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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel vor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0637),

– gelet op artikel 251, lid 2, artikel 137, lid 2, en artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0340/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Titel van de richtlijn

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN 92/85/EEG 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD inzake de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na 

Voorstel voor een RICHTLIJN 92/85/EEG 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD inzake de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na 
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de bevalling en tijdens de lactatie de bevalling en tijdens de lactatie en 
inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen die werknemers helpen om 
hun professionele rechten en 
verplichtingen te combineren met hun 
familiale rechten en verplichtingen

Or. en

Motivering

Met de gecombineerde rechtsgrondslag, onder meer artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag, 
kan de werkingssfeer van de richtlijn worden verruimd. De algemene benadering zorgt voor 
een sterkere boodschap aan het adres van de ondernemingen, namelijk dat de menselijke 
voortplanting zowel een zaak van mannen als van vrouwen is.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. In de resolutie van de Raad en van 
de ministers van werkgelegenheid en 
sociaal beleid, in het kader van de Raad 
bijeen, van 29 juni 2000, betreffende de 
evenwichtige deelneming van mannen en 
vrouwen aan het beroeps- en gezinsleven1

worden de lidstaten ertoe aangespoord na 
te gaan in hoeverre in hun rechtsorde aan 
mannelijke werknemers een individueel 
en onoverdraagbaar recht op 
vaderschapsverlof kan worden toegekend, 
waarbij hun rechten met betrekking tot 
arbeid onaangetast blijven.
__________
1PB C 218 van 31.07.2000, blz. 6.

Or. pt

Motivering

 In de resolutie van de Raad en van de ministers van werkgelegenheid en sociaal beleid van 
29 juni 2000, worden de lidstaten ertoe aangespoord na te gaan in hoeverre in hun 
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rechtsorde aan mannelijke werknemers een individueel en onoverdraagbaar recht op 
vaderschapsverlof kan worden toegekend, waarbij hun rechten met betrekking tot arbeid 
onaangetast blijven. De meeste lidstaten hebben gunstig gereageerd. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 ter. In de conclusies van de Raad 
"Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken" 
(EPSCO )van december 2007 over een 
evenwichtige rolverdeling tussen mannen 
en vrouwen ten behoeve van 
werkgelegenheid, groei en sociale 
samenhang, erkent de Raad dat 
maatregelen die helpen om werk, gezin en 
privéleven te combineren essentieel zijn 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt te verzekeren.

Or. pt

Motivering

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 quater. Voor een werkelijke gelijkheid 
van mannen en vrouwen, is het essentieel 
te voorzien in verplicht vaderschapsverlof 
voor mannen, onder gelijke voorwaarden 
als die welke voor zwangeschapsverlof 
gelden, behalve wat betreft de duur, zodat 
geleidelijk aan de voorwaarden worden 
geschapen voor een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen aan de 
beroeps- en gezinsactiviteiten.

Or. pt

Motivering

Het vaderschapsverlof moet verplicht worden zodat de mannen niet aan dit recht verzaken ten 
gevolge van sociale druk. Er moet een signaal aan de arbeidsmarkt worden gegeven dat ook 
mannen hun arbeidsplaats en hun post moeten verlaten als ze kinderen hebben en dat dus bij 
de organisatie van de economische activiteit rekening moet worden gehouden met de 
menselijk voortplanting, wat niet alleen een maatschappelijke waarde bij uitstek is, maar ook 
een recht en een verantwoordelijkheid zowel voor mannen als voor vrouwen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1) Overweging 14 wordt vervangen door:
"overwegende dat het in verband met de 
kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste twintig aaneengesloten 
weken, en hun de verplichting op te 
leggen […] na de bevalling een 
zwangerschapsverlof van ten minste acht
weken te nemen;"
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Or. fr

Motivering

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. Á cet égard, notons que l’Organisation mondiale de la santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, 
encourager l'allaitement maternel et permettre à la mère d'établir une relation solide avec 
l'enfant. Un délai plus long pourrait affecter le retour des femmes sur le  marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé afin d’encourager les femmes à allaiter
le plus longtemps possible.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1bis) Overweging 17 wordt vervangen 
door:

"overwegende dat voorts de bepalingen 
met betrekking tot het 
zwangerschapsverlof eveneens geen 
nuttige werking zouden hebben indien 
zij niet gepaard gaan met de handhaving 
van alle rechten verbonden aan de 
arbeidsovereenkomst en met het behoud 
van de volledige bezoldiging en/of met 
het genot van een gelijkwaardige
uitkering;

Or. fr

Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 



PE418.151v01-00 10/33 PR\760965NL.doc

NL

ze moeder zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1 ter. Aan artikel 1 wordt het volgende 
lid 1 bis toegevoegd:
1 bis. Deze richtlijn heeft tevens ten doel 
werkneemsters tijdens de zwangerschap 
en na de bevalling in staat te stellen op de 
arbeidsmarkt te blijven of terug te keren 
en hun beroepsleven te combineren met 
hun privé- en gezinsleven;

Or. en

Motivering

In het licht van de toevoeging van artikel 141 van het EG-Verdrag aan de rechtsgrondslag 
van dit voorstel, wordt met de toevoeging van dit lid beoogd de werkingssfeer van de richtlijn 
te verruimen en wordt het ook mogelijk kwesties op te nemen zoals flexibele 
werkvoorwaarden en vaderschapsverlof.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1 quater. Artikel 2 wordt vervangen 
door:
Artikel 2 
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
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a) "zwangere werkneemster of 
werkneemster tijdens de 
zwangerschap": elke zwangere 
werkneemster, met inbegrip van 
huishoudelijk medewerksters, die de 
werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken;
b) "werkneemster na de bevalling": elke 
werkneemster, met inbegrip van 
huishoudelijk medewerksters, die is 
bevallen in de zin van de nationale 
wetten en/of praktijken, en die de 
werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig deze wetten 
en/of praktijken;
c) "werkneemster tijdens de lactatie":
elke werkneemster, met inbegrip van 
huishoudelijk medewerksters  tijdens de 
lactatie in de zin van de nationale wetten 
en/of praktijken die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken.

Or. en

Motivering

De kaderrichtlijn gezondheid en veiligheid sluit het huispersoneel uit. Uw rapporteur is 
evenwel van mening dat deze categorie uitdrukkelijk moet worden gedekt door de 
bescherming van het moederschap.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quinquies. Artikel 3 wordt vervangen 
door:
"Artikel 3
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Richtsnoeren 
1. De Commissie, bijgestaan door het 
Raadgevend Comité voor de veiligheid, 
de hygiëne en de 
gezondheidsbescherming op de 
arbeidsplaats, stelt in overleg met de 
Lid-Staten richtsnoeren op voor de 
evaluatie van de chemische, fysische en 
biologische agentia alsmede van de 
industriële procédés welke geacht 
worden een risico te vormen voor de 
reproductieve gezondheid van mannelijke 
en vrouwelijke werknemers en voor de 
veiligheid of de gezondheid van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2. 
Deze richtsnoeren worden herzien en 
worden vanaf 2012 ten minste om de vijf 
jaar bijgewerkt.
De in de eerste alinea bedoelde 
richtsnoeren hebben ook betrekking op 
bewegingen en houdingen, geestelijke en 
lichamelijke vermoeidheid en de overige 
lichamelijke en geestelijke belastingen in 
verband met de werkzaamheden van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2. 
2. Het is de bedoeling dat in de lid 1 
bedoelde richtsnoeren als leidraad 
dienen voor de in artikel 4, lid 1, 
bedoelde evaluatie. 
Daartoe brengen de Lid-Staten die 
richtsnoeren ter kennis van de 
werkgevers en de mannelijke en 
vrouwelijke werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers en de sociale 
partners in hun land. 

Or. en

Motivering

De richtsnoeren moeten worden aangepast aan de evolutie van de situatie en de kennis.
Bovendien bestaan er zowel voor mannen als voor vrouwen risico's voor de veiligheid en de 
gezondheid. Daarom moeten deze risico's in het algemeen in overweging worden genomen 
aangezien ze zelfs vóór de conceptie een rol spelen.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 sexies. Artikel 4 wordt vervangen door:
Artikel 4
Evaluatie, informatie en overleg
1. In de risicobeoordeling die 
overeenkomstig richtlijn 89/391/EEG 
wordt uitgevoerd, neemt de werkgever een 
evaluatie van de reproductieve risico's 
voor de mannelijke en vrouwelijke 
werknemers op.
2. Voor alle werkzaamheden waarbij 
zich een specifiek risico kan voordoen 
van blootstelling aan de agentia, 
procédés of arbeidsomstandigheden 
waarvan een niet-limitatieve lijst in 
bijlage I is opgenomen, moeten de aard, 
de mate en de duur van de blootstelling 
in de betrokken onderneming en/of 
inrichting van de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 en werkneemsters die 
zich in een van de in artikel 2 bedoelde 
toestanden zouden kunnen bevinden,
rechtstreeks door de werkgever of door 
bemiddeling van de in artikel 7 van 
Richtlijn 89/391/EEG bedoelde 
beschermings- en preventiediensten 
worden geëvalueerd, ten einde:
- ieder risico voor de veiligheid of de 
gezondheid, alsmede iedere terugslag op 
de zwangerschap of de lactatie van de 
werkneemster in de zin van artikel 2 en 
werkneemsters die zich in een van de in 
artikel 2 bedoelde toestanden zouden 
kunnen bevinden, te kunnen beoordelen,
- te kunnen vaststellen welke 
maatregelen moeten worden genomen. 
3. Onverminderd artikel 10 van 
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Richtlijn 89/391/EEG worden in de 
betrokken onderneming en/of inrichting 
de werkneemster in de zin van artikel 2 
en de werkneemsters die zich in een van 
de in artikel 2 bedoelde toestanden 
zouden kunnen bevinden en/of hun 
vertegenwoordigers en de relevante 
sociale partners geïnformeerd over de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde 
evaluatie en over alle maatregelen op het 
gebied van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk.
4. Er worden passende maatregelen 
genomen om te verzekeren dat de 
werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers in de betrokken 
onderneming of vestiging kunnen toezien 
op de toepassing van deze richtlijn of 
betrokken kunnen worden bij de 
uitvoering ervan, met name voor wat 
betreft de door de werkgever genomen 
maatregelen zoals bedoeld in lid 2, 
onverminderd de verantwoordelijkheid 
van de werkgever om deze maatregelen 
vast te stellen.
5. Het overleg met en de deelname van de 
werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers voor kwesties die 
binnen de werkingsfeer van deze richtlijn 
vallen, hebben plaats overeenkomstig 
artikel 11 van richtlijn 89/391/EEG.

Or. en

Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen 
op elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn.
Zowel mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren 
die mutaties en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot 
onvruchtbaarheid en tot misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen 
doen zich evenwel voor bij het embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de 
informatie aan en het overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1 septies. Artikel 5 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) Artikel 2 wordt vervangen door:
"2. Indien aanpassing van de 
arbeidsomstandigheden en/of werktijden 
technisch en/of objectief niet mogelijk is 
[…], neemt de werkgever de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
betrokken werkneemster een andere 
arbeidsplaats krijgt.
b) Artikel 3 wordt vervangen door:
"3. Indien overplaatsing technisch en/of 
objectief niet mogelijk is […], wordt de 
betrokken werkneemster gedurende de 
gehele voor de bescherming van haar 
veiligheid of gezondheid noodzakelijke 
periode, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken, vrijgesteld van 
arbeid.

Or. en

Motivering

De huidige tekst van leden 2 en 3 laat de werkgevers te veel marge om te beweren dat ze de 
arbeidsplaats niet kunnen aanpassen of voor een alternatieve arbeidsplaats zorgen. door het 
deel Door het gedeelte "of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd" te 
schrappen kan de werkgelegenheid van vrouwen beter worden beschermd, aangezien het 
moeilijker wordt voor de werkgever om te beweren dat het technisch of objectief niet 
haalbaar is voor een alternatieve arbeidsplaats te zorgen.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1- octies. Het volgende artikel 7 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Overwerk
1. Werkneemsters tijdens de 
zwangerschap alsook mannelijke of 
vrouwelijke werknemers met een kind van 
minder dan twaalf maanden zijn niet 
verplicht over te werken.
2. Werkneemsters tijdens de lactatie zijn 
niet verplicht over te werken in de 
lactatieperiode indien hun gezondheid of 
die van het kind zulks vereist."

Or. pt

Motivering

De rapporteur is van mening dat mannen en vrouwen het recht moeten hebben op een 
gunstige behandeling met betrekking tot overwerken en beveelt dan ook aan een nieuwe 
bepaling toe te voegen waardoor een werknemer kan weigeren over te werken wanneer het 
kind jonger is dan 12 maanden.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 nonies. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 8 bis
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Vaderschapsverlof
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers die een 
pasgeboren kind hebben, recht hebben op 
een volledig bezoldigd en 
onoverdraagbaar vaderschapsverlof van 
ten minste vier aaneengesloten weken, 
waarvan er twee moeten worden 
opgenomen na de bevalling van hun 
echtgenote/partner.

Or. pt

Motivering

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 20
aaneengesloten weken.

Or. fr
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Motivering

Er moet worden voorzien in een zwangerschapsverlof dat lang genoeg is zodat de vrouwen 
die het wensen de kans krijgen  hun kind in goede omstandigheden borstvoeding te geven. In 
dit verband moet worden vermeld dat de Wereldgezondheidsorganisatie het geven van 
exclusieve borstvoeding aanbeveelt tot de leeftijd van zes maanden (A55/15). 

Een periode van 20 weken is goed om de vrouwen te helpen van de bevalling te herstellen, 
borstvoeding aan te moedigen en de moeder de kans te geven een stevige relatie met het kind 
op te bouwen. Een langere termijn zou de terugkeer van de vrouwen op de arbeidsmarkt in de 
weg kunnen staan.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht betaald verlof 
van ten minste acht weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór of 
na de bevalling mogen kiezen wanneer zij 
het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. Het verplicht verlof van acht 
weken is van toepassing op alle 
werkneemsters, in loonverband, 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten 
of werklozen, ongeacht het aantal vooraf 
gepresteerde werkdagen.

Or. fr

Motivering

Het is essentieel dat alle Europese vrouwen die onmiddellijk bij economische activiteiten 
betrokken zijn , eenzelfde verplicht en betaald zwangerschapsverlof krijgen. Op die manier 
kan de kloof worden gedicht van de discriminatie van vrouwen die een kind hebben. Het 
verplicht betaald verlof van zes maanden moet ook worden uitgebreid tot vrouwen die nog 
niet op de arbeidsmarkt zijn, maar een voltijdse of deeltijdse opleiding volgen en die verplicht 
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zijn hun opleiding tijdelijk te onderbreken om te bevallen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
volledig betaald aanvullend verlof wordt 
toegekend in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling, of 
wanneer de moeder gehandicapt is. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

Or. fr

Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 
ze moeder zijn. In het licht van de nieuwe uitdagingen die vrouwen met een handicap in de 
maatschappij moeten aangaan, hebben vele gehandicapte moeders meer verlof nodig om zich 
aan hun nieuwe situatie aan te passen en de goede ontwikkeling van hun gezinsleven te 
bevorderen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap dat 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap, 
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vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

geen invloed heeft op de duur van het 
zwangerschapsverlof.

Or. pt

Motivering

De rapporteur is van oordeel dat ziekteverlof wegens ziekte of complicaties die samenhangen 
met de zwangerschap, geen invloed mag hebben op de duur van het zwangerschapsverlof. Het 
is essentieel te ervoor te zorgen dat geen enkele discriminerende maatregel wordt genomen 
tegen werkneemsters omdat ze zwanger zijn en dat zwangere werkneemsters dezelfde rechten 
genieten als de andere werkneemsters.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
nauwkeurig schriftelijk omschreven 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. fr

Motivering

De schriftelijke motivering van het ontslag, onafhankelijk van het verzoek van de betrokken 
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werkneemster, zou een courante praktijk moeten zijn in alle contracten die aflopen of 
waaraan een einde wordt gemaakt vóór de afloop van de contractperiode die de werkgever en 
de werknemer aanvankelijk zijn overeengekomen.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Indien 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) Indien 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 schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag.

Or. fr

Motivering

Er moet een maximale inspanning worden geleverd opdat de terugkeer naar het werk 
optimaal verloopt. De periode moet langer zijn dan zes maanden om de werkneemster in staat 
te stellen zich aan te passen aan een snel veranderende professionele omgeving en/of aan de 
veranderingen die zich tijdens haar afwezigheid op het werk hebben voorgedaan.

De schriftelijke motivering van het ontslag, onafhankelijk van het verzoek van de betrokken 
werkneemster, zou een courante praktijk moeten zijn in alle contracten die aflopen of 
waaraan een einde wordt gemaakt voor de afloop van de contractperiode die de werkgever en 
de werknemer aanvankelijk zijn overeengekomen.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers tijdens 
hun vaderschapsverlof dezelfde 
ontslagbescherming genieten als die 
welke door dit artikel wordt toegekend 
aan werkneemsters in de zin van artikel 2.

Or. en

Motivering

Tijdens zijn vaderschapsverlof moet de werknemer dezelfde ontslagbescherming genieten als 
die welke de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 
genieten. 

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter - a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) Punt 1 wordt vervangen door:
"1) in de in de artikelen 5, 6 en 7 
bedoelde gevallen moeten de rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst, 
met inbegrip van het behoud van een 
bezoldiging en/of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering, van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken worden gewaarborgd;

Or. fr
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Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 
ze moeder zijn.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter - a bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) Punt 2, letter b) wordt vervangen 
door:
"b)  het behoud van een bezoldiging 
en/of het genot van een gelijkwaardige
uitkering van de werkneemsters in de 
zin van artikel 2;"

Or. fr

Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 
ze moeder zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 

3) "3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als gelijkwaardig
beschouwd, wanneer zij een inkomen 
waarborgt dat gelijk is aan het laatste 
maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris over een bepaalde periode, 
eventueel tot aan een in de nationale 
wetgeving vastgelegd plafond. Een 
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dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

dergelijk plafond mag niet lager zijn dan 
80% van het laatste maandsalaris of het 
gemiddelde maandsalaris van de 
betrokken werkneemster. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Or. fr

Motivering
Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 
ze moeder zijn.

80% van het laatste maandsalaris of van het gemiddelde maandsalaris is een voldoende hoog 
plafond om te garanderen dat de gezinnen niet zullen worden blootgesteld aan het risico van 
armoede en sociale uitsluiting, met name de éénoudergezinnen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter 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.De werkgever is verplicht 
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.  De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen teneinde een 
betere combinatie van gezins-, privé- en 
beroepsleven te verzekeren.

Or. fr
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Motivering

Met de strategie van Lissabon zijn nieuwe beleidsbeginselen inzake arbeid aan de orde 
gesteld: het betreft de flexizekerheid waarvoor in december 2007 een reeks beginselen zijn 
goedgekeurd door de Raad van ministers van Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken. De flexizekerheid moet met name de gelijkheid van 
mannen en vrouwen bevorderen en maatregelen omvatten die het mogelijk maken gezins-, 
privé- en beroepsleven te combineren. Het nieuwe voorstel voor een richtlijn moet dus een 
verwijzing daarnaar bevatten.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het volgende punt 5 bis wordt 
toegevoegd:
5 bis. De lidstaten sporen de werkgevers 
aan indien nodig steun te verlenen voor 
de reïntegratie en de opleiding van 
werkneemsters die hun activiteiten 
hervatten na een zwangerschapsverlof."

Or. en

Motivering

Het is moeilijk voor de werkneemsters om na hun zwangerschapsverlof het werk te hervatten.
Zij moeten passende hulp krijgen voor hun opleiding en hun reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
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"Artikel 11 bis
Vrijstelling van arbeid voor borst- of 
flessenvoeding
1. Een moeder die borstvoeding geeft 
heeft recht op een vrijstelling van arbeid 
in dit verband voor de duur van de 
voeding.
2. Wanneer geen borstvoeding wordt 
gegeven en wanneer de moeder en de 
vader een beroepsactiviteit uitoefenen, 
heeft een van hen of hebben zij beiden 
recht op een vrijstelling van arbeid voor 
de voeding tot het kind één jaar is.
3. De dagelijkse vrijstelling van arbeid 
voor borst- of flessenvoeding is verdeeld 
in twee afzonderlijke periodes van elk 
maximum één uur  en minimum dertig 
minuten, behalve indien een andere 
regeling is vastgelegd in onderling overleg 
met de werkgever.
4. In geval van meerlingengeboorte wordt 
de in het vorig lid bedoelde vrijstelling van 
arbeid vermeerderd met dertig extra 
minuten per bijkomend kind. 
5. Indien de vader of de moeder halftijds 
werkt, wordt de dagelijkse vrijstelling van 
arbeid verminderd naargelang van de 
arbeidstijd, maar niet tot minder dan 30 
minuten.
6. In het in vorig lid genoemde geval
wordt de dagelijkse vrijstelling van arbeid 
toegekend voor een periode van maximum 
één uur en in voorkomend geval voor een 
tweede periode voor de resterende tijd, 
behalve indien een andere regeling is 
vastgelegd in onderling overleg met de 
werkgever.

Or. pt

Motivering

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie exclusieve borstvoeding aanbeveelt 
gedurende de eerste zes maanden (A55/15) en gelet ook op artikel 10 van de  IAO-Conventie 
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nr.183 van 2000, volgens hetwelk de moeder recht moet hebben op een of meer dagelijkse 
pauzes of een dagelijkse werktijdvermindering voor borstvoeding, is de rapporteur van 
oordeel dat moet worden voorzien in het recht op een werktijdvermindering voor 
borstvoeding, zonder dat dit leidt tot verlies van enig ander recht.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel -12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 12 bis
Voorkomen van discriminatie
De lidstaten moedigen de werkgevers aan 
om door middel van collectieve 
overeenkomsten of praktijken, 
doeltreffende maatregelen te nemen om 
discriminatie van vrouwen om redenen 
van zwangerschap, moederschap of 
adoptieverlof te voorkomen.
Integratie van de genderdimensie (Gender 
Mainstreaming)
De lidstaten houden daadwerkelijk 
rekening met de doelstelling van 
gelijkheid van mannen en vrouwen bij de 
opstelling en uitvoering van wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, 
beleidsmaatregelen en activiteiten op de in 
deze richtlijn genoemde gebieden.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …[vijf jaar na vaststelling van 
de richtlijn], en vervolgens om de vijf jaar, 
alle dienstige gegevens om haar in staat te 
stellen een verslag aan het Europees 
Parlement en aan de Raad over de 
toepassing van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn, op te stellen.

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …[vijf jaar na vaststelling van 
de richtlijn], en vervolgens om de drie jaar, 
alle dienstige gegevens om haar in staat te 
stellen een verslag aan het Europees 
Parlement en aan de Raad over de 
toepassing van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn, op te stellen.

Or. fr

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners en 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties. Overeenkomstig het beginsel 
van integratie van het gelijkekansenbeleid 
(gender mainstreaming) worden in dit 
verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van vrouwen en 
mannen geëvalueerd. In het licht van de 
vergaarde informatie bevat het verslag, 
indien nodig, voorstellen voor de 
herziening en actualisering van Richtlijn 
92/85/EEG, gewijzigd bij deze richtlijn.

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners en 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties. Overeenkomstig het beginsel 
van integratie van het gelijkekansenbeleid 
(gender mainstreaming) worden in dit 
verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van vrouwen en 
mannen geëvalueerd. Dit verslag bevat ook 
een effectrapportage waarin de sociale en 
economische effecten in de gehele Unie 
van een bijkomende verlenging van de 
duur van het zwangerschapsverlof worden 
geanalyseerd. In het licht van de vergaarde 
informatie bevat het verslag, indien nodig, 
voorstellen voor de herziening en 
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actualisering van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Er moet een nauwkeurige evaluatie komen van de kosten en baten van een aanzienlijke 
verlenging van het zwangerschapsverlof, zowel voor de vrouwen als voor de maatschappij.
Borstvoeding vergemakkelijken kan ook leiden tot besparingen in de gezondheidsuitgaven en 
kan positieve gevolgen hebben voor het milieu en de koopkracht van de huishoudens.
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TOELICHTING

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. 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. 
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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.

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 
zwangerschapsverlof 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

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.

Een periode van 20 weken is goed om de vrouwen te helpen van de bevalling te herstellen, 
borstvoeding aan te moedigen en de moeder de kans te geven een stevige relatie met het kind 
op te bouwen. Een langere termijn zou de terugkeer van de vrouwen op de arbeidsmarkt in de 
weg kunnen staan.

De minimumduur van het postnatale verlof moet ook worden opgetrokken tot 8 weken om de 
vrouwen aan te moedigen zo lang mogelijk borstvoeding te geven.

Het Commissievoorstel voert inderdaad 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 pauzes 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 vormt evenwel geen 
verplichting.

Het betalen van het volledige salaris voor de duur van het verlof garandeert dat de vrouwen 
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niet financieel gestraft worden voor hun keuze voor het moederschap. Het salaris mag niet 
minder bedragen dan 80% van het laatste maandsalaris of van het gemiddelde maandsalaris.
Dit is een voldoende hoog plafond om te garanderen dat de gezinnen niet zullen worden 
blootgesteld aan het risico van armoede en sociale uitsluiting, met name de éénoudergezinnen.

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.

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 acht het 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, 
kunnen weigeren over te werken.

7. Gezondheid en verzekering

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 
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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 
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.

8. Effectrapportage

De rapporteur vindt dat er een nauwkeurige evaluatie moet komen van de kosten en baten van 
een aanzienlijke verlenging van het zwangerschapsverlof, zowel voor de vrouwen als voor de 
maatschappij. Borstvoeding vergemakkelijken kan met name ook leiden tot besparingen in de 
gezondheidsuitgaven en kan positieve gevolgen hebben voor het milieu en de koopkracht van 
de huishoudens.
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