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Werkdocument

De richtlijn van 11 december 19861 heeft een lange geschiedenis en een weinig roemrijk 
verleden.
Het aanvankelijke voorstel van de Commissie uit 19842 was veel ambitieuzer dan de tekst die 
uiteindelijk in 1986 door de Raad is aangenomen.
In de resoluties en verslagen die in de jaren negentig zijn aangenomen, heeft het Europees 
Parlement herhaaldelijk verzocht om verbetering van deze richtlijn.
In zijn verslag uit 19973, dat was gewijd aan de situatie van medewerkende echtgenoten van 
zelfstandige werknemers, heeft het Parlement zijn teleurstelling uitgesproken over de 
vrijblijvende formuleringen van Richtlijn 86/613/EEG, die nauwelijks verbetering heeft 
gebracht in het lot van medewerkende echtgenoten van zelfstandigen op het gebied van 
erkenning van hun werk en adequate sociale bescherming.
Het Parlement heeft gevraagd om een aangepaste, meer dwingende richtlijn voor de lidstaten, 
die moest voorzien in:
-de verplichte registratie van medewerkzame echtgenoten zodat zij niet langer onzichtbare 
werknemers zijn,
-de verplichting voor de lidstaten om maatregelen te treffen op basis waarvan medewerkende 
echtgenoten een zorgverzekering en pensioenverzekering kunnen afsluiten.
Ondanks het feit dat het Parlement meermaals heeft gewezen op zijn zeer concrete voorstellen 
voor het garanderen van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen 
en hun medewerkende echtgenoten, is de Commissie pas in oktober 2008 gekomen met een 
voorstel voor de intrekking van Richtlijn 86/613/EEG en met de indiening bij het Europees 
Parlement en de Raad van een voorstel voor een richtlijn4 waarvan de specifieke 
rechtsgrondslag ligt in artikel 141 van het EG-Verdrag. Deze richtlijn betreft alleen de 
aspecten die nog niet zijn behandeld door andere richtlijnen die in de tussentijd zijn 
aangenomen en die uitvoering geven aan het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen5. Ter herinnering: de richtlijn uit 1986 was gebaseerd op de artikelen 100 en 235 van 
het Verdrag van Rome en niet op artikel 119, dat niet van toepassing was op zelfstandigen, 
terwijl artikel 141, lid 3 nu van toepassing is op het gebied van werkgelegenheid en beroep en 
dus ook zelfstandigen betreft.

De keuze van de Commissie om de richtlijn uit 1986 in te trekken en een nieuw juridisch 
instrument voor te stellen voor de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen die zelfstandig werkzaam zijn of bijdragen aan de uitvoering van deze 
activiteit, is gebaseerd op verslagen over de uitvoering van de richtlijn uit 1986, op 

                                               
1 Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en 
tot bescherming van het moederschap (PB L 359 van 19.12.1986, blz. 56).
2 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het 
moederschap, COM/84/57 definitief, PB C 113 van 27.4.1984, blz. 4
3 Verslag over de situatie van medewerkende echtgenoten van zelfstandige werknemers van 8 januari 1997, PB 
C 55 van 24.2.1997, blz. 3.
4 COM(2008)636 definitief
5 79/7/EEG, 2004/113/EG, 2006/54/EG
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deskundigenrapporten en op effectbeoordelingen1. Al die rapporten en onderzoeken hebben 
aangetoond dat de richtlijn van 1986 niet werkt. Afgemeten aan de doelstelling ervan zijn de 
concrete resultaten van de richtlijn ontoereikend voor wat betreft de zelfstandigen zelf, maar 
vooral voor hun medewerkende echtgenoten, en dat ondanks het feit dat de rechtspositie van 
beide groepen duidelijk anders is.

Het klopt dat sinds 1986 de situatie van zowel zelfstandigen als die van hun medewerkende 
echtgenoten of levenspartners volgens het nationale recht, in de agrarische sector, de 
handwerksnijverheid, in de handel en in vrije beroepen in het grootste deel van de lidstaten is 
geëvolueerd. Dit heeft ook betrekking op de aansluiting bij de sociale zekerheid en op de 
bescherming van het moederschap.

De effectbeoordeling2 bij het nieuwe voorstel voor een richtlijn maakt het mogelijk om haar 
reikwijdte te evalueren, zowel voor wat betreft de zelfstandigen als hun medewerkzame 
echtgenoten of erkende levenspartners.

Zelfstandigen

Een minderheid van 16% van de Europese beroepsbevolking oefent een zelfstandige activiteit 
uit. Slechts een derde van de 32,5 miljoen zelfstandigen zijn vrouwen3, hoewel vrouwen meer 
bereid lijken om een zelfstandige activiteit te ontplooien om zo werkloosheid te ontlopen of
beroepsleven en gezinsleven beter met elkaar te kunnen combineren.
71% van de zelfstandig werkende vrouwen is werkzaam in de dienstensector. In de
landbouwsector zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen werkzaam, respectievelijk 21% 
en 20%. Volgens het verslag van het EPEC4 is de grootste stijging (10% tussen 1998 en 2006) 
van het aantal zelfstandig werkende vrouwen waargenomen in het Groothertogdom 
Luxemburg, gevolgd door Griekenland, Italië en Cyprus (5%).

Het voorstel om de belemmeringen voor vrouwen om een zelfstandige activiteit te ontplooien
uit de weg te ruimen door onder andere te voorzien in specifieke maatregelen of voordelen 
bedoeld voor het vereenvoudigen van de uitoefening van een zelfstandige activiteit door het 
ondervertegenwoordigde geslacht, moet dus worden gesteund, maar ook worden uitgebreid
door middel van positieve actie (overweging 10 en artikel 4 van het voorstel voor een 
richtlijn).

Het voorstel betreffende de oprichting van een vennootschap (artikel 5) is van vitaal belang 

                                               
1 Verslag van de Commissie betreffende de uitvoering van de Richtlijn van de Raad van 11 december 1986 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en 
vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming bij zwangerschap en moederschap van 
vrouwelijke zelfstandigen [COM(94) 163], Verslag over Richtlijn 86/613/EEG van het Netwerk van juridische 
deskundigen over de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593. 
2 SEC(2008)2593
3 EPEC- Onderzoek naar de uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame 
mannen en vrouwen en medewerkende echtgenoten, directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en 
gelijke kansen, juni 2008.
4 EPEC- Onderzoek naar de uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame 
mannen en vrouwen en medewerkende echtgenoten, directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en 
gelijke kansen, juni 2008.
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omdat dit voorziet in bindende maatregelen zodat volgens het nationale recht de oprichting 
van een vennootschap tussen echtgenoten of partners niet langer wordt verboden. Volgens 
deze bepaling zal het voortaan mogelijk zijn dat een zelfstandige zijn echtgenoot of partner 
als werknemer in dienst neemt in de vennootschap. Dit vormt een voorbeeldige oplossing 
voor het probleem van de sociale zekerheid voor de medewerkende echtgenoot en maakt het
mogelijk om bij de ondernemingskosten ook de beloning te tellen die daadwerkelijk aan de 
echtgenoot is uitgekeerd, op voorwaarde dat het gaat om een normale beloning voor diensten 
die naar behoren zijn uitgevoerd en dat alle wettelijk verplichte inhoudingen en premies 
worden betaald.

Voor de bescherming van het moederschap van vrouwen die een zelfstandige activiteit 
uitoefenen mag niet dezelfde regeling voor zwangerschapsverlof worden toegepast als de 
regeling die geldt voor werkneemsters. In de meerderheid van de gevallen kunnen directrices 
van ondernemingen of bedrijven het zich niet veroorloven om hun activiteiten voor langere 
tijd te onderbreken. Op hun verzoek zou het verlof een minimale duur moeten hebben van 
vier weken voor en vier weken na de bevalling, met het oog op de bescherming van de 
gezondheid van moeder en kind. Voor werkneemsters is dit verplichte minimum momenteel 
ook van kracht. Voor wat betreft de uitkering is het verstandig om deze minimaal even hoog
te laten zijn als de uitkering bij ziekte. Hoewel een dergelijke uitkering zou moeten bestaan 
volgens het nationale recht, is dat kennelijk niet in alle lidstaten het geval. 
Zelfstandig werkende vrouwen hebben in 19 lidstaten al wel recht op een betaald 
zwangerschapsverlof van 14 weken. Al naar gelang de wijze van de financiering van de 
uitkering (door de staat of door middel van premies die worden betaald door zelfstandigen) 
kan daaruit concurrentievervalsing ontstaan. Als er nationale vervangingsdiensten bestaan, is 
het aan te raden om zelfstandigen toegang te verschaffen tot zulke diensten bij wijze van 
alternatief voor een financiële uitkering.

Medewerkende echtgenoten en erkende partners

De 27 EU-landen zouden 3,75 miljoen medewerkende echtgenoten (of familieleden) tellen, 
wat neerkomt op 11,5% van alle zelfstandigen van de Europese Unie1. Ongeveer 11% van de 
zelfstandigen verklaart dat hij wordt geholpen door een familielid. In de meerderheid van de 
gevallen gaat het om vrouwen die hun echtgenoot of erkende partner helpen.

De medewerkende echtgenoten vormen geen homogene groep. Dit type werkzaamheid komt 
vooral voor in de landbouw, de handwerksnijverheid en de handel, maar ook in vrije 
beroepen. In bepaalde lidstaten hebben de medewerkende echtgenoten een rechtspositie. In 
Frankrijk kunnen zij bijvoorbeeld kiezen uit drie mogelijkheden: bezoldigd echtgenoot, 
echtgenoot-vennoot of medewerkend echtgenoot, met een inschrijving in het handelsregister 
of in de beroepenlijst. In het grootste deel van de lidstaten hebben zij nog steeds geen eigen 
rechtspositie. Hun werk wordt niet erkend. Zij komen niet in aanmerking voor een vorm van 
sociale zekerheid die losstaat van de echtgenoot of partner. In het grootste deel van de 
lidstaten hebben zij afgeleide rechten: zij zijn (net als de kinderen) verzekerd bij het 
ziekenfonds van de zelfstandige en hebben recht op een weduwen-/weduwnaarspensioen na 

                                               
1 EPEC- Onderzoek naar de uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame 
mannen en vrouwen en medewerkende echtgenoten, directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en 
gelijke kansen, juni 2008.
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het overlijden van de zelfstandige. Maar wat te zeggen bij een scheiding, zeker na een 
jarenlang huwelijk? De echtgenoot loopt een verhoogd risico op armoede zonder adequate 
sociale bescherming, omdat hij geen enkele rechtspositie heeft en op geen enkele manier zijn 
werkjaren kan aantonen om aanspraak te kunnen maken op een ouderdoms- of 
invaliditeitspensioen.

De richtlijn van 1986 heeft haar doelstelling niet verwezenlijkt, ondanks het feit dat in 
bepaalde lidstaten medewerkende echtgenoten een mogelijkheid wordt geboden om zich, op 
vrijwillige basis, aan te sluiten bij een stelsel voor sociale zekerheid, meestal dat voor
zelfstandigen, als dat bestaat.

In bepaalde lidstaten bestaat voor medewerkende echtgenoten de verplichting om zich aan te 
sluiten bij een stelsel voor sociale bescherming (in Frankrijk sinds juli 2007, in België sinds 
2006). Ook in Portugal vallen medewerkende echtgenoten verplicht onder het stelsel voor 
zelfstandigen en komen zij in aanmerking voor uitkeringen uit dat stelsel. In het 
Groothertogdom Luxemburg bestaat er sinds 1974 een verplicht verzekeringsstelsel voor 
medewerkende echtgenoten en familieleden in de agrarische sector. Ditzelfde stelsel bestaat 
ook voor de handwerksnijverheid, de handel en vrije beroepen, maar dit voorziet in talloze 
mogelijkheden voor afwijkingen en vrijstellingen.
In Finland neemt elke inwoner automatisch deel aan het stelsel van sociale zekerheid, 
onafhankelijk van het type werkzaamheid. In Duitsland worden medewerkende echtgenoten 
beschouwd als mede-eigenaren van de onderneming of van het landbouwbedrijf en genieten 
zij de rechtspositie van zelfstandigen.

De ervaringen in deze lidstaten hebben aangetoond dat alleen een verplichte aansluiting een 
effectief mechanisme is.

Richtlijn 86/613/EEG voorziet alleen in een vrijwillige aansluiting van medewerkende 
echtgenoten bij de stelsels voor sociale bescherming, wat dus ineffectief is gebleken. Toch 
voorziet het nieuwe voorstel van de Commissie ook in een regeling op vrijwillige basis. 
Artikel 6 van het voorstel bepaalt dat: “meewerkende echtgenoten op hun verzoek over ten 
minste hetzelfde niveau van bescherming kunnen beschikken als zelfstandigen onder dezelfde 
voorwaarden die voor zelfstandigen gelden”. Het voorstel van de Commissie voorziet dus in 
vrijwillige aansluiting van medewerkende echtgenoten van zelfstandigen op basis van premie-
of bijdrageafdracht. De rapporteur is ervan overtuigd dat een dergelijke benadering niet werkt 
en niets zal verbeteren aan de situatie van medewerkende echtgenoten. Uit de ervaringen in de 
lidstaten waarin een vorm van vrijwillige aansluiting bestaat, is gebleken dat als men 
medewerkende echtgenoten de keuze biedt om zich al dan niet aan te sluiten bij een stelsel
voor pensioenverzekering, zij zich in de meeste gevallen niet aansluiten. Zij vrezen dat hun 
aansluiting aanzienlijke kosten met zich meebrengt in de vorm van premies. Slechts weinig 
medewerkende echtgenoten houden echter rekening met de ernstige gevolgen van niet-
aansluiten die zich aandienen bij een scheiding van of het overlijden van de aangesloten 
echtgenoot. Om al die redenen is de rapporteur ervan overtuigd dat de aansluiting bij sociale 
beschermingsstelsels voor medewerkende echtgenoten verplicht zou moeten worden gesteld. 
De Europese Unie dient te beschikken over een meer bindende wetgeving die een kader 
schept voor minimale garanties voor medewerkende echtgenoten, waarbinnen de lidstaten 
zullen kunnen kiezen welk middel het meest geschikt is voor de aanpassing van hun 
systemen.
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Daarom moeten dus overweging 13 en artikel 6 van het voorstel voor een richtlijn worden 
geamendeerd om in de eerste plaats de mogelijkheid te garanderen van aansluiting bij een 
regeling voor zelfstandigen, zonder vrijstellingen toe te staan, dus een verplichte aansluiting, 
desnoods door te voorzien in de mogelijkheid om forfaitaire premies vast te stellen.
Essentieel is ook dat de sociale premies aftrekbaar worden van de belastingen, en ze 
bijvoorbeeld te beschouwen als ondernemingskosten.

Voor wat betreft zwangerschapsverlof: dit moet worden aangepast aan de bijzondere situatie 
van medewerkende echtgenoten, en niet worden geënt op het verlof van werkneemsters, zoals 
hierboven voor de zelfstandigen is beargumenteerd. De keuze om te stoppen met werken in 
het familiebedrijf voor en na de bevalling hangt, ook voor de medewerkende echtgenoten, af 
van de uitkering voor deze onderbreking. Het is absoluut aan te raden dat het werk vier weken 
voor en vier weken na de geboorte van het kind wordt onderbroken. De bereidheid hiertoe 
hangt voornamelijk af van de financiering van dit zwangerschapsverlof. Zoals in het 
Groothertogdom Luxemburg zou deze financiering volledig voor rekening van de staat 
moeten komen en niet moeten worden betaald door werkgevers en werknemers of door 
zelfstandigen en hun echtgenoten, ook om concurrentievervalsing op de interne markt te 
voorkomen.

De erkenning van het werk van de medewerkende echtgenoot

De Commissie gaat in haar voorstel voor een richtlijn ter vervanging van de richtlijn uit 1986 
voorbij aan het belang van erkenning van het door de medewerkende echtgenoot verrichte
werk. Artikel 7 van de oude richtlijn bepaalt als volgt: “De lidstaten verbinden zich ertoe te 
onderzoeken op welke wijze de erkenning van het werk dat door de [medewerkende 
echtgenoten] wordt verricht, kan worden bevorderd”. In haar voorstel voor de herziening van 
de richtlijn heeft de Commissie dit artikel in zijn geheel geschrapt.

In dit verband moet erop worden gewezen dat het moeilijk is om het aandeel van de 
medewerkzame echtgenoten in het bedrijfsresultaat te erkennen als zij niet verplicht 
geregistreerd zijn. De erkenning van werk met het oog op eventuele uitkeringen is vooral 
geboden in het geval van echtscheiding of uit elkaar gaan. Gezien de complexiteit van dit 
onderwerp zal een regeling inderdaad het huwelijksrecht, het belastingrecht en het 
vennootschapsrecht beïnvloeden.

Organen voor gelijke behandeling

De voorstellen van de Commissie (artikel 10) waarin de taken en bevoegdheden inzake 
mensenrechten en inzake discriminatie op basis van geslacht op één hoop worden gegooid, 
zijn nagenoeg onaanvaardbaar. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen gaat de gehele 
bevolking aan, en niet alleen minderheden die worden gediscrimineerd op andere gronden, 
zoals ras, religie enzovoorts. Daarom zal het orgaan dat toeziet op de correcte toepassing van 
deze richtlijn hetzelfde kunnen zijn als het orgaan dat toeziet op de richtlijnen inzake de 
gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers, maar het zal niet kunnen 
fungeren als beschermingsorgaan voor de rechten van de mens.
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Conclusies

De doelstellingen van de richtlijn van 1986 zijn niet verwezenlijkt omdat de richtlijn te 
voorzichtig was opgesteld. Het huidige voorstel van de Commissie is nog steeds niet 
ambitieus genoeg omdat het geen dwingende bepalingen omvat. Een opt-outmogelijkheid, een 
vrijstelling van de verplichting tot aansluiting bij de sociale zekerheid voor de zelfstandige en 
vooral voor de medewerkende echtgenoot, zal geen garantie bieden voor de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen.

Het is bekend dat de lidstaten het verre van eens zijn over de noodzaak van een verbetering 
van het juridisch kader ten behoeve van de correcte toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen die een zelfstandige activiteit uitvoeren en hun 
medewerkende echtgenoten of erkende partners. Ook is vastgesteld dat de standpunten van 
enerzijds de beroepsorganisaties en anderzijds de betrokken NGO’s zeer ver uiteen liggen . 
Toch moet het niet onmogelijk zijn om tot een redelijke consensus te komen, waardoor deze 
richtlijn in eerste lezing, vóór de Europese verkiezingen, kan worden aangenomen.
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