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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel is gebaseerd op artikel 137, lid 2, en artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag. 
Hoewel Richtlijn 92/85/EEG gebaseerd is op artikel 118 A van het EG-Verdrag (thans 
artikel 137) en een bijzondere richtlijn is in het kader van de Richtlijn inzake gezondheid en 
veiligheid (Richtlijn 89/391/ EEG), is artikel 141 EG aan de rechtsgrondslag van dit voorstel 
toegevoegd. Zwangerschapsverlof is essentieel voor de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap en na de bevalling. De bescherming 
tegen ontslag of discriminatie in verband met zwangerschap of moederschap is, net als de 
doorbetaling van het loon tijdens het zwangerschapsverlof, cruciaal voor de bescherming van 
de gezondheid en veiligheid van vrouwen. De voorschriften voor zwangerschapverlof, de 
duur, beloning en de rechten en verplichtingen van vrouwen die zwangerschapsverlof nemen 
of na afloop daarvan terugkeren, hangen echter intrinsiek samen met de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen, dat is vastgelegd 
in artikel 141, lid 3. Daarom zijn de rechtsgrondslagen voor dit voorstel gecombineerd.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken besteedde op haar bevoegdheidsterreinen 
bijzondere aandacht aan de volgende punten:

Samen verantwoordelijk
Het is van het grootste belang dat man en vouw de verantwoordelijkheid voor het kind vanaf 
de geboorte delen, waarbij het tevens van belang is dat de man de gelegenheid wordt geboden 
deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Omdat de huidige richtlijn niet toestaat dat het 
vaderschapsverlof hieronder valt, zou het Europees Parlement graag willen benadrukken dat 
er hierover een richtlijn moet worden opgesteld om gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
en het delen van de verantwoordelijkheid te kunnen waarborgen.
Bovendien moet dit voorstel voor een richtlijn, met het oog op het delen van de 
verantwoordelijkheid, worden gezien als onderdeel van de toekomstige debatten over de 
richtlijn inzake ouderschapsverlof en de richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen als zelfstandigen

Rechten van werkneemsters tijdens de zwangerschap
De Commissie werkgelegenheid is ervan overtuigd dat het voorstel tot wijziging van Richtlijn 
92/85/EG gunstige gevolgen zal hebben voor het recht op werkgelegenheid van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap. 
De tekst zal echter zonder de amendementen die nu worden voorgesteld door de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken en de aanvullende maatregelen die de sociale partners op 
Europees niveau overeen zijn gekomen niet echt bijdragen tot een betere combinatie van 
werk, privéleven en gezin en zal vrouwen niet helpen terug te keren op de arbeidsmarkt.

Verlenging van de minimumduur van het zwangerschapsverlof, inclusief een verplicht 
verlof
De Commissie stelt voor de minimumduur van het zwangerschapsverlof te verlengen van 14 
tot 18 weken inclusief een verplicht verlof van zes weken na de bevalling. Doel is de 
werkneemster in staat te stellen te herstellen van de bevalling.
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De effectstudie laat zien dat verlenging van het zwangerschapsverlof inclusief een verplicht 
verlof na de bevalling op zich niet zal leiden tot een ideale situatie met betrekking tot de 
positie op de arbeidsmarkt van werkneemsters tijdens de zwangerschap. De combinatie met 
andere maatregelen, zoals een effectief ouderschapsverlof of andere maatregelen 
(bijvoorbeeld faciliteiten op het gebied van kinderopvang zoals die zijn opgenomen in de 
doelstellingen van Barcelona) is noodzakelijk. Het wijzigen van het voorstel voor een richtlijn 
92/85/EG kan dan ook slechts worden gezien als een eerste stap in de goede richting.

Veiligstelling van de loopbaanvooruitzichten
De wijzigingen die zijn aangebracht in richtlijn 92/85/EEG vermelden dat het een recht van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 is om – onder voorwaarden die voor hen niet minder 
gunstig zijn – naar hun baan of naar een gelijkwaardige functie terug te keren en te profiteren 
van elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun afwezigheid 
aanspraak hadden kunnen maken (artikel 2, lid 3, onder b).
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderschrijft dit maar is van mening dat 
ook moet worden gewaarborgd dat de werkneemsters onderwijs en scholing ontvangen om 
hun loopbaanvooruitzichten veilig te stellen. 
De werkneemsters zijn gedurende 18 weken van de arbeidsmarkt af, wat zou kunnen leiden 
tot een serieuze breuk in hun loopbaanvooruitzichten. Er is een aanvullende inspanning nodig 
op het gebied van opleiding en onderwijs om te voorkomen dat de werkneemsters inboeten 
qua legitieme loopbaanvooruitzichten.

De rechten van vrouwelijke zelfstandigen 
Hoewel het voorstel voor een richtlijn uitsluitend de rechten van werkneemsters beschermt, 
zouden de lidstaten om discriminatie te bestrijden en te zorgen voor gelijke kansen moeten 
waarborgen dat vrouwelijke zelfstandigen de mogelijkheid krijgen dezelfde rechten te 
genieten als zijn vastgelegd in deze richtlijn.

De rol van de sociale partners
De sociale partners op Europees niveau (BusinessEurope (UNICE), CEEP en EVV) sloten op 
14 december 1995 een overeenkomst over ouderschapsverlof die ten uitvoer werd gelegd bij 
Richtlijn van de Raad 96/34/EG (van 3 juni 1996). In deze richtlijn worden minimale 
voorschriften vastgesteld voor het ouderschapsverlof, als belangrijk middel om gezin en werk 
te combineren en om gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen te 
bevorderen.
Omdat in de voorstellen tot wijziging van richtlijn 92/85/EEG melding wordt gemaakt van de 
terugkeer op de arbeidsmarkt (artikel 2, leden 2, 3, 4 en 5) is het tevens van belang aandacht 
te besteden aan de omstandigheden die het voor deze werkneemsters daadwerkelijk mogelijk 
te maken terug te keren op de arbeidsmarkt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er op effectieve 
wijze gezorgd moet worden voor kinderopvang, zodat de werkneemsters daadwerkelijk weer 
aan het werk kunnen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6-A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6-A) overwegende Richtlijn 96/34/EG 
van de Raad van 3 juni 1996 betreffende
de door de UNICE, het CEEP en het EVV 
gesloten raamovereenkomst over 
ouderschapsverlof1

__________________________________
1 PB L 145, 19. 6. 1996, blz. 4.

Or. pt

Motivering

Richtlijn van de Raad 96/34/EG is een raamovereenkomst tussen BusinessEurope (UNICE), 
CEEP en het EVV over ouderschapsverlof en is een belangrijke aanvulling op het voorstel tot 
wijziging van richtlijn 92/85/EEG omdat er minimumvereisten worden vastgesteld waardoor 
de combinatie van gezin en werk voor werkende ouders wordt vergemakkelijkt. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6-B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6-B) overwegende de doelstellingen die 
zijn opgenomen in de conclusies van de 
Europese Raad van Barcelona, op 15 en 
16 maart 2002, op het gebied van 
kinderopvangfaciliteiten.

Or. pt

Motivering

De Europese Raad van Barcelona concludeerde dat de lidstaten de hindernissen voor de 
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deelneming van vrouwen aan de arbeidsmarkt uit de weg moeten ruimen en, voor 2010, 
moeten voorzien in kinderopvang voor ten minste 90% van de kinderen tussen 3 jaar en de 
leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33% van de kinderen onder 3 jaar, die in gelijke mate  
zowel in stedelijke gebieden als op het platteland beschikbaar moet zijn

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6-C (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6-C) overwegende de Mededeling van de 
Commissie van 4 juli 2006 "Naar een EU-
strategie voor de rechten van het kind"2

_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Motivering

In de mededeling worden de rechten van het kind als een prioriteit voor de EU beschouwd en 
wordt aangegeven dat de lidstaten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van het kind en de aanvullende protocollen moeten eerbiedigen, alsmede de 
millenniumontwikkelingsdoelstellngen. Met het oog op de huidige richtlijn houdt dit in dat 
ervoor gezorgd moet worden dat alle kinderen moedermelk krijgen, passende zorg die is 
afgestemd op hun ontwikkelingsbehoeften en toegang tot passende zorg van hoge kwaliteit.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6-D (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6-D) overwegende de Aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie van 16 
april 2002 inzake een mondiale strategie 
voor zuigelingen- en kindervoeding 
(A55/15).

Or. pt
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Motivering

Volgens de WHO moet een kind voor een optimale groei en ontwikkeling gedurende de eerste 
zes maanden van zijn leven uitsluitend gevoed worden met moedermelk.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13-A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13-A) overwegende de vergrijzing in de 
EU en de Mededeling van de Commissie 
"De demografische toekomst van Europa: 
probleem of uitdaging"1 , moet aan alle 
voorwaarden worden voldaan voor een 
effectieve bescherming van het 
moederschap.
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Motivering

Gezien de demografische ontwikkelingen en het belang om meer kinderen te krijgen moet 
worden voldaan aan de voorwaarden voor een effectief zwangerschapsverlof.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – punt 1-A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1-A. Als de werkneemster het kind voedt 
met moedermelk, mag de maximumduur 
van het zwangerschapsverlof van 18 
weken worden verlengd met 6 weken.

Or. pt
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Motivering

Volgens de aanbeveling van de WHO A55/15 moet een kind gedurende de eerste zes maanden 
van zijn leven uitsluitend gevoed worden met moedermelk. Om dit mogelijk te maken worden 
aan het huidige artikel zes weken toegevoegd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – punt 5-A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5-A. De onderhavige richtlijn is tevens 
van toepassing op vrouwelijke 
zelfstandigen, zodat de lidstaten ertoe 
moeten overgaan de nodige aanpassingen 
aan te brengen in de betreffende 
wetgeving om gelijke rechten te 
waarborgen ten aanzien van het 
zwangerschapsverlof.

Or. pt

Motivering

Vrouwelijke zelfstandigen mogen niet ongelijk worden behandeld en evenmin minder rechten 
genieten dan werkneemsters in loondienst.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – punt 1-A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1-A De lidstaten treffen gepaste 
maatregelen om de veiligheid en de 
gezondheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap te beschermen, met 
inbegrip van ergonomische ruimten, 
werktijden (met inbegrip van 
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nachtdiensten en overplaatsing) en 
intensiteit van het werk, alsmede 
verhoging van de bescherming tegen 
specifieke besmettelijke stoffen en 
geïoniseerde straling.

Or. pt

Motivering

De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap moet een van de voornaamste doelstellingen zijn van deze richtlijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een werkneemster in de zin 
van artikel 2 wordt ontslagen gedurende de 
in punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag; Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Wanneer een werkneemster in de zin 
van artikel 2 wordt ontslagen gedurende de 
in punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag; Indien ontslag 
binnen twaalf maanden na afloop van het 
in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

Or. pt

Motivering

Beoogt ervoor te zorgen dat de werkneemster niet wordt ontslagen omdat zij gebruik heeft 
gemaakt van haar recht op zwangerschapsverlof in een periode van 12 maanden na haar 
terugkeer en niet slechts in een periode van 6 maanden. Gezien het feit dat de werkneemster 
en de werkgever in de eerste zes maanden de tijd hebben om de werktijd aan te passen aan de 
nieuwe situatie en mogelijkerwijs nieuwe aanpassingen aan te brengen in het niveau, moet de 
termijn voor ontslagbescherming worden verlengd tot 12 maanden. 
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3  – alínea b)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2 – alinea c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

«c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken;»

«c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken; in uitzonderlijke gevallen van 
herstructurering of ingrijpende 
reorganisatie van het productieproces 
moet de werkneemster altijd de 
mogelijkheid worden geboden om met de 
werkgever te spreken over de gevolgen 
van deze wijzigingen voor haar 
werksituatie;»

Or. pt

Motivering

Dit punt is relevant omdat er zich omstandigheden kunnen voordoen (zoals bijvoorbeeld de 
financiële crisis) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de situatie van een werkneemster 
die met zwangerschapsverlof is en die kunnen leiden tot het verlies van rechten, indien er niet 
met de werkgever wordt gesproken over de gevolgen van de herstructurering.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3  – alínea b-A (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2  – alínea c-A (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b-A) In punt 2 wordt het volgende punt c-
A) toegevoegd:
c-A) De werkneemsters in de zin van 
artikel 2  hebben recht op aanvullend 
onderwijs en scholing om hun 
loopbaanvooruitzichten veilig te stellen.

Or. pt

Motivering

Dit amendement beoogt te voorkomen dat vrouwen die moeder zijn geworden hun 
loopbaanvooruitzichten moeten bijstellen, nl. doordat de werkgever (in overleg met de 
werkneemster) de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van onderwijs en scholing 
om ervoor te zorgen dat deze werkneemsters dezelfde loopbaanvooruitzichten houden.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – alinea bB) (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2  – alínea c-B (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b-B) In punt 2 wordt het volgende punt c-
B) toegevoegd:
c-B) De lidstaten zorgen ervoor dat 
gebruikmaking van het 
zwangerschapsverlof geen nadelige 
gevolgen heeft voor de pensioenrechten 
van de werkneemster.

Or. pt

Motivering

Het is van belang dat de uitkering die de werkneemsters tijdens het zwangerschapsverlof 
ontvangen geen nadelige gevolgen heeft voor hun pensioenrechten. De lidstaten moeten dit 
voorkomen en een mogelijk verlies van pensioenrechten compenseren.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3  – alínea d)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen en dat de werkgever verplicht 
is een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen.

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen en dat de werkgever verplicht 
is een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen. Een 
dergelijk verzoek kan ook worden 
ingediend door de ouder, echtgenoot of 
partner van de werkneemster die met
zwangerschapsverlof is en wordt op 
dezelfde wijze behandeld.»

Or. pt

Motivering

Voor het delen van de verantwoordelijkheid is het van belang dat ook de ouder, echtgenoot of 
partner na beëindiging van het zwangerschapsverlof de mogelijkheid heeft een verzoek in te 
dienen voor aanpassing van de werktijden en -patronen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2-A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2-A. De sociale partners worden verzocht 
op Europees niveau te debatteren over de 
raamovereenkomst over 
ouderschapsverlof om beide ouders te 
betrekken bij het verbeteren van de 
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combinatie werk en gezin.

Or. pt

Motivering

Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG bevat niet de nodige bepalingen om ervoor 
te zorgen dat het zwangerschapsverlof ook daadwerkelijk wordt opgenomen en voorziet niet 
in een duidelijke overgang tussen het einde van het zwangerschapsverlof en de terugkeer op 
de arbeidsmarkt, zoals kinderopvang, vaderschapsverlof en ouderschapsverlof. 
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