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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame 
mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0636),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 141, lid 3 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0341/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
juridische 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
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europees Parlement heeft de 
Commissie er bij voortduring toe 
opgeroepen Richtlijn 86/613/EEG te 
herzien, met name ter verbetering van de 
situatie van meewerkende echtgenoten in 
de landbouw.

(4) Het Europees Parlement heeft de 
Commissie er bij voortduring toe 
opgeroepen Richtlijn 86/613/EEG te 
herzien, vooral met het oog op een betere 
zwangerschapsbescherming voor 
vrouwelijke zelfstandigen en ter 
verbetering van de situatie van 
meewerkende echtgenoten in de landbouw, 
de ambachtelijke sector, de handel, het 
midden- en kleinbedrijf en de vrije 
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beroepen.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie uitgevoerde effectbeoordelingen hebben al aangetoond dat Richtlijn 
86/613/EEG van de Raad niet werkt. Het Europees Parlement heeft al diverse malen, met 
name in zijn resolutie van 21 februari 1997, die specifiek betrekking had op de situatie van 
meewerkende echtgenoten, aangedrongen op herziening van deze richtlijn met het oog op de 
verbetering van de maatschappelijke situatie van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
in alle bedrijfssectoren, niet alleen in de landbouw, maar ook in de ambachtelijke sector, de 
handel, het midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het Europees Parlement heeft in 
zijn resolutie van 21 februari 1997 over de 
situatie van meewerkende echtgenoten 
van zelfstandigen1 voorgesteld 
meewerkende echtgenoten verplicht te 
laten registreren, zodat zij niet langer 
onzichtbare werknemers zijn, en de 
lidstaten te verplichten meewerkende 
echtgenoten in staat te stellen zich aan te 
sluiten bij een verzekeringsstelsel voor 
zelfstandigen ter dekking van 
ziektekosten, invaliditeits- en 
pensioenuitkeringen.
1 PB C 85 van 17.3.1997, blz. 186.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Krachtens artikel 141, lid 4, van het 
Verdrag mogen de lidstaten maatregelen 

(10) Krachtens artikel 141, lid 4, van het 
Verdrag mogen de lidstaten maatregelen 
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handhaven of aannemen waarbij specifieke 
voordelen worden geboden om de 
uitoefening van een zelfstandige 
beroepsactiviteit door het 
ondervertegenwoordigde geslacht te 
vergemakkelijken of om nadelen in hun 
beroepsloopbaan te voorkomen of te 
compenseren. In principe moeten de
maatregelen ter verwezenlijking van 
gelijkheid niet als schending van het 
rechtsbeginsel van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen worden beschouwd.

handhaven of aannemen waarbij specifieke 
voordelen worden geboden om de 
uitoefening van een zelfstandige 
beroepsactiviteit door het 
ondervertegenwoordigde geslacht te 
vergemakkelijken of om nadelen in hun 
beroepsloopbaan te voorkomen of te 
compenseren. In principe moeten deze
maatregelen in de vorm van positieve 
acties ter verwezenlijking van gelijkheid 
niet als schending van het rechtsbeginsel 
van gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen worden beschouwd.

Or. fr

Motivering

Dit amendement dient om erop te wijzen dat er op dit gebied positieve acties kunnen worden 
opgezet.

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 aan het gezinsbedrijf, moeten 
zij in beginsel over ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming als de zelfstandige 
kunnen beschikken, waarbij voor hen 
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
dient het beschermingsniveau van 
meewerkende echtgenoten evenredig te
zijn aan de mate waarin zij aan de 
werkzaamheden van de zelfstandige in het 
gezinsbedrijf deelnemen.

Or. fr
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Motivering

De ervaringen van sommige lidstaten hebben laten zien dat wanneer meewerkende 
echtgenoten de keuze krijgen aangeboden om al dan niet tot een stelsel van sociale zekerheid 
toe te treden, zij dat vaak niet doen. Het kost natuurlijk geld om tot zo'n stelsel toe te treden, 
maar zij zijn zich niet bewust van de ernstige gevolgen die zijn verbonden aan het feit dat zij 
niet verzekerd zijn, met name na een echtscheiding of bij het overlijden van de echtgenoot.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het vergroten van de efficiëntie en de 
doelmatigheid van de sociale stelsels, met 
name via betere stimulansen, betere 
administratie en evaluatie en de 
prioriteitsstelling bij uitgavenprogramma's, 
is nu van cruciaal belang om de financiële 
houdbaarheid van de Europese sociale 
modellen te garanderen. Bij de 
formulering van de voor de uitvoering van 
deze richtlijn noodzakelijke maatregelen 
moeten de lidstaten in het bijzonder 
aandacht besteden aan de kwaliteit en de 
betaalbaarheid op de lange termijn van 
hun socialebeschermingsstelsels.

(16) Het vergroten van de efficiëntie en de 
doelmatigheid van de sociale stelsels, met 
name via betere stimulansen, betere 
administratie en evaluatie en de 
prioriteitsstelling bij uitgavenprogramma's, 
is nu van cruciaal belang om de financiële 
houdbaarheid van de Europese sociale 
modellen te garanderen.

Or. fr

Motivering

Maatregelen om de situatie van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten te verbeteren, 
kunnen hoe dan ook niet ten koste gaan van de betaalbaarheid van 
socialebeschermingsstelsels, aangezien het aantal contribuanten daardoor toeneemt.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bescherming tegen discriminatie (18) De bescherming van zelfstandigen en 
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op grond van geslacht moet worden 
versterkt door de aanwezigheid in elke 
lidstaat van een orgaan of meer organen
met de bevoegdheid om de betrokken 
problemen te onderzoeken, mogelijke 
oplossingen te zoeken en concrete bijstand 
aan de slachtoffers te verlenen. Deze 
organen mogen dezelfde zijn als de 
organen die op nationaal niveau 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het beginsel van gelijke behandeling. 
Bij de uitoefening van hun bevoegdheden 
en het nakomen van hun 
verantwoordelijkheden overeenkomstig 
deze richtlijn, treden deze organen op in 
overeenstemming met de VN-beginselen 
van Parijs met betrekking tot de status en 
de werking van de nationale instellingen 
voor de bescherming en de bevordering 
van de mensenrechten.

meewerkende echtgenoten tegen 
discriminatie op grond van geslacht moet 
worden versterkt door de aanwezigheid in 
elke lidstaat van een orgaan met de 
bevoegdheid om de betrokken problemen 
te onderzoeken, mogelijke oplossingen te 
zoeken en concrete bijstand aan de 
slachtoffers te verlenen.

Or. fr

Motivering

De problematiek van de mensenrechten mag niet worden verward met de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
 Artikel 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 'zelfstandige werknemers': allen die 
onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden voor eigen rekening 
een winstgevende activiteit uitoefenen, met 
inbegrip van landbouwers en beoefenaars 
van vrije beroepen;

a) 'zelfstandige werknemers': allen die 
onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden voor eigen rekening 
een winstgevende activiteit uitoefenen, met 
inbegrip van landbouwers en beoefenaars 
van vrije beroepen, ambachtslieden, 
handelaren en kleine en middelgrote 
ondernemers;
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Or. fr

Motivering

Zelfstandige werknemers bestaan voor een belangrijk deel ook uit kleine en middelgrote 
ondernemers, ambachtslieden en handelaren.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beginsel van gelijke behandeling belet 
niet dat een lidstaat, om volledige 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 
praktijk te waarborgen, specifieke 
maatregelen handhaaft of aanneemt om de 
nadelen verband houdende met geslacht te 
voorkomen of te compenseren.

Het beginsel van gelijke behandeling belet 
niet dat een lidstaat, om volledige 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 
praktijk te waarborgen, specifieke 
maatregelen handhaaft of aanneemt om de 
nadelen verband houdende met geslacht te 
voorkomen of te compenseren, 
bijvoorbeeld om vrouwelijk 
ondernemerschap te stimuleren.

Or. fr

Motivering

Er dient ook gewag te worden gemaakt van vrouwelijk ondernemerschap.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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

Deze maatregelen bieden waarborgen 
inzake de onafhankelijke toetreding van 
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meewerkende echtgenoten tot bestaande 
socialezekerheidsstelsels voor 
zelfstandigen ter dekking van 
ziektekosten, invaliditeits- en 
ouderdomsuitkeringen, waarbij zij onder 
dezelfde bijdrageregeling vallen als 
zelfstandigen, met dien verstande evenwel
dat hun premies eventueel op forfaitaire 
grondslag mogen worden berekend.
De sociale bijdragen van meewerkende 
echtgenoten moeten fiscaal aftrekbaar 
zijn als bedrijfskosten, evenals de reële 
bezoldiging die de echtgenoten ontvangen, 
voor zover de bewuste diensten 
daadwerkelijk zijn geleverd en de voor 
dergelijke diensten gebruikelijke 
bezoldiging is uitgekeerd.

Or. fr

Motivering

Aansluiting bij socialezekerheidsstelsels moet voor meewerkende echtgenoten verplicht 
worden gesteld. De ervaringen van sommige lidstaten hebben laten zien dat wanneer 
meewerkende echtgenoten de keuze krijgen aangeboden om al dan niet tot een stelsel van 
sociale zekerheid toe te treden, zij dat voor de overgrote meerderheid niet doen. 
Meewerkende echtgenoten geven er zich vaak geen rekenschap van dat zij, met name bij 
echtscheiding, geen enkele sociale bescherming genieten, vooral wat betreft pensioenrechten. 

Amendement 10

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 en meewerkende 
echtgenoten in aanmerking kunnen 
komen voor een aan de specifieke 
situatie van vrouwelijke zelfstandigen en 
aan die van meewerkende echtgenoten 
aangepaste periode van 
zwangerschapsverlof.  Op hun verzoek 
zou dit verlof een periode van minstens 
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vier weken vóór en vier weken na de 
bevalling moeten bestrijken.

Or. fr

Motivering

Gezien de specifieke situatie van vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, 
moet niet worden teruggegrepen op het systeem van zwangerschapsverlof voor vrouwelijke 
werknemers. In de meeste gevallen willen of kunnen vrouwelijke zelfstandigen en 
meewerkende echtgenoten niet maandenlang stoppen met werken. Daarom zou het wenselijk 
zijn te voorzien in  een zwangerschapsuitkering of in effectieve vervangingssystemen.

Amendement 11

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 en meewerkende echtgenoten 
aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of sociale diensten als 
alternatief voor de in lid 2 bedoelde 
uitkering.

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Erkenning van het werk van 
meewerkende echtgenoten

De lidstaten verbinden zich ertoe te 
onderzoeken op welke wijze de 
erkenning van het werk dat door 
meewerkende echtgenoten wordt 
verricht, kan worden bevorderd, en, in 
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het licht van dit onderzoek, alle nodige 
stappen te zullen onderzoeken om die 
erkenning te bevorderen. 

Or. fr

Motivering

Het betreft hier de heropvoering van het oude artikel 7 van Richtlijn 86/613/EEG van de 
Raad betreffende de erkenning van het werk van meewerkende echtgenoten, met als doel 
eventueel een compensatieregeling te kunnen treffen in geval van echtscheiding of scheiding, 
waarbij de meewerkende echtgenoot in een bijzonder kwetsbare situatie terecht zou kunnen 
komen, na jarenlang actief bij de exploitatie of het bedrijf betrokken te zijn geweest.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen.
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
organen die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of voor 
de uitvoering van het beginsel van gelijke 
behandeling.

1. De lidstaten wijzen een orgaan aan dat 
met de toepassing van deze richtlijn wordt 
belast. Dit orgaan kan worden gekozen uit 
de bestaande organen voor de 
bevordering, analyse en ondersteuning en 
het volgen van de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen.

Or. fr

Motivering

Er mag geen verwarring ontstaan tussen de bevoegdheden op het gebied van de 
mensenrechten of de bestrijding van andere vormen discriminatie – waaronder die van 
minderheden – en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, aangezien het daarbij 
problemen betreft die elk om een andere aanpak vragen.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat tot de 
taken van de in lid 1 bedoelde organen 
onder meer behoort:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het in lid 
1 bedoelde orgaan tot taak heeft:

Or. fr

Motivering

(Verwezen wordt naar de motivering bij amendement 13 op artikel 10, lid 1).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) op het daartoe geëigende niveau 
beschikbare informatie uit te wisselen met 
soortgelijke Europese organen zoals het 
Europees Genderinstituut.

Or. fr

Motivering

 Deze organen zouden informatie moeten uitwisselen, vooral met het Europees 
Genderinstituut.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Gendermainstreaming

De lidstaten houden daadwerkelijk 
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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. fr

Motivering

 Deze bepaling is afkomstig uit Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juli 2006 betreffende de tenuitvoerlegging van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikking) en het is dan ook niet 
meer dan billijk ze ook in deze richtlijn op te nemen.

Amendement 17

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. fr

Motivering
Zeven jaar is te lang voor de voorlegging van het Commissieverslag aan Raad en Parlement.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Evaluatie

Uiterlijk 4 jaar na de in artikel 14, lid 1, 
bedoelde termijn evalueert de Commissie 
de toepassing van deze richtlijn en stelt zij 
zo nodig wijzigingen voor.

Or. fr

Motivering

 Deze bepaling is afkomstig uit Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juli 2006 betreffende de tenuitvoerlegging van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikking) en het is dan ook niet 
meer dan billijk ze ook in deze richtlijn op te nemen.

Amendement 19

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. Indien er zich bijzondere moeilijkheden 
voordoen die zulks rechtvaardigen, 
kunnen de lidstaten beschikken over een 
extra termijn van [1 jaar] om aan deze 
richtlijn te voldoen.

Or. fr

Motivering

De bijkomende termijn mag niet meer dan een jaar bedragen.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Minimumeisen

De lidstaten mogen bepalingen vaststellen 
of handhaven die voor de bescherming 
van het beginsel van gelijke behandeling 
gunstiger zijn dan die van deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

 Deze bepaling is afkomstig uit Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juli 2006 betreffende de tenuitvoerlegging van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikking) en het is dan ook niet 
meer dan billijk ze ook in deze richtlijn op te nemen.
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TOELICHTING

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 het in de jaren negentig heeft aangenomen, heeft het 
Europees Parlement herhaaldelijk aangedrongen op een 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 tot 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, inmiddels van toepassing is op het gebied van werkgelegenheid en 
beroep en dus ook zelfstandigen betreft.
                                               
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 def.
5 79/7/EEG, 2004/113/EG, 2006/54/EG.



PR\761748NL.doc 19/23 PE418.192v01-00

NL

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 
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 welke als zodanig door het nationale recht worden erkend, in de 
landbouw, de ambachtelijke sector, in de handel en in de vrije beroepen in de meeste lidstaten 
een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit heeft ook betrekking op de aansluiting bij de sociale 
zekerheid en op de bescherming van het moederschap.

De effectbeoordeling2 bij het nieuwe richtlijnvoorstel biedt de mogelijkheid om de reikwijdte 
daarvan te evalueren, zowel voor wat betreft zelfstandigen als ten aanzien van hun 
meewerkende 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 

                                               
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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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 
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, hetgeen een voorbeeldige oplossing vormt 
voor het probleem van de zelfstandige sociale zekerheid voor meewerkende echtgenoten en 
het mogelijk maakt om bij de bedrijfskosten ook de bezoldiging in rekening te brengen die 
daadwerkelijk aan de echtgenoot is uitgekeerd, op voorwaarde dat het gaat om een normale 
beloning voor diensten die effectief 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 meeste 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 vóór 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, met dien verstande uiteraard dat het nationale recht inderdaad in een 
dergelijke uitkering voorziet, hetgeen kennelijk niet in alle lidstaten het geval is.

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 daardoor 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.

Meewerkende echtgenoten en erkende partners

De 27 EU-landen zouden 3,75 miljoen meewerkende echtgenoten (of familieleden) tellen, wat 
neerkomt op 11,5% van alle zelfstandigen in 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.

                                               
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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De meewerkende echtgenoten vormen geen homogene groep. Dit type werkzaamheid komt 
vooral voor in de landbouw, de ambachtelijke sector en de handel, maar ook in vrije 
beroepen. In bepaalde lidstaten hebben meewerkende echtgenoten een eigen rechtspositie. In 
Frankrijk kunnen zij bijvoorbeeld kiezen uit drie mogelijkheden: bezoldigd echtgenoot, 
echtgenoot-vennoot of medewerkend echtgenoot, met inschrijving in het handelsregister of in 
het "répertoire des métiers". In de meeste lidstaten hebben zij echter 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 de meeste lidstaten hebben zij 
wel afgeleide rechten: zij zijn (net als de kinderen) verzekerd bij het ziekenfonds van de 
zelfstandige en hebben bij het overlijden van de zelfstandige recht op een weduwen-
/weduwnaarspensioen. Maar hoe zit het bij een scheiding, zeker na een jarenlang huwelijk? 
De echtgenoot loopt een hoog risico tot armoede te vervallen zonder adequate sociale 
bescherming, omdat hij/zij geen rechtspositie heeft en op geen enkele manier kan aantonen 
hoeveel jaar hij/zij heeft gewerkt 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 meewerkende echtgenoten een mogelijkheid wordt geboden om zich op 
vrijwillige basis aan te sluiten bij een stelsel voor sociale zekerheid, meestal dat voor 
zelfstandigen – voor zover het bestaat.

In bepaalde lidstaten bestaat voor meewerkende echtgenoten de verplichting om zich aan te 
sluiten bij een socialezekerheidsstelsel (in Frankrijk sinds juli 2007, in België sinds 2006).

Ook in Portugal vallen meewerkende 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 
meewerkende echtgenoten en familieleden in de agrarische sector.  Ditzelfde stelsel bestaat 
ook voor de ambachtelijke sector, de handel en de vrije beroepen, maar het voorziet in talloze 
mogelijke uitzonderingen en vrijstellingen.

In Finland neemt elke inwoner automatisch deel aan het stelsel van sociale zekerheid, 
ongeacht het type werkzaamheid. In Duitsland worden meewerkende 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 verplichte aansluiting als 
systeem effectief werkt.

Richtlijn 86/613/EEG voorziet alleen in vrijwillige aansluiting van meewerkende echtgenoten 
bij socialezekerheidsstelsels, hetgeen 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 namelijk 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 Commissievoorstel voorziet derhalve in vrijwillige 
aansluiting van meewerkende echtgenoten van zelfstandigen op basis van premie- of 
bijdrageafdracht. De rapporteur is ervan overtuigd dat deze aanpak niet werkt en niets zal 
verbeteren aan de situatie van meewerkende echtgenoten. Uit de ervaringen in de lidstaten 
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waar een vorm van vrijwillige aansluiting bestaat, is gebleken dat als men meewerkende 
echtgenoten de keuze biedt om zich al dan niet aan te sluiten bij een stelsel voor 
pensioenverzekering, zij dat in de meeste gevallen niet doen. Zij zijn namelijk bang dat hun 
aansluiting alleen maar aanzienlijke kosten met zich meebrengt in de vorm van premies. 
Slechts weinig meewerkende echtgenoten geven zich echter rekenschap van de ernstige 
gevolgen van niet-aansluiting bij een verzekeringsstelsel die zich aandienen bij echtscheiding 
of bij het overlijden van de aangesloten echtgenoot. Om al die redenen is de rapporteur ervan 
overtuigd dat de aansluiting bij sociale beschermingsstelsels voor meewerkende 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 meewerkende 
echtgenoten, waarbinnen de lidstaten zullen kunnen kiezen welk middel het meest geschikt is 
voor de aanpassing van hun systemen.

Daarom moeten dus overweging 13 en artikel 6 van het richtlijnvoorstel worden 
geamendeerd, om in de eerste plaats de mogelijkheid te garanderen van aansluiting bij een 
regeling voor zelfstandigen, zonder vrijstellingen toe te staan – m.a.w. een verplichte 
aansluiting – desnoods door te voorzien in de mogelijkheid premies op forfaitaire grondslag te 
berekenen.

Essentieel is ook dat de sociale premies aftrekbaar worden van de belastingen, door ze 
bijvoorbeeld te beschouwen als bedrijfskosten.

Voor wat betreft zwangerschapsverlof: dit moet worden aangepast aan de bijzondere situatie 
van meewerkende echtgenoten, en mag geen aangepaste versie worden van de verlofregeling 
voor werkneemsters, zoals hierboven voor zelfstandigen reeds is bepleit. De keuze om vóór 
en na de bevalling te stoppen met werken in een familiebedrijf hangt ook voor meewerkende 
echtgenoten af van de uitkering die bij werkonderbreking wordt toegekend, waarbij absoluut 
wordt gepleit voor een werkonderbreking van minstens vier weken vóór en vier weken na de 
bevalling. De bereidheid daartoe hangt voornamelijk af van de wijze van financiering van het 
zwangerschapsverlof. Zoals in het Groothertogdom Luxemburg zou deze financiering 
volledig voor rekening moeten komen van de staat en niet ten laste mogen komen van 
werkgevers en werknemers of van de zelfstandigen en hun echtgenoten, mede om 
concurrentievervalsing op de interne markt te voorkomen.

De erkenning van het werk van meewerkende echtgenoten

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

In dit verband zij erop gewezen dat het moeilijk is om het aandeel van de meewerkende 
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 van de partners. Gezien de complexiteit van dit onderwerp zal 
de te treffen regeling uiteraard ook op het huwelijksrecht, het belastingrecht en het 
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vennootschapsrecht van invloed zijn.

Organen voor gelijke behandeling

De voorstellen van de Commissie (artikel 10), waarin de bevoegdheden op het gebied van de 
mensenrechten en discriminatie op basis van geslacht op één hoop worden gegooid, zijn 
moeilijk te accepteren. 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 moet toezien op de correcte toepassing van 
deze richtlijn hetzelfde kunnen zijn als het orgaan dat toeziet op de richtlijnen inzake gelijke 
behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers, maar kan het niet worden 
gelijkgesteld met een orgaan ter bescherming van de rechten van de mens.

Conclusies

De doelstellingen van de richtlijn van 1986 zijn niet verwezenlijkt omdat de richtlijn te 
terughoudend is gebleken. Het huidige voorstel van de Commissie is nog steeds niet 
ambitieus genoeg omdat het geen dwingende bepalingen omvat. Voorzien in een opt-
outmogelijkheid, dus in eventuele vrijstelling van de verplichting tot aansluiting bij de sociale 
zekerheid voor zelfstandigen en vooral voor meewerkende echtgenoten biedt geen garantie 
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 rechtskader dat nodig is voor de correcte toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en hun 
meewerkende echtgenoten of erkende partners.

Ook al liggen de standpunten van enerzijds de beroepsorganisaties en anderzijds de betrokken 
NGO’s zeer ver uiteen, toch zou het niet onmogelijk mogen zijn om tot een redelijke 
consensus te komen, zodat deze richtlijn in eerste lezing nog vóór de Europese verkiezingen 
kan worden aangenomen
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