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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement had om een voorstel voor een richtlijn ter vervanging van bestaande 
Richtlijn 86/613/EEG verzocht "met het oog op het wegwerken van indirecte discriminatie, 
het uitbouwen van een positieve verplichting tot gelijke behandeling en de verbetering van de 
rechtspositie van meewerkende echtgenoten". Het Europees Parlement had tevens verzocht 
"aandacht te besteden aan de situatie van echtgenoten die meewerken in ambachtelijke 
bedrijven, de handel, de landbouw en de visserij en in kleine familiebedrijven, vanuit het 
perspectief van gendergelijkheid en rekening houdend met het feit dat vrouwen in een 
kwetsbaardere positie verkeren dan mannen"1.

Dit advies heeft tot doel om dit verzoek nog eens kracht bij te zetten. Bovendien wordt hierin 
steun verleend aan het voorstel van de Commissie om "levenspartners" toe te voegen als een 
groep die eveneens onder de richtlijn zou moeten vallen.  Aangezien de situatie in de lidstaten 
met betrekking tot de wetgeving inzake levenspartners zeer complex is, lijkt het zaak 
duidelijk te maken dat vanuit Europees standpunt alle personen die meewerken aan de 
activiteiten van zelfstandigen en die niet in loondienst werken noch een zakenpartner zijn, 
dezelfde rechten en bescherming dienen te genieten. 

Met betrekking tot de gelijkheid van mannen en vrouwen moet het beginsel van gelijke 
behandeling niet alleen worden toegepast op de oprichting, vestiging of uitbreiding van een 
bedrijf, maar ook op het leiden ervan waartoe participatie in het besluitvormingsproces 
behoort.

Ten aanzien van de gelijke behandeling wordt ook het streven van de Commissie toegejuicht 
om te zorgen voor een betere sociale bescherming van meewerkende echtgenoten en 
levenspartners. De uitkeringen uit socialezekerheidsstelsels mogen echter slechts dan op 
vrijwillige basis geschieden, als hetzelfde beginsel op zelfstandigen wordt toegepast. Indien 
een lidstaat zelfstandigen ertoe verplicht tot een socialezekerheidsstelsel toe te treden, moet 
dit ook verplicht zijn voor meewerkende echtgenoten en levenspartners.

Ten slotte wordt voorgesteld dat de lidstaten veel eerder aan de doelstellingen van de richtlijn 
moeten kunnen voldoen dan de Commissie gepland heeft, aangezien er reeds een richtlijn 
bestaat, die slechts op sommige punten wordt uitgebreid.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De richtlijn moet van toepassing zijn op 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten, aangezien beide aan de 
bedrijfsactiviteiten deelnemen.

(7) De richtlijn moet van toepassing zijn op 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
en levenspartners, aangezien beide aan de 
bedrijfsactiviteiten deelnemen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor zelfstandige arbeid houdt de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling in dat er geen discriminatie 
mag bestaan ten aanzien van de oprichting, 
vestiging of uitbreiding van een bedrijf of 
van enigerlei andere vorm van zelfstandige 
arbeid.

(11) Voor zelfstandige arbeid houdt de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling in dat er geen discriminatie 
mag bestaan ten aanzien van de oprichting, 
leiding, vestiging of uitbreiding van een 
bedrijf of van enigerlei andere vorm van 
zelfstandige arbeid.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien de bijdrage van meewerkende 
echtgenoten aan het gezinsbedrijf, moeten 
zij op eigen verzoek over ten minste 
hetzelfde niveau van bescherming als de 
zelfstandige kunnen beschikken, waarbij 
voor hen – in het bijzonder wat betreft 
premies – dezelfde voorwaarden dienen te 
gelden als voor de zelfstandige. De 
lidstaten moeten de nodige maatregelen 
nemen om die keuze mogelijk te maken. In 
elk geval kan het beschermingsniveau van 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
evenredig zijn aan de mate van deelname 
aan de werkzaamheden van het 
gezinsbedrijf.

(13) Gezien de bijdrage van meewerkende 
echtgenoten en levenspartners aan het 
gezinsbedrijf, moeten zij op eigen verzoek 
over ten minste hetzelfde niveau van 
bescherming als de zelfstandige kunnen 
beschikken, waarbij voor hen – in het 
bijzonder wat betreft premies – dezelfde 
voorwaarden dienen te gelden als voor de 
zelfstandige. De lidstaten moeten de 
nodige maatregelen nemen om die keuze 
mogelijk te maken of om meewerkende 
echtgenoten en levenspartners op te 
nemen in hun verplichte 
socialezekerheidsstelsel overeenkomstig 
de bepalingen voor zelfstandigen. In elk 
geval kan het beschermingsniveau van 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten en levenspartners evenredig 
zijn aan de mate van deelname aan de 
werkzaamheden van het gezinsbedrijf.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Op grond van de economische en 
lichamelijke kwetsbaarheid van zwangere 
zelfstandigen en zwangere meewerkende 
echtgenoten moet hun recht op 
zwangerschapsverlof worden toegekend, 
waarvan een gedeelte als verplicht zou 
moeten worden beschouwd. De lidstaten 
blijven bevoegd voor de vaststelling van de 
hoogte van de premies en voor alle 

(14) Op grond van de economische en 
lichamelijke kwetsbaarheid van zwangere 
zelfstandigen en zwangere meewerkende 
echtgenoten en levenspartners moet hun 
recht op zwangerschapsverlof worden 
toegekend, waarvan een gedeelte als 
verplicht zou moeten worden beschouwd. 
De lidstaten blijven bevoegd voor de 
vaststelling van de hoogte van de premies 
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regelingen betreffende uitkeringen en 
betalingen, mits de minimumnormen van 
deze richtlijn worden nageleefd. Gezien de 
specifieke situatie van zelfstandigen en 
meewerkende echtgenoten, moeten zij 
uiteindelijk zelf kunnen bepalen of zij van 
het recht op zwangerschapsverlof gebruik 
willen maken.

en voor alle regelingen betreffende 
uitkeringen en betalingen, mits de 
minimumnormen van deze richtlijn worden 
nageleefd. Gezien de specifieke situatie 
van zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten en levenspartners, moeten zij 
uiteindelijk zelf kunnen bepalen of zij van 
het recht op zwangerschapsverlof gebruik 
willen maken.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om recht te doen aan de bijzondere 
kenmerken van het werk als zelfstandige, 
moet vrouwelijke zelfstandigen en 
meewerkende echtgenoten de mogelijkheid 
worden gelaten om – voor zover 
uitvoerbaar – tijdens het 
zwangerschapsverlof te kiezen tussen een 
uitkering en tijdelijke vervanging.

(15) Om recht te doen aan de bijzondere 
kenmerken van het werk als zelfstandige, 
moet vrouwelijke zelfstandigen en 
meewerkende echtgenoten en 
levenspartners de mogelijkheid worden 
gelaten om – voor zover uitvoerbaar –
tijdens het zwangerschapsverlof te kiezen 
tussen een uitkering en tijdelijke 
vervanging.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
en levenspartners.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "meewerkende echtgenoten": de 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, die, anders dan als 
loontrekkende of als vennoot, door 
verrichting van ofwel dezelfde, ofwel 
aanvullende werkzaamheden gewoonlijk 
en onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening 
van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen;

(b) "meewerkende echtgenoten en 
levenspartners": de echtgenoten, 
respectievelijk overeenkomstig de 
nationale wetgeving erkende 
levenspartners, die, anders dan als 
loontrekkende of als vennoot, door 
verrichting van ofwel dezelfde, ofwel 
aanvullende werkzaamheden gewoonlijk 
en onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening 
van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het beginsel van gelijke behandeling 
houdt in dat iedere vorm van discriminatie 
op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij 
indirect door verwijzing naar met name 
echtelijke staat of gezinssituatie, is 
uitgesloten, in het bijzonder met betrekking 
tot de oprichting, vestiging of uitbreiding 
van een onderneming, dan wel ten aanzien 
van opstarten en uitbreiding van iedere 
andere vorm van zelfstandige arbeid.

1. Het beginsel van gelijke behandeling 
houdt in dat iedere vorm van discriminatie 
op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij 
indirect door verwijzing naar met name 
echtelijke staat of gezinssituatie, is 
uitgesloten, in het bijzonder met betrekking 
tot de oprichting, leiding, vestiging of 
uitbreiding van een onderneming, dan wel 
ten aanzien van opstarten en uitbreiding 
van iedere andere vorm van zelfstandige 
arbeid.

Or. en



PE415.010v01-00 8/11 PA\749643NL.doc

NL

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale bescherming voor meewerkende 
echtgenoten

Sociale bescherming voor meewerkende 
echtgenoten en levenspartners

6. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen waardoor meewerkende 
echtgenoten op hun verzoek over ten 
minste hetzelfde niveau van bescherming 
kunnen beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden.

6. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen waardoor meewerkende 
echtgenoten en levenspartners over ten 
minste hetzelfde niveau van bescherming 
kunnen beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden. Indien deze 
uitbreiding van de uitkeringen krachtens 
de wetgeving van bepaalde lidstaten niet 
verplicht is, dan wordt deze toegekend na 
een verzoek van de meewerkende 
echtgenoten en levenspartners.

Or. en

Motivering

In sociale stelsels waarin het niet aan de zelfstandige wordt overgelaten om bij te dragen tot 
een stelsel voor sociale zekerheid, moet dit verplicht zijn, ook voor  meewerkende echtgenoten 
en levenspartners.  Indien zelfstandigen de keuze hebben, moeten meewerkende echtgenoten 
en levenspartners deze ook hebben. 
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten 
en levenspartners op hun verzoek in 
aanmerking kunnen komen voor een 
periode van zwangerschapsverlof 
overeenkomstig Richtlijn 92/85/EEG.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan het inkomen dat de betrokken 
werkneemster zou ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen of, indien niet van 
toepassing, aan een andere op nationaal 
niveau vastgestelde gelijkwaardige 
uitkering, binnen de grenzen van een 
eventueel door de nationale wetten bepaald 
maximum.

3. De in lid 2 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan het inkomen dat de betrokken 
werkneemster zou ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen of, indien niet van 
toepassing, aan een andere op nationaal 
niveau vastgestelde gelijkwaardige 
uitkering, binnen de grenzen van een 
eventueel door de nationale wetten bepaald 
maximum, voorzover dit maximum niet tot 
discriminatie leidt.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of bestaande sociale 
diensten als alternatief voor de in lid 2 
bedoelde uitkering.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten 
en levenspartners aanspraak kunnen 
maken op vervangingsdiensten of 
bestaande sociale diensten als alternatief 
voor de in lid 2 bedoelde uitkering.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk [6 jaar na goedkeuring] alle 
beschikbare informatie over de toepassing 
van deze richtlijn mee.

1. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk [4 jaar na goedkeuring] alle 
beschikbare informatie over de toepassing 
van deze richtlijn mee.

De Commissie stelt een samenvattend 
verslag op en legt dit uiterlijk [7 jaar na 
goedkeuring] aan het Europees Parlement 
en de Raad voor. Het verslag gaat, zo 
nodig, vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

De Commissie stelt een samenvattend 
verslag op en legt dit uiterlijk [5 jaar na 
goedkeuring] aan het Europees Parlement 
en de Raad voor. Het verslag gaat, zo 
nodig, vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
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en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk in [2 jaar] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk in [1 jaar] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om rekening te houden met bijzondere 
omstandigheden, kunnen de lidstaten 
indien nodig beschikken over een extra 
termijn van [2 jaar] om te voldoen aan 
artikel 6.

2. Om rekening te houden met bijzondere 
omstandigheden, kunnen de lidstaten 
indien nodig beschikken over een extra 
termijn van [1 jaar] om te voldoen aan 
artikel 6.

Or. en
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