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1. Inleiding

Het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG heeft ten doel 
de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na 
de bevalling en tijdens de lactatie te verbeteren. Dit wetgevingsinitiatief, dat deel uitmaakt 
van het EU-pakket ter bevordering van de combinatie van werk, privéleven en gezin, is een 
van de maatregelen om de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

De herziening van Richtlijn 92/85/EEG geniet onze steun, ofschoon de herschikking die de 
Europese Commissie voorstelt ons ontoereikend lijkt, zowel voor wat betreft het wegwerken 
van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt als met het oog op het 
waarborgen van een actieve en evenwichtige combinatie van werk, privéleven en gezin. Deze 
tekortkoming is voornamelijk te wijten aan het feit dat niet wordt aangedrongen op een betere 
taakverdeling tussen de ouders.

Ten gevolge van de toevoeging van artikel 141 van het EG-Verdrag heeft het voorstel thans 
een dubbele rechtsgrondslag, namelijk artikel 137, lid 2 van het EG-Verdrag, betreffende de 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers, en artikel 141, lid 3 van het 
EG-Verdrag, over het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Hiermee
wordt voorzien in een harmonischer conceptueel kader. Bovendien maakt de uitbreiding van 
de rechtsgrondslag het ook mogelijk om bepalingen ter bescherming van belangrijke sociale 
waarden, zoals het moeder- en vaderschap, in de richtlijn op te nemen.

De wijzigingsvoorstellen hebben vooral betrekking op de minimumduur van het 
zwangerschapsverlof, dat verlengd wordt van 14 tot 18 weken; de bezoldiging, die gelijk moet 
zijn aan een volledig salaris; de vaststelling van voorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk en het ontslagverbod.

2. Een betere taakverdeling tussen de ouders

Een van de prioriteiten van de sociale agenda van de EU is het uitstippelen van 
beleidsmaatregelen die de combinatie van werk, privéleven en gezin bevorderen, voor zowel 
vrouwen als mannen. Dit streefdoel is tevens een van de zes prioritaire actieterreinen van de 
routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de periode 2006-2010.

De EU staat voor een demografische uitdaging die zich kenmerkt door lage geboortecijfers en 
een toenemend aantal ouderen. Het verbeteren van de wetgeving die de verhouding tussen 
werk en gezin in evenwicht moet brengen, maakt deel uit van de aanpak van het 
demografische vraagstuk.

Toch houden de genderstereotypen in onze samenleving hardnekkig stand. Zij vormen een 
belemmering voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt en met name tot kwalitatief 
hoogstaande banen. Nog al te vaak wordt aangenomen dat vrouwen, in tegenstelling tot 
mannen, in de eerste plaats moeten zorgen voor de kinderen en andere afhankelijke personen, 
zodat zij niet zelden voor de keuze komen te staan: moederschap of een beroepscarrière. 
Vrouwelijke werknemers worden vaak aangemerkt als "riskant", "tweede keus" of
"ongeschikt" omdat het zeer waarschijnlijk is dat zij zwanger raken en gebruik maken van 
hun recht op zwangerschapsverlof. Daarom is het van essentieel belang dat de nieuwe 
verlofmodellen de bestaande sociale stereotypen niet consolideren of versterken.
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Moederschap en vaderschap zijn grondrechten die onontbeerlijk zijn voor het maatschappelijk 
evenwicht. Het is dan ook wenselijk dat de herziening van Richtlijn 92/85/EEG de situatie 
van werkende vrouwen bevordert en het moederschap en het vaderschap beschermt, met name 
via maatregelen die mannen aanmoedigen gezinstaken op zich te nemen.

De betrokkenheid van de vader bij het leven van het kind, vanaf de eerste maanden, blijkt 
bijzonder belangrijk te zijn voor een gezonde lichamelijke, emotionele en psychologische 
ontwikkeling. Daarom dient de communautaire wetgeving te voorzien in een individueel, 
onoverdraagbaar en bezoldigd vaderschapsverlof dat tegelijkertijd met het 
moederschapsverlof moet kunnen worden opgenomen. Ook in geval van adoptie moet het 
recht op een over beide ouders verdeelde verlofperiode worden erkend.

3. Duur van het zwangerschapsverlof

Het voorstel om het zwangerschapsverlof te verlengen tot 18 weken, waarvan zes weken na 
de bevalling moeten worden opgenomen, komt overeen met de periode die wordt genoemd in 
ILO-aanbeveling nr. 191 van 2000 over de bescherming van het moederschap.

Gelet op het feit dat de duur van het zwangerschapsverlof in vele lidstaten reeds 18 weken 
bedraagt, is de verlenging met vier weken (van de huidige 14 naar de voorgestelde 18) een 
geringe wijziging die waarschijnlijk nauwelijks gevolgen zal hebben voor het 
wetgevingskader van de verschillende lidstaten. Er zij op gewezen dat het Raadgevend 
Comité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen aanbeveelt om de duur van de 
verlofperiode te verlengen tot 24 weken.

Het Commissievoorstel voert geen bepalingen in met betrekking tot de lactatie. Gelet op 
aanbeveling A55/15 van de WHO, over het belang van de lactatie tijdens de eerste 
levensmaanden, en artikel 10 van ILO-conventie nr. 183 van 2000, waarin wordt aanbevolen 
om vrouwen tijdens de lactatie het recht te geven op een of twee pauzen per dag of op 
arbeidstijdverkorting, pleit de rapporteur voor opneming van het recht op 
arbeidstijdverkorting tijdens de lactatie, zonder verlies van enig ander recht.

4. Bezoldiging

De Europese Commissie stelt voor om tijdens het zwangerschapsverlof een volledig 
maandelijks inkomen te waarborgen dat gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan het 
gemiddelde maandsalaris over een bepaalde periode. Deze bepaling is echter niet bindend,
aangezien de bezoldiging afhankelijk wordt gesteld van een plafond dat door elk van de 
lidstaten wordt vastgesteld en niet lager mag zijn dan een uitkering wegens ziekte.

De rapporteur gaat akkoord met het Commissievoorstel omdat uitkering van het volledige 
salaris tijdens het zwangerschapsverlof waarborgt dat vrouwen die beslissen om kinderen te 
nemen, geen financieel nadeel ondervinden.

5. Ontslagverbod

Over het geheel genomen juichen wij de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het 
ontslagverbod en de rechten van werkneemsters toe. Deze rechten moeten echter ook gelden 
voor vaders die vaderschapsverlof opnemen.
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De Europese Commissie stelt voor om ontslag vanaf het begin van de zwangerschap tot zes 
maanden na afloop van het zwangerschapsverlof te verbieden. Deze periode moet met een 
jaar verlengd worden, aangezien vele werkneemsters zich zullen moeten aanpassen aan een 
nieuwe arbeidssituatie en dat vergt tijd.

De rapporteur kan zich vinden in de wijzigingen die op dit vlak worden voorgesteld, met 
inbegrip van het recht van werkneemsters om terug te keren naar dezelfde of een 
gelijkwaardige baan en te profiteren van de verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden die 
tijdens hun afwezigheid zijn ingevoerd. Zij verzoekt evenwel te waarborgen dat die 
zogenaamde "gelijkwaardige" baan inderdaad dezelfde inhoud heeft, zowel voor wat betreft 
het uitgekeerde salaris als de uit te oefenen functies.

6. Flexibele arbeidsregelingen

De rapporteur onderkent het belang van het voorstel om werkneemsters bij terugkeer van hun
zwangerschapsverlof de mogelijkheid te bieden hun werkgever te verzoeken hun werktijden 
en -patronen aan te passen. De werkgever moet niet alleen met hun verzoek rekening houden, 
maar moet gerechtvaardigde verzoeken zonder meer inwilligen.

Dit recht moet worden uitgebreid naar de vader om zodoende de verdeling van de gezinstaken 
tussen vrouwen en mannen te bevorderen. Vrouwen maken vaker gebruik van deze 
bepalingen dan mannen. Op die manier raakt de balans verstoord, zodat de situatie van 
vrouwen op het werk in het gedrang komt en hun economische afhankelijkheid toeneemt.

De rapporteur betreurt dat de Europese Commissie geen wijzigingen voorstelt met betrekking 
tot nachtarbeid. Zij pleit voor een nieuwe bepaling die zwangere vrouwen vrijstelt van 
nachtarbeid gedurende enkele weken voor en na de bevalling en tijdens de gehele 
lactatieperiode.

Zij acht het tevens van fundamenteel belang dat een nieuwe bepaling wordt toegevoegd 
waarmee wordt voorzien in de mogelijkheid dat werkneemsters tijdens de zwangerschap, na 
de bevalling en tijdens de lactatie en vaders die het vaderschapsverlof hebben opgenomen,
weigeren over te werken.

7. Gezondheid en veiligheid

Risicobeoordeling neemt in dit voorstel een centrale plaats in. Er wordt echter geen enkele 
preventieve maatregel vastgesteld om eventuele risico’s voor de voortplanting te voorkomen. 
De bepalingen verplichten werkgevers pas tot het nemen van maatregelen wanneer zij van de 
zwangerschap in kennis worden gesteld, namelijk na zeven of acht weken. Het risico op 
afwijkingen is evenwel het grootst tijdens de eerste zwangerschapsweken.

Stoffen die genetische wijzigingen en afwijkingen veroorzaken en leiden tot 
onvruchtbaarheid, misvormingen en chromosoomafwijkingen, kunnen schadelijke gevolgen 
hebben voor zowel mannen als vrouwen voordat de bevruchting plaatsvindt en zij treffen 
vooral het embryo.

De rapporteur spreekt hierover haar bezorgdheid uit en is van oordeel dat werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie in dat verband niet als een 
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losstaande groep mogen worden beschouwd. Daarom pleit zij voor een preventieve aanpak 
die voorziet in een passende beoordeling van de risico’s op het werk voor alle vrouwen en 
mannen in de vruchtbare leeftijd.
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