvoor hij 
individueel de eed aflegt en waarvoor hij parlementaire vergoedingen en sociale rechten 
ontvangt als voorzien door het Parlement. Gezien het beginsel van continuïteit van het 
mandaat kan een lid niet van zijn mandaat worden ontheven, tenzij hij op ernstige wijze zijn 
plichten verzuimt. De uitoefening van een mandaat kan dus niet worden vergeleken met een 
tewerkstelling met een bijbehorend salaris. Op grond van deze beginselen is nooit beoogd in 
de communautaire wetgeving een uitzonderingsbepaling op te nemen waarmee het een lid van 
het Parlement wordt toegestaan zijn stemrechten tijdelijk aan een ander lid over te dragen. De 
rapporteur voor advies schaart zich in deze dan ook achter het ontwerpadvies van de 
Commissie juridische zaken. Bijgevolg toont dit onderscheid aan dat het beroep op het 
"ouderschapsverlof" voor een lid niet terecht is. 

Tenslotte wil de rapporteur voor advies er in dit verband op wijzen dat in de talloze en 
gunstige sociale rechten die de leden van het Europees Parlement en hun gezin momenteel 
genieten, alsmede in de regels voor het gebruik van de parlementaire vergoedingen 
(vervoerskosten, algemene kosten, secretariaatsvergoedingen) rekening wordt gehouden met 
omstandigheden die verband houden met de zwangerschap. Deze rechten leiden in 
verhouding tot de situatie in vele andere lidstaten tot veel hogere uitkeringen dan de sociale 
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rechten van de nationale parlementsleden.

Conclusie

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid is verheugd over elk initiatief dat 
beoogt de situatie van de leden te verbeteren ingeval van afwezigheid van de leden wegens 
moeder- of vaderschap.

Zij meent echter dat een schorsing van het mandaat wegens moeder- of vaderschap en een 
tijdelijke vervanging van het betrokken lid in strijd zou zijn met de elementaire beginselen 
van het mandaatsrecht. In artikel 13 van de Akte van 1976 wordt duidelijk bepaald dat indien 
een zetel vacant wordt gedurende de zittingsperiode, deze voor het resterende tijdvak moet 
worden bezet. Een tijdelijke vervanging is dus uitgesloten.

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid is van mening dat in artikel 28, lid 3 
van de regeling kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement (RKVL), 
waarin aan een zwanger parlementslid vóór de bevalling drie maanden zwangerschapsverlof 
wordt verleend en ná de bevalling nog eens zes maanden, voldoende rekening wordt 
gehouden met de situatie van leden ingeval van moederschap.

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid is van oordeel dat elke herziening 
van het ouderschapsverlof moet worden gezocht op het niveau van bovenstaande regeling 
(Akte van 1976, Statuut van de leden, Reglement van de Instelling) waarbij rekening wordt 
gehouden met de speciale omstandigheden die voortvloeien uit het mandaatsrecht. In dit 
verband kan ook een ouderschapsverlof voor vaders worden onderzocht.

In het algemeen moet onder ogen worden gezien dat het lid dat tijdelijk van de uitoefening 
van zijn mandaat wordt geschorst, voor de duur van die schorsing alle aan de uitoefening van 
het mandaat inherente rechten, met inbegrip van de parlementaire immuniteit en al zijn 
sociale rechten, verliest.

Een andere oplossing zou zijn het subsidiariteitsbeginsel te laten gelden en dus de leden een 
tijdelijke schorsing van het mandaat toe te staan, indien deze schorsing is voorzien in de 
wetgeving van de lidstaat waarin het lid is gekozen.  


