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1. Algemeen 

Het heeft ons verheugd dat de leden van de C.D.A. fractie met tevre-
denheid kennis hebben genomen van dit wetsvoorstel tot wijziging van 
de Ziektewet (ZW) en het Burgerlijk Wetboek (BW). Zij constateren dat 
met dit voorstel een wel zeer lange voorgeschiedenis tot afronding kan 
worden gebracht. Samen met het wetsvoorstel met betrekking tot de 
invoering van ouderschapsverlof levert dit wetsvoorstel naar hun 
opvatting een mogelijkheid tot verbetering op van de combinatie van 
ouderschap en betaalde arbeid. De leden van de C.D.A.-fractie stemmen 
in met het standpunt dat uit een oogpunt van rechtszekerheid en duide-
lijkheid is gekozen voor een wettelijke regeling terzake in plaats van het 
scheppen van een wettelijke ruimte waarbinnen afspraken kunnen 
worden gemaakt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie, die met belangstelling kennis hebben 
genomen van dit wetsvoorstel, tonen zich verheugd dit voorstel als 
tweede onderdeel van het pakket om de combinatie van ouderschap en 
betaalde arbeid mogelijk te maken aan te treffen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben met genoegen kennis genomen 
van dit wetsvoorstel, waarbij zij constateren dat het wel heel lang heeft 
geduurd vooraleer dit wetsvoorstel de Kamer heeft bereikt. 

De leden van de D66-fractie zijn niet bijster enthousiast over de 
voorgestelde regeling. Nu allerwegen wordt gestimuleerd dat vrouwen 
economisch zelfstandig worden en blijven dienen naar hun mening de 
mogelijkheden om kinderen te krijgen, niet te benepen te zijn. De 
voorgestelde verlenging van de ziekengeldperiode rond de bevalling 
voldoet daar naar hun opvatting niet aan. In paragraaf 2 van deze 
memorie wordt nader ingegaan op de bezwaren van de leden van de 
D66-fractie terzake. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben met gemengde gevoelens 
kennis genomen van het wetsvoorstel. Naar hun mening gaat het 
wetsvoorstel ervan uit dat vrouwen na hun bevallingsverlof hun betaalde 
werkkring voortzetten, een uitgangspunt dat in de praktijk weliswaar 
steeds meer gestalte krijgt, maar waar deze leden niet achter kunnen 
staan. 
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De leden van de fracties van de P.S.P. en de R.P.F, hebben met 
belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Hun vragen en 
opmerkingen en die van de leden van de eerder genoemde fracties 
omtrent de diverse onderdelen van het wetsvoorstel komen in de desbe-
treffende hiernavolgende paragrafen van deze memorie aan de orde. 

Voor wat betreft de indeling van deze memorie wordt opgemerkt dat 
niet ten volle de indeling van het voorlopig verslag is gevolgd. Wij menen 
dat het onderwerpsgewijze behandelen van de inhoud van dit 
wetsvoorstel de overzichtelijkheid ten goede komt. 

Achtereenvolgens komen in deze memorie aan de orde de verlenging 
van het verlof (paragraaf 2), de flexibilisering van het verlof (paragraaf 
3), de vrijwillige verzekering (paragraaf 4), de internationale regelgeving 
(paragraaf 5) en ziektedagen tijdens de laatste weken van de zwanger-
schap (paragraaf 6). In de daaropvolgende paragrafen komt nog een 
aantal overige onderwerpen ter sprake die deels de inhoud van het 
voorstel direct betreffen, deels verband houden met de voorgestelde 
regeling. Paragraaf 7 behelst de financiële aspecten van het voorstel, 
paragraaf 8 een aantal specifieke artikelen, paragraaf 9 overige vragen 
en opmerkingen en paragraaf 10 een slotopmerking. 

2. Verlenging van de ziekengeldperiode rond de bevalling 

De leden van de C.D.A.-fractie stemmen in met een verlenging van het 
bevallingsverlof tot acht weken, waarmee een totale verlofperiode van 
veertien weken wordt bereikt. Zij vragen zich echter af of de redenen om 
tot verlenging over te gaan niet in sterkere mate opgaan voor een 
verlenging tot zestien weken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie missen op het punt van de duur van 
het verlof een duidelijke conclusie bij de onderzoeksresultaten in relatie 
tot de voorgestelde verlenging. De leden van de D66-fractie vragen zich 
af waarom de totale verlofperiode niet op zestien weken wordt gesteld, 
mede gelet op de uitkomsten van het onderzoek van Van Amstel c.s., dat 
ook in de memorie van toelichting is aangehaald. Het lid van de 
P.S.P.-fractie vindt de voorgestelde verlenging eveneens te kort, daar uit 
diverse onderzoeken de behoefte blijkt te bestaan aan een verlof van 
gemiddeld 16.5 weken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van deze vier fracties merken wij 
het volgende op. Over de vraag of de voorgestelde verlofperiode van 
veertien weken voldoende kan worden geacht, kan verschillend worden 
geoordeeld. Uit de verschillende onderzoeken die in de memorie van 
toelichting zijn genoemd, komt naar voren dat een verlenging van de 
verlofperiode rond de bevalling wenselijk is. Dit betekent nog niet zonder 
meer dat kan worden vastgesteld welke periode de meest wenselijke is. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan wel worden geconcludeerd 
dat, ofschoon uit het onderzoek «Zwangerschap, moederschap in combi-
natie met betaalde arbeid» blijkt dat de verlofduur na de bevalling 
gemiddeld ongeveer negen weken bedraagt, acht weken na de bevalling 
meer dan de helft van de werkende vrouwen de arbeid heeft hervat. 
Uiteraard wordt het percentage werkhervattingen groter naarmate de 
verlofduur langer is en tevens zal een langere verlofperiode meer 
tegemoet komen aan de wensen van de in genoemd rapport onderzochte 
groep vrouwen. Dat laat echter onverlet dat een keuze omtrent de 
verlofduur dient te worden gemaakt op basis van wat als redelijk en 
aanvaardbaar mag worden aangemerkt, mede gelet op de financiële 
consequenties waarop wordt ingegaan in paragraaf 7. 

Uit het oogpunt van bescherming van de gezondheid van de vrouw zijn 
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wij van mening dat een uitbreiding van de verlofperiode na de bevalling 
van zes naar acht weken wenselijk is, zonder daarbij overigens de indruk 
te willen wekken dat wij van mening zijn dat een periode van acht weken 
voor iedere werkende vrouw voldoende is. Niettemin menen wij te 
mogen concluderen uit genoemd rapport dat met de voorgestelde acht 
weken ziekengeld na de bevalling een redelijke termijn wordt aange-
houden. Bovendien sluit deze periode aan bij hetgeen door de lnterna-
tionale Arbeidsorganisatie (ILO) is aanbevolen. 

Het genoemde rapport noemt verder als gegeven dat het merendeel 
van de vrouwen met een verlofperiode na de bevalling van acht weken of 
minder deze periode achteraf als te kort heeft ervaren. Voor zover dit als 
oorzaak heeft dat men zich nog niet arbeidsgeschikt achtte, geldt dat de 
ZW een ziekengeldvoorziening heeft na afloop van de ziekengeldperiode 
rond de bevalling. 

Wat de overige door de betrokken vrouwen genoemde oorzaken 
betreft menen wij dat, hoezeer ook begrip valt op te brengen voor de 
door deze vrouwen aangevoerde motieven, er toch in het algemeen 
sprake is van meer persoonlijke redenen waarvoor de ZW geen 
voorziening behoeft te bieden. Bovendien zou in een aantal van deze 
gevallen bijvoorbeeld ouderschapsverlof een oplossing kunnen bieden. 

Op grond van vorengenoemde overwegingen achten wij de voorge-
stelde ziekengeldperiode na de bevalling van acht weken uit een oogpunt 
van bescherming van de gezondheid van de vrouw gerechtvaardigd. 

Voorts menen wij dat met de voorgestelde verlenging mede recht 
wordt gedaan aan de doelstelling de arbeidsparticipatie van de vrouw te 
bevorderen, nu door middel van de verlengde ziekengeldperiode langer 
de gelegenheid wordt geboden tot voorbereiding op de terugkeer naar 
de werkkring. Met de leden van de D66-fractie zijn wij echter van mening 
dat niet zeker is of veel meer vrouwen dan nu zullen besluiten om na hun 
bevalling door te werken, waarbij het eveneens de vraag is voor hoeveel 
vrouwen het nu te korte bevallingsverlof reden is geweest om met 
werken te stoppen. Niettemin kan, dit mede in antwoord op een daartoe 
strekkende vraag van de leden van de S.G.P. fractie, in dit verband 
worden gewezen op de in paragraaf 5 van de memorie van toelichting 
genoemde onderzoeken «Zwangerschap, moederschap in combinatie 
met betaalde arbeid» en «Eerste kind en baan». Uit eerstgenoemd 
onderzoek blijkt dat op de vraag door welke mogelijkheden het met name 
voor moeders met jonge kinderen gemakkelijker zou worden om te 
blijven werken door de ondervraagde vrouwen als veruit het belangrijkste 
punt naar voren wordt gebracht de mogelijkheid om langer dan zes 
weken bevallingsverlof te nemen. Uit laatstgenoemd onderzoek komt 
naar voren dat het erop lijkt, dat wanneer vrouwen een langere 
«bedenktijd» wordt gegeven ten aanzien van werk na de bevalling ze 
minder snel geneigd zijn om het werk op te geven. 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A. en D66 vragen 
naar de financiële consequenties van een verlenging van de totale verlof-
periode tot zestien weken. Deze komen in paragraaf 7 aan de orde. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen op welke andere landen, 
waarmee de voorgestelde verlofduur in overeenstemming is, in de 
memorie van toelichting wordt gedoeld. De landen die volgens de 
beschikbare informatie een gelijke of ongeveer gelijke ziekengeldperiode 
rond de bevalling kennen als de nu voorgestelde zijn de Bondsrepubliek 
Duitsland, België, Ierland en Spanje. 

De leden van de D66-fractie vragen of wij het redelijk achten dat 
vrouwen, blijkens de onderzoeken terzake, vakantiedagen blijken te 
gebruiken om hun bevallingsverlof te verlengen. 
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Deze vraag kan niet zonder meer bevestigend of ontkennend worden 
beantwoord. Wanneer een vrouw vakantiedagen opneemt eenvoudigweg 
omdat zij haar werkhervatting nog wat wil uitstellen, dan is dat haar 
eigen keuze, waar ons inziens niets onredelijks aan vastzit. Datzelfde 
geldt wanneer de vrouw vakantiedagen wil opnemen teneinde te kunnen 
wennen aan haar nieuwe gezinssituatie. Neemt zij vakantiedagen op om 
te herstellen van de bevalling, dan doet zij dat wellicht onnodig, nu zij uit 
hoofde van artikel 29, elfde lid (nieuw) nog aanspraak kan maken op 
ziekengelduitkering. 

De leden van de S.G.P.fractie vragen zich af of het juist is dat wij op 
zich instemmen met de opvatting van het werkgeversdeel van de 
Sociaal-Economische Raad (SER) dat zes weken bevallingsverlof in 
beginsel voldoende is, doch dat wij deze opvatting te beperkt achten. 
Het lid van de R.P.F, fractie is vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak 
van een verlenging van de verlofperiode aangezien het verlof, indien 
nodig, in de vorm van ziekteverlof kan worden voortgezet. Zoals uit de 
betrokken passages in de memorie van toelichting mag blijken, delen wij 
de opvatting van de werkgeversleden van de SER niet. Een verlenging 
van het verlof is ons inziens wenselijk. Onder meer op basis van 
gehouden onderzoeken is geconcludeerd dat de huidige ziekengeldpe-
riode rond de bevalling te kort is. Daarom wordt in dit wetsvoorstel onder 
andere een verlenging van de ziekengeldperiode na de bevalling tot acht 
weken voorgesteld. Daarenboven zijn wij van mening dat de opvatting 
van de werkgeversleden van de SER en ook, indien wij deze goed 
begrijpen, de opvatting van het lid van de R.P.F, fractie, geen recht doet 
aan de doelstellingen die aan het verlof rond de bevalling ten grondslag 
liggen. Het verlof rond de bevalling strekt er immers tevens toe de 
terugkeer naar de werkkring na ommekomst van die periode te verge-
makkelijken. Ofschoon een norale ziekengeldperiode kan voorzien in 
concrete knelpunten na de wettelijke verlofperiode, dient allereerst de 
wettelijke verlofperiode aan de minimumnormen te voldoen. Een beval-
lingsverlofperiode van acht weken voldoet daar ons inziens aan. 

Concluderend stemmen wij dan ook, zoals de leden van de 
S.G.P.-fractie duidelijk mag zijn, niet in met de opvatting van de werkge-
versleden op dit punt en delen wij evenmin de opvatting van het lid van 
de R.P.F, fractie terzake. 

Ofschoon, zoals het lid van de R.P.F.-fractie opmerkt, de niet werkende 
vrouw niets aan verlenging van het verlof heeft, hetgeen overigens 
inherent is aan het treffen van maatregelen ten behoeve van 
werknemers, is een onbetaalde verlenging van de verlofperiode rond de 
bevalling niet wenselijk. Daarmee bestaat immers de mogelijkheid dat de 
betrokken vrouwen op grond van financiële motieven, misschien eerder 
dan gezien hun (gezondheids)situatie verantwoord is, weer aan de slag 
gaan. Om deze zelfde reden is, dit in antwoordd op een daartoe strek-
kende vraag van de leden van de D66-fractie, niet overwogen om een 
langer bevallingsverlof tegen betaling van een iets geringer loon te 
regelen. 

Tot slot kan de leden van de D66-fractie worden meegedeeld dat bij 
de keuze omtrent de duur van de ziekengeldperiode na de bevalling geen 
verband is gelegd met de duur waarover borstvoeding wordt gegeven. 
De vraag of borstvoeding wordt gegeven en zo ja hoelang, alsmede de 
vraag in hoeverre de werkgever faciliteiten biedt met betrekking tot het 
geven van borstvoeding, zijn per individueel geval zo verschillend 
bepaald dat ons inziens hieraan geen criterium kan worden ontleend ter 
vaststelling van de duur van de ziekengeldperiode rond de bevalling. 
Bovendien heeft bevallingsverlof onder meer tot doel het herstel van de 
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moeder en houdt als zodanig geen verband met het geven van borst-
voeding. 

3. Mogelijkheid tot flexibele opneming van de ziekengeld-
periode 

Alle fracties hebben de flexibilisering van het zwangerschapsverlof ter 
sprake gebracht. 

De leden van de V.V.D. fractie vinden het een goede zaak dat vrouwen 
(in overleg met de verloskundige of de huisarts) binnen de in het 
wetsvoorstel genoemde marges zelf kunnen bepalen tot hoe lang ze 
wensen door te werken dan wel kunnen doorwerken. Ook het lid van de 
R.P.F.-fractie heeft geen moeite met de flexibilisering van het verlof. 

Door de leden van de C.D.A. fractie wordt het positief beoordeeld dat 
bij de voorgestelde flexibilisering is aangesloten bij de regelingen voor 
ambtenaren en onderwijspersoneel. Dat neemt niet weg, aldus deze 
leden, dat deze aansluiting niet voor iedere werkvorm even sterk kan 
wegen. Zij stellen in dat verband de vraag aan de orde naar de gevaren 
voor de gezondheid van de zwangere vrouw bij een te kort zwanger-
schapsverlof in sectoren waar lichamelijk zware arbeid wordt vereist of 
waar de werknemers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. 

Zoals door die leden is opgemerkt en vermeld in de memorie van 
toelichting is wat de minimumduur van het zwangerschapsverlof betreft 
aangesloten bij hetgeen op dat punt geldt voor de vrouwelijke 
ambtenaar. Bij het voor de vrouwelijke ambtenaar creëren van de 
mogelijkheid het zwangerschapsverlof te flexibiliseren heeft een advies 
hierover van de Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst 
(RBB) een rol gespeeld. Deze dienst was van mening dat een flexibiliteit 
van het zwangerschapsverlof moet worden nagestreefd, met dien 
verstande, dat uiterlijk twee tot vier weken vóór de vermoedelijke beval-
lingsdatum de vrouw haar werkzaamheden dient te beëindigen. 

Dit standpunt was onder andere gebaseerd op gesprekken die gevoerd 
zijn met een aantal hoogleraren gynaecologie, interne besprekingen met 
enkele bedrijfsartsen en informatie uit onderzoek. Andere overwegingen, 
die het volgens de RBB wenselijk maken om de flexibilisering van het 
verlof niet tot de vermoedelijke bevallingsdatum te laten uitstrekken, 
houden verband met redenen van medische en emotionele aard, alsmede 
het ziekteverzuim. 

Met de Minister van Binnenlandse Zaken zijn wij van oordeel dat het 
zowel van de fysieke toestand van de vrouw als van haar werkomstandig-
heden afhangt of zij al dan niet behoefte heeft aan c.q. in staat is om 
gebruik te maken van de ook voor werkneemsters voorgestelde 
mogelijkheid het zwangerschapsverlof te flexibiliseren. De behoefte aan 
een zwangerschapsverlof van zes weken of korter is derhalve zeer indivi-
dueel bepaald. 

Wij gaan er van uit dat vrouwen alvorens tot flexibilisering te besluiten 
eerst hun verloskundige, huisarts, specialist dan wel bedrijfsarts hebben 
geraadpleegd. Het staat de verloskundige of behandelend arts uiteraard 
vrij, na toestemming van de werkneemster, contact op te nemen met een 
aanwezige bedrijfsarts. Op die wijze kunnen zij over de taakinhoud en 
arbeidsomstandigheden worden geïnformeerd. 

Hoewel de leden van de D66-fractie zich in principe kunnen vinden in 
de voorgestelde flexibilisering zijn ook zij van mening dat er een groot 
verschil in keuzemogelijkheid is tussen vrouwen met administratieve 
taken en vrouwen met fysiek zware taken. Zij vragen of er in dit kader 
onderzoek is verricht. Uit het rapport «Werken en zwangerschap een 
zware bevalling?», dat ook is genoemd in paragraaf 5 van de memorie 
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van toelichting, blijkt dat dezelfde kenmerken die de grootste invloed 
hebben op het verschil in ziekteverzuim tijdens de zwangerschap (aantal 
werkuren, beambte, handarbeidster en nationaliteit) ook op de lengte van 
het zwangerschapsverlof een aanzienlijke invloed hebben. 

De lengte van het bevallingsverlof verschilt, aldus dat rapport, niet veel 
voor de onderscheiden groepen. Voorts kan deze leden worden gewezen 
op het boek «Een kind krijgen en blijven werken», waarin een overzicht is 
gegeven van onderzoeksresultaten rond zwangerschaps-, bevallings- en 
ouderschapsverlof (R.J. van Amstel e.a. oktober 1988). 

Aan het eind van Hoofdstuk 6 in dat boek wordt geconcludeerd dat 
«verschillen tussen vrouwen in de duur van het bevallingsverlof niet 
kunnen worden verklaard uit verschillen in geboorteland, leeftijd, aantal 
reeds aanwezige kinderen, opleiding, wekelijkse arbeidsduur, beroeps-
klasse, bedrijfssector, urbanisatiegraad van de woongemeente en 
werkloosheid in de provincie waarin de vrouw woont. Een eventuele 
differentiatie van verlofduur naar een of meer van deze kenmerken heeft 
derhalve geen zin». 

Dit zo zijnde ligt een onderscheid in duur van het bevallingsverlof 
tussen beroepsgroepen, dit als antwoord op een betreffende vraag van 
die leden, niet voor de hand. 

De leden van de S.G.P.-fractie stellen de vraag of de mogelijkheid dat 
werkgevers druk zullen uitoefenen op zwangere werkneemsters om 
langer door te blijven werken omdat bijvoorbeeld bepaalde werkzaam-
heden moeten worden afgerond, reëel te achten is. Een dergelijke vraag 
wordt ook gesteld door het lid van de P.S.P.-fractie. Dat lid kan zich 
voorstellen dat in dergelijke gevallen het vermeend belang van het werk 
of solidariteit met collega's een rol kunnen spelen. Uit verantwoordelijk-
heidsgevoel of vanwege de afhankelijke positie van de werkneemster, 
aldus dat lid, zou het zeer wel mogelijk zijn dat vrouwen hun eigen 
belang en het belang van hun kind ondergeschikt maken aan het belang 
van hun werkgever. 

Naar aanleiding van deze vragen wijzen wij er allereerst op dat de 
voorgestelde regeling voor iedere zwangere vrouw het recht handhaaft 
vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwanger-
schapsverlof te gaan doch dat niet verplicht stelt. Opgemerkt kan worden 
dat hoewel drukte op het werk of angst om collega's te veel te belasten 
factoren zijn die zich ook thans zouden kunnen voordoen, vrouwen toch 
gemiddeld twee weken voor het begin van het officiële zwangerschaps-
verlof stoppen met werken. Er bestaat geen aanleiding te veronderstellen 
dat vrouwen door dit voorstel in verband met die factoren plotseling 
anders zullen handelen. Nu zwangere vrouwen tot de laatste zes weken 
voorafgaande aan de vermoedelijke bevallingsdatum, al dan niet in 
overleg met een verloskundige of arts, zelf kunnen beslissen of zij wel of 
niet in staat zijn hun werkzaamheden te blijven verrichten, zien wij niet in 
waarom zij dat vanaf die zesde week niet zouden kunnen. Nogmaals zij 
opgemerkt dat niets hun verplicht om tot twee weken voor de vermoede-
lijke bevallingsdatum te blijven doorwerken. Wij achten vrouwen mondig 
genoeg om zelf te beslissen wel of niet vanaf de zesde week voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum met werken te stoppen. 

Het lid van de P.S.P.-fractie vraagt zich af of de mogelijkheid tot flexi-
bilisering niet een al te grote onzekerheid voor alle partijen met zich 
brengt. Dat lid heeft hierbij het oog op de situatie dat een afspraak om te 
blijven doorwerken tot twee weken voor de vermoedelijke bevallings-
datum niet kan worden nagekomen omdat men fysiek daar toch niet in 
staat toe blijkt te zijn. 

Zoals reeds eerder is opgemerkt naar aanleiding van een vraag van de 
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leden van de C.D.A. fractie mag worden aangenomen dat een zwangere 
vrouw een besluit om te flexibiliseren zal nemen in overleg met haar 
verloskundige of behandelend arts. De kans dat bij een verantwoord 
genomen besluit toch, eerder dan was bedoeld, het werk om fysieke 
redenen moet worden gestaakt, lijkt niet groot. Zo'n verantwoord 
genomen besluit is natuurlijk geen garantie dat in die gevallen dan ook 
tot twee weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum zal worden 
doorgewerkt. Evenmin als het een garantie is dat een bij indiensttreding 
gezonde werknemer nooit ziek zal kunnen worden. 

Zowel de leden van de P.v.d.A.-fractie als het lid van de R.P.F.-fractie 
hebben om een reactie gevraagd op de brief van 2 mei 1989 van de 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Het lid van de 
P.S.P.-fractie merkt op dat vanuit verloskundige en medische kringen 
wordt gepleit voor een zwangerschapsverlof van zes weken vóór de 
bevalling. Als reactie kan de hier aan het woord zijnde leden in eerste 
instantie worden verwezen naar hetgeen hiervoor over de voorgestelde 
minimumduur van het zwangerschapsverlof aan de leden van de 
C.D.A.-fractie is meegedeeld. Zoals daar vermeld was de RBB van 
mening dat flexibiliteit van het zwangerschapsverlof moet worden 
nagestreefd. Alvorens te komen tot dat standpunt is deze dienst naar 
onze mening niet over één nacht ijs gegaan. 

Voorts wijzen wij erop dat voor het burgerlijk rijkspersoneel de 
mogelijkheid om het zwangerschapsverlof te flexibiliseren bestaat vanaf 
24 december 1987 en voor het onderwijspersoneel vanaf 4 juni 1988. 
Van ongewenste gevolgen van die regeling is tot nu toe niets gebleken. 

Iets anders is dat, zoals ook is opgemerkt door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, uit onderzoeken naar voren komt dat van de mogelijkheid 
tot flexibilisering in de praktijk door een groot aantal vrouwen geen 
gebruik zal kunnen worden gemaakt. Met name vrouwen die fysiek zwaar 
werk verrichten zullen, naar mag worden aangenomen, niet van de 
voorgestelde regeling gebruik kunnen maken. 

Naar ons oordeel moet dat niet leiden tot de conclusie dat dan maar 
voor alle vrouwen van de mogelijkheid tot flexibiliseren moet worden 
afgezien, dus ook voor vrouwen die wél in staat zijn om op acceptabele 
wijze langer dan 34 weken door te werken. Natuurlijk kan niet gegaran-
deerd worden dat het nooit zal voorkomen dat een vrouw ondanks 
ernstige klachten toch langer blijft doorwerken teneinde een langer 
bevallingsverlof te krijgen. Wij zijn echter van oordeel dat de overgrote 
meerderheid van vrouwen hun verantwoordelijkheid in dezen kent en niet 
tegen zichzelf in bescherming hoeft te worden genomen. 

4. De vrijwillige verzekering 

De leden van de C.D.A.-fractie merken op dat diegenen die geen 
inkomen hebben, doch op andere wijze vergoeding ontvangen voor hun 
inzet, buiten de vrijwillige ziekengeldverzekering vallen. Gevraagd wordt 
of voor deze groep al stappen zijn gezet om te komen tot een andere 
oplossing. 

Er zij op gewezen dat de ratio van de aanspraak op een geldelijke 
uitkering bij ziekte is gelegen in het (gedeeltelijk) wegnemen van de 
geldelijke gevolgen welke ontstaan doordat men ten gevolge van ziekte 
ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid en daardoor tot het 
verwerven van inkomen. De vrijwillige ziekengeldverzekering beoogt dan 
ook het risico te verzekeren van inkomensderving als gevolg van ziekte. 
Die verzekering is in beginsel niet bedoeld voor personen bij wie in geval 
van ziekte geen sprake is van inkomensderving. Voor de goede orde 
wordt in dit verband nog opgemerkt dat de vrijwillige ziekengeldverze-
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kering ook openstaat voor de in het bedrijf van de zelfstandige meewer-
kende echtgeno(o)t(e) die heeft gekozen voor de zogenaamde meewerk-
aftrek alsmede voor degene die heeft gekozen voor de reële beloning. 

Niet overwogen wordt om voor personen die bij ziekte geen inkomen 
derven, eenzelfde recht op uitkering wegens ziekte te creëren als bestaat 
voor personen die tot de vrijwillige ziekengeldverzekering zijn toegelaten. 

De leden van de P.v.d.A.- en de V.V.D.-fractie vragen welke «drempel» 
voor vrijwillig verzekerde vrouwen zal gaan gelden, teneinde voor een 
uitkering in aanmerking te komen. In dat verband stellen de leden van de 
V.V.D.-fractie de vraag of bekend is welke nadere regels de Sociale 
Verzekeringsraad (SVr) op grond van artikel 71 van de ZW gaat stellen. 
De leden van de S.G.P-fractie spreken met het oog op ziekengeldaan-
spraken in verband met de bevalling van vrijwillig verzekerde vrouwen 
over een «minimumperiode» die een vrouw verzekerd moet zijn. 

In aansluiting op hetgeen hierover in paragraaf 3.2 van de memorie 
van toelichting is meegedeeld, kan nog het volgende vermeld worden. 

De voorgestelde regeling houdt in dat als een vrouw is toegelaten tot 
de vrijwillige ziekengeldverzekering, zij onder dezelfde voorwaarden recht 
heeft op ziekengeld in verband met bevalling als de verplicht verzekerde. 
Door het bepaalde in artikel 72 van de ZW dat de bepalingen in de ZW 
inzake de verplichte verzekering in principe van overeenkomstige 
toepassing zijn op de bepalingen inzake de vrijwillige verzekering, geldt 
in die situatie onder meer ook artikel 44, eerste lid, onderdeel b van de 
ZW op grond waarvan de bedrijfsvereniging bevoegd is zwangerschaps-
en bevallingsuitkering te weigeren. De bedrijfsverenigingen zijn 
krachtens artikel 44, eerste lid, onderdeel b van de ZW bevoegd 
ziekengeld te weigeren bij zwangerschap ontstaan vóór de dag, of 
bevalling binnen zes maanden na de dag, waarop de verzekering een 
aanvang nam. Deze bepaling regelt voorts, dat uitkering van ziekengeld 
niet kan worden geweigerd indien de verzekering, vroegere verzekeringen 
van de betrokkene inbegrepen, te rekenen van de aanvang van de 
zwangerschap tot het tijdstip van staking wegens ziekte (waaronder 
begrepen zwangerschap en bevalling) met niet meer dan 60 kalender-
dagen onderbroken is geweest. Dit betekent derhalve, dat betrokkene ten 
tijde van de aanvang van de zwangerschap verzekerd moet zijn geweest 
en deze verzekering tijdens de duur van de zwangerschap met niet meer 
dan 60 dagen onderbroken is. Evenmin kan tot weigering van ziekengeld 
bij bevalling worden overgegaan indien zwangerschapsuitkering is 
toegekend of indien de verzekering, vroegere verzekeringen inbegrepen, 
in de 40 weken (de duur van de zwangerschap), onmiddellijk vooraf-
gaande aan de dag van de bevalling, niet gedurende meer dan 60 dagen 
onderbroken is geweest. 

De Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) heeft laatstelijk op 30 
november 1983 richtlijnen ter kennis van de bedrijfsverenigingen 
gebracht over de wijze waarop toepassing gegeven dient te worden aan 
het bepaalde in artikel 44, eerste lid, onderdeel b van de ZW. 
Uitgangspunt daarbij is geweest het hanteren van een vorm van risico-
selectie, waarbij in aanmerking dient te worden genomen of betrokkene 
al dan niet een reëel arbeidsverleden heeft en of zij op het tijdstip van de 
aanvang van de (laatste) verzekering redelijkerwijs kon weten dat zij 
zwanger was. Met de SVr zijn wij van mening dat zich in de praktijk -
mede als gevolg van de richtlijnen van de FBV - terzake een redelijk 
beleid heeft ontwikkeld, dat voldoende waarborgen biedt om misbruik te 
voorkomen. Zoals hiervoor opgemerkt is bij deze richtlijnen uitgangspunt 
geweest het hanteren van een vorm van risico-selectie, waarbij in 
aanmerking dient te worden genomen of betrokkene al dan niet een reëel 
arbeidsverleden heeft en of zij op het tijdstip van de aanvang van de 
(laatste) verzekering redelijkerwijs kon weten dat zij zwanger was. 
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Gezien het vorenstaande acht de SVr het op voorhand niet aange-
wezen voor die situatie in zijn Regelen vrijwillige ziekengeldverzekering 
(Stcrt. 1986, 250) nog nadere aanspraak beperkende bepalingen op te 
nemen. 

Tot slot van deze paragraaf kan onzerzijds met betrekking tot de 
vrijwillige verzekering nog het volgende worden meegedeeld. De SVr 
heeft op 20 april 1989 zijn advies vastgesteld over de gevolgen van de in 
paragraaf 5 genoemde EG-richtlijn 86/613. Daaruit blijkt dat door vrijwel 
alle bedrijfsverenigingen het standpunt wordt ingenomen dat de 
verplichting tot toelating tot de vrijwillige verzekering op grond van de 
artikelen 64, eerste lid, onderdeel c, van de ZW en 8 1 , eerste lid, 
onderdeel c, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) zich ook uitstrekt tot de in het bedrijf of beroep van de 
zelfstandige meewerkende echtgenoot. De Raad is van mening dat die 
onderdelen aan de huidige uitvoeringspraktijk dienen te worden 
aangepast. Met de SVr zijn wij van oordeel dat de bestaande uitvoerings-
praktijk op dat punt geformaliseerd dient te worden. In de bij deze 
memorie gevoegde nota van wijziging wordt derhalve voorgesteld om de 
in de artikelen 64, eerste lid, van de ZW en 8 1 , eerste lid, van de WAO 
opgenomen verplichting van de bedrijfsverenigingen ook te laten gelden 
voor de in het bedrijf of beroep meewerkende echtgenoot. 

Voor het begrip echtgenoot is aangesloten bij hetgeen hierover is 
bepaald in de artikelen 35 van de ZW en 53 van de WAO. In die artikelen 
is de uitbetaling van de uitkering geregeld na overlijden van degene aan 
wie ziekengeld, onderscheidenlijk arbeidsongeschiktheidsuitkering is 
toegekend. 

5. Verhouding tussen nationale regelgeving en EG-recht, inter-
nationale en buitenlandse regelingen 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen de vraag of met de voorgestelde 
regeling wordt voldaan aan de internationale verplichtingen. In dat 
verband wordt de EG-richtlijn 86/613 genoemd en de ILO verdragen. 
Ook de leden van de fractie van D66 vragen naar de gevolgen van die 
richtlijn voor de Nederlandse situatie. 

Wij kunnen deze leden meedelen dat mede namens de Ministers van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Landbouw en Visserij door de 
voormalige staatssecretaris Evenhuis van Economische Zaken op 26 juni 
1989 een notitie over de uitvoering van de EG-richtlijn 86/613 (betref-
fende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij 
inbegrepen en tot bescherming van het moederschap) aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer is gezonden. Die notitie gaat in op de vraag of 
Nederland per 1 juli 1989 zal kunnen voldoen aan de verplichting van 
genoemde richtlijn. Het antwoord luidt bevestigend. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen of de reactie van de SVr op het 
verzoek, onder andere vanuit de Tweede Kamer, om er voor te willen 
zorgen dat de bedrijfsverenigingen van hun bevoegdheid gebruik maken 
om ook andere personen toe te laten tot de vrijwillige ziekengeldverze-
kering, al is ontvangen. 

Deze leden kan worden meegedeeld dat de SVr op 13 juli 1988 in het 
kader van EG-richtlijn 86/613 is verzocht om de nodige maatregelen te 
nemen, opdat voor de in het bedrijf van een zelfstandige meewerkende 
echtgeno(o)t(e), de mogelijkheid wordt geopend tot het aangaan van een 
vrijwillige ziekengeldverzekering ex artikel 64, derde lid van de ZW. De 
Raad heeft op zijn beurt de FBV gevraagd om in dezen een coördine-
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rende rol te willen vervullen. Dat heeft ertoe geleid dat Nederland op dit 
punt, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, per 1 juli 1989 aan die richtlijn 
zal voldoen. 

De leden van de D66-fractie vragen om een beschouwing over het 
ILO-Verdrag nr. 103 in het licht van hun opmerking over een volksverze-
kering van zwangerschaps- en bevallingsverlof, waaraan zij vele 
voordelen zagen verbonden. Temeer daar ILO-Verdrag nr. 103 een 
collectieve financiering voor het zwangerschaps-en bevallingsverlof 
voorschrijft. 

Wij merken in dit verband op dat artikel 4, vierde lid van ILO-Verdrag 
nr. 103 verplicht tot het verlenen van geldelijke uitkeringen, hetzij door 
middel van verplichte sociale verzekering, hetzij uit overheidsmiddelen, 
maar dat die verplichting slechts bestaat voor uitkeringen aan vrouwen, 
die werkzaam zijn in industriële ondernemingen en in niet-industriële en 
agrarische beroepen, met inbegrip van thuiswerksters in loondienst 
(artikel 1 van het Verdrag), derhalve vrouwen die werknemer zijn. Het 
huidige systeem zoals vastgelegd in de ZW voldoet aan de normen 
opgenomen in Verdrag nr. 103. In het systeem van de ZW wordt wat 
betreft de financiering voldaan aan het in Verdrag nr. 103 genoemde 
alternatief, namelijk financiering door middel van een verplichte sociale 
verzekering met bijdragen van werkgevers en werknemers. De redenen 
voor de wijze van financiering als door de fractie van D66 gememoreerd 
zijn correct. Wat de verzekering betreft vallen vrouwelijke werknemers 
onder de personele werkingssfeer van de wet. 

De leden van de fractie van D66 vragen voorts aan te geven op welke 
wijze de (financierings)structuur van het moederschaps- of bevallings-
verlof is geregeld in andere landen, en met name in landen met een 
grote arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie vragen om een recent overzicht van de duur van het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof in de verschillende europese landen. 
Het desbetreffend overzicht is als bijlage bij de memorie gevoegd. 

In het merendeel van de EEG-landen is het verlenen van geldelijke 
uitkeringen bij moederschap en bevalling voor werknemers geregeld 
binnen het kader van de wettelijke ziekteverzekering. Dekking van de 
kosten vindt in het algemeen plaats via collectieve financiering, d.w.z. 
door middel van uniform vastgestelde premies, te betalen door de 
werknemers en/of de werkgevers, met in een aantal gevallen participatie 
van de overheid. Een uitzondering hierop vormt Denemarken, waar 
sprake is van financiering van de kosten van het verlof door middel van 
het algemene belastingstelsel. 

In Zweden is de zwangerschaps- en bevallingsuitkering eveneens 
geregeld binnen het kader van de ziekteverzekering. De financiering vindt 
plaats op dezelfde wijze als hiervoor ten aanzien van de EG-lidstaten is 
aangegeven, namelijk door middel van uniform vastgestelde premies met 
participatie van de overheid. Zelfstandige beroepsbeoefenaars zijn de 
premies zelf verschuldigd; voor werknemers wordt de premie door de 
werkgever betaald. 

In antwoord op een daartoe strekkende vraag van de leden van de 
D66-fractie kan tenslotte worden meegedeeld dat zowel in de Bondsre-
publiek Duitsland als in Frankrijk en Zweden de duur van het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof is geregeld in de Wet op de Sociale 
Zekerheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen een antwoord op de door hen 
tijdens de behandeling van de zgn. Reparatiewet gelijke behandeling 
gestelde vragen met betrekking tot enerzijds artikel 44, eerste lid, 
onderdeel b, van de ZW en artikel 1638c van het BW, anderzijds het 
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ILO-verdrag nr. 103. Alvorens op die vragen in te gaan wordt eerst, 
omwille van de duidelijkheid, kort de inhoud van door die leden 
genoemde artikelen van de ZW en BW weergegeven. 

Zoals vermeld in paragraaf 4 van deze memorie heeft het bestuur van 
de bedrijfsvereniging op grond van artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van 
de ZW de bevoegdheid zwangerschaps- en bevallingsuitkering te 
weigeren aan verzekerden die bij de aanvang van de verzekering zwanger 
waren, dan wel van wie de bevalling binnen zes maanden na de aanvang 
van de verzekering plaatsvindt. De in artikel 44 van de ZW aan het 
bestuur van de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid tot weigering 
van ziekengeld is niet uitsluitend gegeven om oneigenlijk gebruik of 
misbruik tegen te gaan, maar ook om een zekere - beperkte - risico-
selectie mogelijk te maken. In dat verband kan worden verwezen naar 
hetgeen hieromtrent is opgemerkt in de toelichting op het analoge artikel 
30 van de WAO (Tweede Kamer 1962/63, 7171, nr. 3, blz. 47 en 48). 

Blijkens uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in deze wordt een 
vorm van beperkte risicoselectie door die Raad aanvaardbaar geacht. 

Zoals eveneens vermeld in paragraaf 4 heeft de FBV richtlijnen 
ontwikkeld voor de toepassing van dat artikel. Gelet op het feit dat de 
hierbedoelde bevoegdheid van het bestuur van de bedrijfsvereniging 
mede is gegeven om een zekere - beperkte - risicoselectie mogelijk te 
maken, is dus niet van bijzondere betekenis het antwoord op de vraag of 
een vrouw bij de aanvang van haar verzekering wist of kon vermoeden 
dat zij zwanger was. Dit als reactie op het gestelde van de hier aan het 
woord zijnde leden dat vrouwen «van kwade trouw verdacht kunnen 
worden als zij gaan werken en zwanger blijken te zijn». 

Op grond van artikel 1638c BW is de werkgever verplicht om bij ziekte 
van de werknemer gedurende betrekkelijk korte tijd diens loon door te 
betalen. Van deze verplichting kan bij schriftelijke overeenkomst worden 
afgeweken. De werkgever is echter in ieder geval gehouden om over de 
eerste zes weken van ziekte tenminste het voor de werknemer geldende 
minimumloon te betalen. Van laatstgenoemde verplichting kan niet 
worden afgeweken. Voor de goede orde zij er op gewezen dat het voor 
de werknemer geldende minimumloon afhankelijk is van de leeftijd en de 
arbeidsduur van de betrokken werknemer. 

In geval de bedrijfsvereniging op grond van artikel 44 van de ZW 
weigert een zwangerschaps- en bevallingsuitkering te betalen is de 
werkgever op grond van artikel 1 638c van het BW dus verplicht om de 
eerste zes weken ten minste het minimumloon te betalen. Als de 
werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft en er geen 
recht bestaat op ziekengeld kan in geval van een alleenstaande zwangere 
vrouw die voor de voorziening in de noodzakelijke kosten van bestaan 
betaalde arbeid verrichtte een beroep worden gedaan op de Algemene 
Bijstandswet (ABW). 

Immers, indien er geen enkele voorliggende voorziening is om in de 
noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien en betrokkene door 
zwangerschap hierin niet kan voorzien, kan haar geen ongenoegzaam 
besef van verantwoordelijkheid worden verweten en is voor die periode 
een beroep op de ABW mogelijk. De gebruikelijke voorwaarden, onder 
andere de vermogenstoets, zijn ook voor een dergelijke korte periode van 
toepassing. Indien achteraf inkomsten uit een voorliggende voorziening 
worden ontvangen zal verrekening met de verleende ABW-uitkering 
moeten plaatsvinden. Wanneer de vrouw een duurzame gezamenlijke 
huishouding voert met een persoon wordt op de gebruikelijke wijze 
bijstand verleend indien de gezamenlijke middelen lager zijn dan de 
relevante bijstandsnorm. 
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Met betrekking tot de door de leden van de P.v.d.A.-fractie gelegde 
relatie tussen enerzijds artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de ZW en 
artikel 1638c van het BW en anderzijds ILO-verdrag 103 merken wij het 
volgende op. 

Op grond van artikel 4, eerste lid, van ILO-verdrag 103 dient 
gedurende moederschaps- en bevallingsverlof een geldelijke uitkering te 
worden verleend. In artikel 4, vierde lid, worden deze geldelijke uitke-
ringen omschreven als uitkeringen te verlenen hetzij door middel van 
verplichte sociale verzekering, hetzij uit overheidsmiddelen. In beide 
gevallen worden zij rechtens verleend aan alle vrouwen die aan de 
gestelde voorwaarden (prescribed conditions) voldoen. 

De woorden «gestelde voorwaarden» impliceren dat de uitkering niet 
ongeconditioneerd behoeft te worden verleend. Door de nationale 
wetgeving mogen terzake voorwaarden worden gesteld. Geconstateerd 
wordt dan ook dat de in artikel 44, eerste lid, onderdeel b van de ZW 
opgenomen weigeringsbevoegdheid van de bedrijfsvereniging niet in 
strijd is met ILO-verdrag 103. 

Indien aan de verplichte sociale verzekering geen aanspraken kunnen 
worden ontleend, verplicht het ILO-verdrag 103 ertoe dat de 
mogelijkheid dient te bestaan dat een beroep op de sociale bijstand kan 
worden gedaan. Met betrekking tot het verlenen van bijstand is het 
hierbij geoorloofd voorwaarden te stellen inzake het al dan niet 
beschikken over voldoende eigen middelen van bestaan. 

In artikel 4, achtste lid, schrijft ILO-verdrag 103 voor dat in geen geval 
de werkgever aansprakelijk is voor de kosten van bedoelde uitkeringen. 
Uit het gebruik van de woorden «bedoelde uitkeringen» (such benefits) 
vloeit voort dat de kosten uitsluitend betrekking hebben op de volgens 
voorgaande leden van artikel 4 te verlenen sociale zekerheids- c.q. 
bijstandsuitkeringen. 

Voor uitkeringen krachtens de ZW en de ABW is de werkgever niet 
aansprakelijk. Deze uitkeringen worden betaald uit premies via collec-
tieve financiering en uit de algemene middelen. De in artikel 1638c BW 
opgenomen verplichting voor de werkgever tot loondoorbetaling dient te 
worden aangemerkt als een burgerrechtelijke verplichting voortvloeiend 
uit de arbeidsverhouding. Aangezien deze betalingen derhalve van geheel 
andere aard zijn dan die waartoe ILO-verdrag 103 verplicht, bestaat te 
dien aanzien geen strijdigheid met dit verdrag. 

Met dit wetsvoorstel wordt, dit in antwoord op een daartoe strekkende 
vraag van de leden van de C.D.A. fractie, ten slotte ook voldaan aan 
ILO-aanbeveling nr. 95 (een aanvulling op ILO-verdrag nr. 103) waarin 
onder andere uitbreiding van het verlof rond de bevalling tot veertien 
weken wordt aanbevolen. 

6. Ziektedagen in de zes weken voor de verwachte bevallings-
datum 

De leden van de C.D.A. fractie kunnen instemmen met de keuze om de 
ziektedagen in de zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, die 
buiten de geplande verlofperiode liggen, aan te merken als ziekengeld-
dagen in verband met de bevalling. Zij vragen zich echter af of voor 
ziektegevallen waarin evident is dat deze geen verband houden met de 
zwangerschap, geen uitzondering kan worden gemaakt. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie achten de argumentatie ter zake van dit onderdeel van 
het voorstel, opgenomen in artikel 29, negende lid (nieuw) ZW, niet 
overtuigend. Naar hun mening geldt gedurende de gehele zwangerschap 
dat het onderscheid tussen «gewone» ziekte en ziekte in verband met 
zwangerschap niet goed is aan te brengen. De leden van de 
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V.V.D. fractie vragen om een nadere motivering van de keuze om 
gewone ziektedagen in mindering te brengen op het totale beoogde 
verlof rond de bevalling. De leden van de D66-fractie hebben ernstig 
bezwaar tegen het aanmerken van ziektedagen in de zes weken voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum als ziekengelddagen rond de bevalling. 

In de door de leden van deze fracties genoemde voorbeelden - het 
breken van een arm, een griepje - kan inderdaad worden gesteld dat hier 
geen sprake is van een verband met de zwangerschap. Niettemin willen 
wij, wat de ziektedagen in de zes weken voor de verwachte bevallings-
datum betreft, om de volgende redenen geen onderscheid maken in de 
oorzaak van de ziekte. In de zes weken voor de verwachte bevallings-
datum kunnen zich ziektes voordoen, waarvan bepaald niet duidelijk is of 
zij al dan niet verband houden met de zwangerschap. Daarbij kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld spataderen, rug- en buikklachten. In veel 
gevallen is niet duidelijk of een ziekte evident wordt veroorzaakt door de 
zwangerschap of door iets anders. Ook kan het voorkomen dat zich 
klachten voordoen waar betrokkene al lang last van had, doch die tijdens 
de zwangerschap versterkt naar voren komen en leiden tot ziekte. Met 
het oog hierop achten wij het redelijk om de ziektedagen in de zes weken 
voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum, ongeacht de oorzaak 
van de ziekte, als ziekengelddagen in verband met de bevalling aan te 
merken. 

In antwoord op een daartoe strekkende vraag van de leden van de 
D66-fractie kunnen wij meedelen dat bij dit onderdeel van de voorge-
stelde regeling niet de bedoeling heeft voorgestaan om eventueel 
misbruik te voorkomen. Wel kan in dit verband de vergelijking worden 
getrokken tussen de ene werkneemster die, gelet op het verloop van haar 
zwangerschap, besluit om niet te flexibiliseren, waardoor zij een totale 
verlofperiode heeft van veertien weken, en de andere werkneemster die 
besluit de maximale termijn te flexibiliseren, wetende dat genoemde 
ziektedagen wellicht toch niet in mindering worden gebracht op de 
verlofperiode en zij daarmee een totale ziekengeldperiode kan bereiken 
van achttien weken. Dit verschil is ons inziens niet te rechtvaardigen en 
dient dan ook van de hand te worden gewezen. 

Het vaststellen van de oorzaak van de ziekte in de zes weken voor de 
verwachte bevallingsdatum zou naar onze mening de bedrijfsvereni-
gingen voor grote uitvoeringsproblemen plaatsen. Daarnaast menen wij 
dat door het inbrengen van een dergelijk subjectief element een kans op 
rechtsongelijkheid zou kunnen ontstaan. 

Ten slotte is als gevolg hiervan de kans groot dat het rechterlijk 
apparaat met beroepskwesties wordt geconfronteerd hetgeen op dit punt 
een nieuwe, extra, werklast betekent. 

Met de hiervoor aangehaalde overwegingen is aangegeven dat een 
uitzonderingsregeling voor ziektegevallen die buiten de zwangerschap 
staan leidt tot te vage normstelling, waarmee zij grote rechtsonzekerheid 
met zich brengt. De regeling stuit daarom op bezwaren. 

7. Financiële gevolgen 

7. / Verlenging van de verlofperiode 

De leden van de fractie van het C.D.A. constateren dat de relatief 
lange verlofperiode bij zwangerschap en bevalling met zeer beperkte 
kosten kan worden ondervangen door een verlenging van de normale 
duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof tot veertien weken. 
Deze leden vragen zich af of deze redenering in niet nog sterkere mate 
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opgaat bij een verlenging tot zestien weken en vragen, evenals de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. en D66 naar de financiële consequenties 
van een dergelijke verlenging. 

De relatief beperkte kosten van een verlenging van het bevallingsverlof 
van zes naar acht weken hangen samen met het feit dat voor veel 
vrouwen op dit moment na afloop van de huidige ziekengeldperiode van 
zes weken na de bevalling een verlenging van dit verlof vanwege 
ongeschiktheid tot werken noodzakelijk is. Door deze factor zouden de 
extra lasten van de verlenging niet uitkomen op 35 min, hetgeen corres-
pondeert met een toename van het gemiddelde verlof met twee weken, 
maar circa 25% lager (25 min). 

Een dergelijk effect doet zich ook voor bij een uitbreiding van het 
verlof van zes tot tien weken. Het effect zal echter kleiner zijn aangezien 
het aantal vrouwen met een bevallingsverlof langer dan acht weken in 
verband met ongeschiktheid tot werken geringer is dan het aantal 
vrouwen met een verlof langer dan zes weken. Anders gezegd; het in de 
memorie van toelichting op pagina 12 genoemde percentage van 65 
daalt naarmate de verlofperiode verder wordt uitgebreid. 

Het vorenstaande in acht nemend kan, bij een totale verlofperiode van 
zestien weken, de toename van de kosten in de ZW becijferd worden op 
52.2 min (ondergrens) a 70 min (bovengrens). Als gevolg hiervan zou de 
gemiddelde ZW-premie ten opzichte van ongewijzigd beleid stijgen met 
0,045 a 0,06%-punt. 

7.2 Vrijwillige verzekering 

De financiële consequenties van het wetsvoorstel voor vrijwillig verze-
kerden worden, in tegenstelling tot deze effecten voor verplicht verze-
kerden, door de leden van de C.D.A.-fractie als nogal fors ervaren. Deze 
leden spreken daarom de vrees uit dat met het creëren van het recht op 
zwangerschaps- en bevallingsverlof voor deze categorie ZW-verzekerden 
geen substantiële bijdrage zal worden geleverd aan de verbetering van 
de positie van de in het eigen bedrijf meewerkende vrouw bij zwanger-
schap. 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is reeds aangegeven 
dat de financiële gevolgen voor vrijwillig verzekerden niet verwaarloosd 
dienen te worden, met name vanwege het verwachte effect op de 
vrijwillige ZW-premie. 

Het staat op voorhand niet vast of dit effect een nadelige invloed zal 
hebben op de toetreding van de meewerkende vrouw tot de vrijwillige 
verzekering. Het is echter de vraag of met een toename van de lasten in 
de vrijwillige verzekering met 3,5 a 4%, hetgeen overeenkomt met een 
toename van de gemiddelde premie (ca. 6,3% in 1989) met circa 
0,25%-punt, een onoverkomelijke barrière wordt opgeworpen. Overigens 
is in het kabinetsstandpunt over het rapport «Loon naar werken» 
(Tweede Kamer 1987-1988, 19 622, nr. 4) reeds aangegeven dat de 
uitbreiding van de werkingssfeer van de vrijwillige verzekering als een 
oplossing voor de korte termijn moet worden gezien. In de UCV van 8 
maart 1989 over dit onderwerp (Handelingen UCV, 1988-1989, nr. 39, 
blz. 39-9) is in dit kader van kabinetszijde voorgesteld om, alvorens 
structurele oplossingen te overwegen, eerst het effect van de onder-
havige maatregelen af te wachten. Bepalend is daarbij de feitelijke 
deelname van meewerkende vrouwen aan de vrijwillige verzekering. In 
een dergelijke evaluatie van de maatregel, die na een periode van twee 
jaar zou kunnen plaatsvinden, zouden ook eerder genoemde financiële 
effecten, die mede bepalend zijn voor de feitelijke deelname dienen te 
worden meegewogen. 
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8. Artikelen 

Artikel I, onderdeel A (Artikel 29, achtste lid ZW) 
De leden van de CD.A-fractie vragen of het uit een oogpunt van 

duidelijkheid voor de werkgever niet wenselijk is een meldingstermijn ter 
zake van het geplande begin van de verlofperiode in te voeren. 

Met deze leden zijn wij van mening dat het wenselijk is dat tussen 
partijen voldoende duidelijkheid bestaat omtrent de ingang van de verlof-
periode. Wij hebben evenwel gemeend dat er van mag worden uitgegaan 
dat werkgever en werkneemster tot afspraken omtrent melding kunnen 
komen en dat derhalve het opnemen in de ZW van een meldingstermijn 
daarom niet nodig is. Ook uit een oogpunt van adequate uitvoering van 
de ZW zal een melding over de ingangsdatum van de ziekengeldperiode 
rond de bevalling in het algemeen bijtijds aan de bedrijfsvereniging 
dienen te geschieden. De door de leden van de CD.A.fract ie voorge-
stelde termijn van drie maanden voor de verwachte bevallingsdatum 
roept overigens het bezwaar op dat een op dat moment geplande verlof-
periode later wel eens geheel anders kan uitvallen gelet op het verdere 
verloop van de zwangerschap. 

Artikel I, onderdeel D (Artikel 69 ZW) 
De leden van de CDA. f rac t ie zijn geïnteresseerd naar de 

voorwaarden tot toelating tot de vrijwillige ziekengeldverzekering. Is 
bijvoorbeeld zwangerschap, zo vroegen die leden, een reden om niet tot 
toelating over te gaan. 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de ZW twee vormen van 
vrijwillige verzekering kent. 

1 De vrijwillige verzekering als voortzetting van de verplichte zieken-
geldverzekering. Degenen, die tot die vrijwillige verzekering zijn toege-
laten, worden veelal aangeduid met «verplicht» vrijwillig verzekerden. 

Voor die verzekering vindt geen selectie plaats op grond van het risico. 
Men wordt voor deze verzekering dus niet medisch gekeurd. 

Zwangerschap vormt voor deze vorm van vrijwillige verzekering geen 
grond om toelating tot die verzekering te weigeren. 

2 Naast deze verplichte vorm van toelating tot de vrijwillige verze-
kering kent de ZW de bedrijfsvereniging de bevoegdheid toe om anderen 
dan die voor de onder 1 genoemde vorm van vrijwillige verzekering in 
aanmerking komen, tot de vrijwillige ziekengeldverzekering toe te laten. 
Deze mogelijkheid wordt vaak aangemerkt als de «vrijwillig» vrijwillige 
verzekering. 

Toelating tot die vorm van vrijwillige verzekering kan al dan niet na 
medische keuring plaatsvinden. In de verzekeringsovereenkomst kan bij 
deze vorm van vrijwillige verzekering een uitsluitingsclausule worden 
opgenomen. Het ligt niet voor de hand dat zwangerschap een grond is 
om toelating te weigeren. 

In dit verband kan evenwel nog worden opgemerkt dat voor beide 
vormen van vrijwillige verzekering geldt, zoals ook in paragraaf 4 van 
deze memorie naar aanleiding van vragen van de leden van de P.v.d.A.-
en de V.V.D.-fractie is opgemerkt, dat op grond van artikel 72 van de ZW 
de bepalingen inzake de verplichte ziekengeldverzekering en de ter 
uitvoering van die bepalingen genomen besluiten, voor zoveel nodig, van 
overeenkomstige toepassing zijn op de vrijwillige ziekengeldverzekering. 
Dit betreft derhalve ook artikel 44, eerste lid, onderdeel b van de ZW. 

Artikel II (wijziging van het BW) 
De leden van de D66-fractie menen dat aanvulling van artikel 1638 c 

BW op haar plaats is, teneinde een recht op kraamverlof te regelen voor 
vaders en andere tweede verzorgers. Ofschoon het creëren van een recht 
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op kraamverlof technisch gezien in dit wetsvoorstel zou kunnen worden 
geregeld, valt de gedachte van deze leden buiten het bestek van de met 
dit voorstel beoogde doelstellingen. Met dit voorstel immers worden ten 
behoeve van vrouwelijke werkenden via een regeling terzake in de ZW 
voorzieningen geboden enerzijds ter bevordering van de arbeidspartici-
patie, anderzijds tot een in de praktijk gebleken behoefte aan een langere 
herstelperiode na de bevalling. Voorts kan worden opgemerkt dat met 
betrekking tot onder meer het kraamverlof voor vaders op 7 januari 1987 
een brief aan de Stichting van de Arbeid is gezonden. Zeer onlangs is 
vernomen dat deze brief zal worden betrokken bij de werkzaamheden 
van een door de Stichting ingestelde werkgroep «Vrouw en Arbeid» die 
tot taak heeft te bezien op welke wijze sociale partners gezamenlijk 
kunnen werken aan de oplossing van de knelpunten die zich voordoen bij 
de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Naar aanleiding van de vraag van de P.v.d.A.-fractie omtrent de 
invoering van een calamiteitenverlof wijzen wij er op dat ook het calami-
teitenverlof onderdeel is van de hiervoor genoemde brief aan de 
Stichting van deArbeid. 

Artikelen III en IV (Overgangs- en inwerkingtredingsbepaling) 
De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen om een nadere verduidelijking 

van de verschillen met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet 
tussen verplicht en vrijwillig verzekerden. 

Voor verplicht verzekerden betekent dit wetvoorstel een uitbreiding van 
reeds bestaande aanspraken. Ten aanzien van hen geldt dat als zij op de 
dag van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel nog belanghebbend zijn, 
dat wil zeggen nog in de ziekengeldperiode verkeren, genoemd in artikel 
29, zevende en achtste lid ZW, zij aanspraken kunnen ontlenen aan de 
nieuwe regeling. Zo heeft de verplicht verzekerde, wier bevalling vijf 
weken voor de dag van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel plaatsvond, 
aanspraak op het restant van de nieuw gegarandeerde ziekengeldduur 
van veertien weken. Vond de bevalling echter zeven weken geleden 
plaats en is haar ziekengeldperiode geëindigd, dan geldt de nieuwe 
regeling niet. 

Voor een grote groep vrijwillig verzekerden worden met dit voorstel 
nieuwe aanspraken gecreëerd. Ten aanzien van deze groep is als ijkpunt 
de bevallingsdatum aangehouden. Vindt de bevalling op of na de dag van 
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel plaats, dan heeft betrokkene recht 
op een ziekengeldperiode van in totaal veertien weken. Vond de bevalling 
echter voor de dag van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel plaats, dan 
biedt deze wet geen ziekengeldvoorziening. Wij hopen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie hiermee de verschillen rond de inwerkingtreding van dit 
wetsvoorstel voor enerzijds verplicht verzekerden en anderzijds vrijwillig 
verzekerden voldoende te hebben verklaard. 

9. Overige vragen en opmerkingen 

9.1 Tijdsduur van de voortgang van het wetsvoorstel 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af waarom het indienen van 
dit wetsvoorstel, na de toezegging begin 1988 dat een wetsvoorstel ten 
spoedigste zou worden ingediend, vertraging heeft ondervonden. 

Allereerst kan deze leden onder de aandacht worden gebracht dat in 
de memorie van antwoord op het wetsvoorstel inzake ouderschapsverlof 
(Tweede Kamer 1988-1989, 20 528, nr. 5) is meegedeeld dat onder-
havig wetsvoorstel naar verwachting in 1989 bij de Tweede Kamer zal 
worden ingediend. 
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Voorts kan worden opgemerkt dat onmiddellijk na advisering door de 
Emancipatieraad (ER) op 8 maart 1988 en de Sociaal-Economische Raad 
(SER) op 27 mei 1988 omtrent een verlenging en flexibele opneming van 
het verlof rond de bevalling, de voorbereiding van dit wetsvoorstel ter 
hand is genomen. Een concept-wetsvoorstel is vervolgens in augustus 
1988 voor advies voorgelegd aan de SVr. Na ontvangst van het 
SVr-advies van 17 november 1988 is het wetsvoorstel afgerond en op 6 
januari 1989 voor advies naar de Raad van State gezonden. Na het 
advies van de Raad van State, dat is gedateerd 30 maart 1989, kon dit 
wetsvoorstel in april j l. worden ingediend. Naar onze mening kan hieruit 
worden afgeleid dat van vertraging geen sprake is geweest. 

9.2 Verlof rond de bevalling: betaald of niet 

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt of het verlof rond de bevalling wel 
altijd een betaald verlof zou moeten zijn. Hij kan zich een onderscheid 
voorstellen afhankelijk van de vraag of het gezin geheel of gedeeltelijk 
afhankelijk is van het inkomen van de vrouw. Naar aanleiding hiervan 
merken wij op dat de ZW uitgaat van het principe van de werknemersver-
zekeringen. Dat impliceert een inkomensgarantie, zonder dat naar de 
inkomenspositie van de betrokkene wordt gekeken. 

In de periode rond de bevalling heeft de vrouw recht op verlof, welk 
verlof de bescherming van haar gezondheid tot doel heeft. Daarmee 
vindt het verlof zijn grond in de ZW. Het ontnemen van een inkomensga-
rantie terzake moet voorts volledig in strijd worden geacht met de 
doelstelling van het kabinet om de arbeidsparticipatie van vrouwen te 
bevorderen. Bovendien kan er op worden gewezen dat internationale 
bepalingen dit niet toestaan. 

9.3 Onderbrenging van het voorstel in artikel 29 ZW 

De leden van de fracties van het C.D.A. en D66 achten de argumen-
tatie om de regeling inzake verlenging en flexibilisering van het verlof 
rond de bevalling in artikel 29 ZW te handhaven en niet in een apart 
artikel 29a op te nemen, niet goed onderbouwd. De leden van de 
V.V.D.-fractie kunnen zich erin vinden dat niet is overgegaan tot 
opneming van de voorgestelde regeling in een nieuw artikelnummer. 

Ofschoon wij uit wetgevingstechnisch oogpunt kunnen instemmen met 
de gedachte van de leden van de fracties van het C.D.A. en D66 dat 
opneming van de hier voorgestelde regeling in een apart artikel 
voordelen biedt, hebben wij om meer redenen dan die de leden van deze 
fracties noemen, hiervan afgezien. 

Het recht op ziekengeld in verband met de bevalling is momenteel 
reeds in artikel 29 ZW geregeld. Ofschoon de ZW wellicht op verschil-
lende onderdelen uit wetgevingstechnisch oogpunt zou kunnen worden 
verbeterd, is overwogen dat onderhavig voorstel niet de gelegenheid bij 
uitstek vormt om deze verbetering nu aan te brengen, los van het feit dat 
dan slechts op een onderdeel verbetering zou plaatsvinden. Naar onze 
mening zou een dergelijke aanpassing dienen te worden overwogen bij 
een meer integrale, wetstechnische beschouwing van de ZW, ofschoon 
op dit moment niet kan worden meegedeeld wanneer een dergelijke 
gelegenheid zich zal voordoen. 

In dit kader is uitsluitend beoogd in een overzichtelijke vorm, dat wil 
zeggen via een stapsgewijze benadering, de nieuwe regeling inzake 
verlenging en flexibilisering neer te leggen. Door deze wijze van opstellen 
heeft artikel 29 ZW wel uitbreiding ondergaan, doch, zoals ook eerder 
vermeld, uitsluitend tekstueel. Verder kan voor de argumentatie om de 
onderhavige regeling in artikel 29 ZW onder te brengen worden 
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verwezen naar de desbetreffende passage in paragraaf 10 van de 
memorie van toelichting bij dit voorstel. 

9.4 Bovenwettelijke afspraken 

De leden van de C.D.A. fractie delen de mening dat sociale partners, los 
van de voorgestelde regeling, kunnen overgaan tot het maken van 
verdergaande afspraken. Zij vragen of bij verdergaande afspraken ook 
kan worden gedacht aan afspraken betreffende de aanpassing van de 
arbeidsovereenkomst en de arbeidstijden. 

Naar aanleiding hiervan kan het volgende worden opgemerkt. Bij het 
treffen van verdergaande regelingen dan de wettelijke 
(minimum)regelingen kan aan een veelheid van afspraken worden 
gedacht betreffende de arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid. Dat 
betekent dat bij verdergaande afspraken niet alleen kan worden gedacht 
aan bovenwettelijke regelingen in de sfeer van de ziekengeldperiode rond 
de bevalling, doch ook aan afspraken ter zake van de door deze leden 
genoemde voorbeelden. 

9.5 Gevolgen voor de positie van vrouwen 

De leden van de P.v.d. A-fractie tonen zich verheugd de paragraaf over 
de gevolgen voor de positie van vrouwen in de memorie van toelichting 
te hebben aangetroffen en spreken de hoop uit dat het opnemen van een 
dergelijke paragraaf bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid regel wordt, ook wanneer de inhoud minder voor de hand ligt. 
Wij kunnen deze leden toezeggen dat wij er naar streven bij elk 
wetsvoorstel aandacht te schenken aan de gevolgen van het desbetref-
fende voorstel voor de positie van vrouwen. 

9.6 Werklast 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen zich af of er aanleiding is 
tijdelijk personele consequenties te verbinden aan de tijdelijke verzwaring 
van de werklast van de bedrijfsverenigingen en het justitieel apparaat. 

Zoals reeds in de memorie van toelichting op dit wetsvoorstel is 
aangegeven, mag worden verwacht dat met de bestaande ervaring de 
bedrijfsverenigingen de nieuwe regeling adequaat kunnen verwerken en 
uitvoeren en zal er ten aanzien van hen geen sprake zijn van een 
blijvende werklastverzwaring. Omtrent de uitvoeringsconsequenties is 
advies gevraagd aan de SVr. In het door de Raad uitgebrachte advies 
kon geen aanleiding worden gevonden voor de noodzaak personele 
consequenties voor bedrijfsverenigingen te verbinden aan dit 
wetsvoorstel. Gelet op de aard en de inhoud van het wetsvoorstel is er 
bovendien geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van een 
blijvende werklastverzwaring voor de raden van beroep en de Centrale 
Raad van Beroep en is er ook hier derhalve geen aanleiding tijdelijk 
personele gevolgen aan het voorstel te verbinden. 

9.7 Volksverzekering tegen de financiële gevolgen van zwangerschap en 
bevalling 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen wanneer een regeling wordt 
getroffen voor zelfstandigen en meewerkende vrouwen, die zich vanwege 
het feit dat het hier een zgn. «zedelijk» risico betreft niet kunnen verze-
keren. 

Door de leden van de D66-fractie wordt opgemerkt dat voor particulier 
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verzekerde vrouwen het probleem geenszins is opgelost. Zelfstandig 
werkzame vrouwen die zich tegen arbeidsongeschiktheid hebben 
verzekerd, kunnen in het algemeen in het geheel geen recht doen gelden 
op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering, aldus die leden. In dat 
verband stellen zij de vraag of een volksverzekering daar geen oplossing 
voor is. 

Zowel de leden van de V.V.D.- als de D66-fractie wordt onder de 
aandacht gebracht dat de eerst ondergetekende, zoals ook is opgemerkt 
in paragraaf 7.2, van deze memorie, tijdens een op 8 maart 1989 
gehouden uitgebreide commissievergadering van de vaste commissie 
voor het Midden- en Kleinbedrijf van de Tweede Kamer heeft laten weten 
dat het naar zijn mening voor de hand ligt om eerst het effect van de 
thans voorgestelde regeling af te wachten. Na twee jaar zou dan op 
grond van gegevens over de feitelijke deelname aan de vrijwillige zieken-
geldverzekering nadere besluitvorming kunnen plaatsvinden. Intussen 
kunnen dan ook de resultaten van het door het Landbouw Economische 
Instituut en het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf 
ingestelde onderzoek naar zwangerschaps- en bevallingsverlof voor 
zelfstandige en meewerkende vrouwen worden bestudeerd. Aan de vaste 
commissie is bij die gelegenheid de toezegging gedaan dat in die twee 
jaar zal worden nagedacht over de mogelijke vormgeving van een andere 
regeling. Dit om te voorkomen dat, als na die periode mocht blijken dat 
een andere vormgeving nodig is, eerst dan over de voors en tegens van 
de diverse mogelijkheden zal worden nagedacht. Het moge duidelijk zijn 
dat in dit stadium geen uitspraak kan worden gedaan over de vormgeving 
van een mogelijke andere regeling. 

10. Slotopmerking 

De leden van de V.V.D.fractie spreken als wens uit dat de behandeling 
van dit wetsvoorstel zo snel mogelijk geschiedt en vragen de regering 
dan ook van haar kant spoed te betrachten. Zoals reeds in paragraaf 9 
naar voren is gebracht, is tot nu toe dezerzijds met voortvarendheid 
gewerkt aan de voorbereiding en de indiening van dit voorstel. Voor 
zover dat in ons vermogen ligt zal zulks ook gebeuren met de verdere 
stappen die nog in het kader van de behandeling van dit wetsvoorstel 
moeten worden gezet. Van onze kant bestaat overigens met de leden van 
de V.V.D. fractie de uitdrukkelijke wens dit wetsvoorstel zo spoedig 
mogelijk af te ronden en in werking te doen treden en wij spreken dan 
ook de hoop uit hierin brede steun te krijgen van de zijde van de Tweede 
Kamerfracties. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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Bijlage Stand van zaken per 1-1-1988 met betrekking tot het zwanger 
schaps- en bevallingsverlof in andere Europese landen 

Land Totale duur van het Prenataal Postnataal Uitbreiding/Verlenging 
verlof 

België 14 weken 6 weken 8 weken -
Denemarken 28 weken 4 weken 24 weken -
Frankrijk a) 16 wkn 1e/2e kind a) 6 weken a) 10 weken Bij ziekte: 2 weken voor + 4 weken 

na de bevalling. 
b) 26 wkn 3e of later b) 8-10 weken (naar b) 16 weken Extra bij bevalling van een meerling: 
kind keuze) 4 weken 

Griekenland 98 dagen 49 dagen 49 dagen Bij ziekte door zwangerschap 
Groot-Brittannië 18 weken max. 11 weken 7 weken -
Ierland 14 weken min. 4 weken min. 10 weken Na bevalling: eventueel 4 weken 

extra 
Italië 5 maanden 2 maanden 3 maanden -
Luxemburg 16 weken 8 weken 8 weken 4 weken bij vroeggeboorte of 

meerling 
Noorwegen 18 weken max. 12 weken min. 6 weken -
Oostenrijk 16 weken 8 weken 8 weken -
Spanje 14 weken 6 weken 8 weken -
BRD 14 weken 6 weken 8 weken 4 weken bij meerling of 

vroeggeboorte, 4 maanden op 
verzoek 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 106, nr. 5 20 


