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Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van
wijziging zijn in de vaste commissie voor het Emancipatiebeleid1 nog
enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat deze vragen en opmerkingen tijdig zullen
zijn beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging
genoegzaam voorbereid.

1. Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de antwoorden van de regering. Zij dankten de regering
voor die antwoorden en gaven te kennen op nog slechts een enkel punt
de behoeft te voelen nader in te gaan.

De leden van de P.v.d.A.-fractie dankten de regering voor de
antwoorden. Zij wilden nog antwoord op een aantal verdere vragen.

De leden van de V.V.D.-fractie dankten de regering voor de uitvoerige
beantwoording van de door hen gestelde vragen en wensten nog een
aantal vragen en opmerkingen te maken. Ook de leden van de
V.V.D.-fractie beschouwden dit wetsvoorstel als één uit een pakket van
maatregelen om te bevorderen dat vrouwen minder snel de keuze zullen
maken om op te houden met werken nadat het eerste kind is geboren. Zij
spraken dan ook de wens uit dat ook de overige maatregelen als ouder–
schapsverlof, calamiteitenverlof, maar ook de definitieve regeling kinder–
opvang nu snel ingevoerd zullen worden, opdat in ieder geval de «1990
generatie» kan gaan profiteren van deze verbeterde voorwaarden.

De leden van de D66-fractie stonden achter de leden van de SER die
zwangerschaps– en bevallingsverlof niet alleen beschouwden als een
voorziening voor de opvang van ongeschiktheid tot werken maar
evenzeer als noodzakelijk onderdeel van een stelsel van voorzieningen
ten behoeve van betaald werken en ouderschap. Dit stelsel van voorzie–
ningen zou volgens de leden van de D66-fractie een sluitend systeem
van kinderopvang en verlofmogelijkheden voor moeders en vaders
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moeten zijn tot het kind 12 jaar is. Zij verwezen naar het systeem dat in
Zweden opgebouwd is. In Nederland besluiten steeds meer vrouwen en
mannen gezamenlijk de verzorging en opvoeding van kinderen op zich te
nemen. Het uitgangspunt van economische zelfstandigheid van vrouwen
moet in de praktijk ook waargemaakt kunnen worden. In de praktijk van
de arbeidsorganisaties blijkt dat moeders en vaders niet de mogelijk–
heden hebben om hun werk met de verzorging en opvoeding van
kinderen te combineren.

Naast het opbouwen van mogelijkheden om werk en kinderen te
combineren is het ook van belang dat er een differentiatie in die
mogelijkheden bestaat. Met dat laatste bedoelden de leden van de
D66-fractie dat bijvoorbeeld naast het bestaan van voldoende kinderdag–
verblijven verlofmogelijkheden en perspectief vol deeltijdwerk voor
vaders en moeders aanwezig moeten zijn. Allerlei wets– en andere
voorstellen proberen nu enigszins het systeem in Nederland op te
bouwen, maar blijven ver achter wat in de praktijk de knelpunten veroor–
zaakt. Bovendien zijn de huidige regelingen vooral op de eerste periode
van de verzorging van 0-4-jarigen gericht en niet op de verzorging van
kinderen van 4 jaar en ouder. Het gebrek aan mogelijkheden om werk en
kinderen te combineren is des te bedenkelijker nu we van de «1990
generatie» verwachten zelfstandig in inkomen te kunnen voorzien.

De leden van de fractie van de S.G.P. dankten de regering voor de
beantwoording van de door hen gestelde vragen. Zij wilden nog een
enkele vraag stellen.

2. Verlenging van de ziekengeldperiode rond de bevalling

De leden van de C.D.A.-fractie wilden nader ingaan op de keuze van de
regering met betrekking tot de lengte van het verlof. Nu uit onderzoek
blijkt dat de gemiddelde herstelperiode van werkneemsters na een
bevalling tussen de 8 en 12 weken ligt, lijkt er veel voor te zeggen om de
verlofperiode in afwijking van deze keuze op 16 weken te brengen.
Immers de gezondheid van de vrouw is daarmee ontegenzeggelijk
gediend. Bovendien wordt de kans dat de vrouw na haar bevalling terug–
keert op de arbeidsmarkt groter als haar een ruimere herstelperiode
wordt gegund. Terwijl ook de geschatte extra kosten die een verlenging
tot 16 weken met zich brengt (naar schatting 0,045% ZW-premiever–
hoging) beperkt zullen blijven omdat als gevolg van het toch al hoge
ziekteverzuim in de periode tussen de 8ste en de 12de week nu reeds
een groot beroep op de Ziekengelduitkering wordt gedaan hetgeen bij
verlenging van het bevallingsverlof weg valt. Deze aspecten tegen elkaar
afwegend lijkt er zeer veel voor te zeggen om, tenzij er alsnog zeer
klemmende redenen blijken, de keuze te laten vallen op een afdoende
structurele oplossing van dit probleem en dus te opteren voor een
termijn van 16 weken.

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten de verantwoording van de
regering van de keuze voor een bevallingsverlof van 8 weken niet
overtuigend. Zij voerden daarvoor de volgende argumenten aan. De door
de regering genoemde helft van de vrouwen die na 8 weken weer aan
het werk gaat, zou voor een gedeelte achteraf gezien een langer beval–
lingsverlof beter gevonden hebben. Daarbij is het geven van borst–
voeding zeker een punt. Verder is het noemen van ouderschapsverlof als
argument om niet tot verdere verlenging over te gaan hier niet adequaat
omdat er nog geen ouderschapsverlof is ingesteld.

De aanbeveling van de ILO is een minimumtermijn. Dit wordt des te
meer duidelijk aan het overzicht in de bijlage bij de memorie van
antwoord. Nederland stond en staat met de in dit wetsvoorstel
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genoemde termijn op een minimumtermijn ten aanzien van de andere
Europese landen, zo constateerden deze leden.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. volgden de regering bij de
opmerkingen over een redelijk geachte periode voor de duur van het
bevallingsverlof. Toch meenden zij op te moeten merken dat het niet
alleen gaat om het verlof voor de opvang van de gevolgen van de
bevalling als zodanig maar ook om het verder goed kunnen functioneren
in de combinatie ouderschap en betaald werk en het op dat moment in
staat gesteld worden om beslissingen te kunnen nemen. Uit het
onderzoek «Eerste kind en baan» blijkt immers dat na een langer beval–
lingsverlof vrouwen minder gauw hun werk opgeven. Is het niet juist voor
de nieuwe generatie (1990-maatregel) van belang dat deze keuze
weloverwogen gemaakt kan worden, zo vroegen deze leden. Daarom
wilden zij een verlenging tot 16 weken in totaal en in dat geval 10 weken
na de bevalling nog eens bepleiten.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden reeds eerder hun instemming
uitgesproken met de verlenging tot 14 weken zwangerschaps– en beval–
lingsverlof. Zij achtten dit een redelijke termijn, waarbij opgemerkt zij dat
ook een iets langere periode niet onlogisch ware geweest, waar het
onderzoek «Zwangerschap, moederschap in combinatie met betaalde
arbeid» ook aangeeft dat de gemiddelde verlofduur na de bevalling
ongeveer 9 weken is. Zij konden zich daarom voorstellen dat toch
gewerkt wordt naar een totaal verlof van 16 weken met minimaal 10
weken bevallingsverlof, ook al omdat in veel geval een korter zwanger–
schapsverlof uit medische overwegingen niet mogelijk zal zijn en vroegen
de regering of ook zij dan wel nu dan wel op enige termijn een verdere
verlenging als wenselijk beschouwen?

De voorgestelde verlenging van het bevallingsverlof werd door de
leden van de fractie van D66 als onvoldoende beschouwd. In de
memorie van toelichting wordt dat ook met zoveel woorden gezegd
(pagina 8). Toch wordt gekozen voor 8 weken. Er wordt gesteld dat het
zwangerschaps– en bevallingsverlof een tweeledig doel dient. Ten eerste
de gezondheid van de vrouw en ten tweede ervoor zorgen dat vrouwen
niet uit het arbeidsproces treden. Vooral wat betreft het laatste aspect
zijn de voorgestelde 8 weken te kort en dat blijkt ook uit de aangehaalde
onderzoeken op pagina 8 van de memorie van toelichting. In het
antwoord van de regering worden geen nieuwe argumenten naar voren
gebracht om de periode van 8 weken te onderbouwen en werden de
leden van D66 niet overtuigd. De regering vond dat de keuze moet
worden gemaakt op basis van wat redelijk en aanvaardbaar mag worden
aangemerkt, mede gelet op de financiële consequenties. Een vreemde
redenering vonden de D66 leden hetgeen op pagina 3 van de memorie
van toelichting bovenaan staat. Eerst staat er dat vrouwen die de verlof–
periode te kort vinden beroep kunnen doen op de Ziektewet. In de zin
daarop volgend staat dat de Ziektewet geen voorziening is waarop een
beroep kan worden gedaan als er meer persoonlijke redenen in het
geding zijn. Een onheldere redenering die opgelost kan worden als
erkend wordt dat de periode van bevallingsverlof door veel vrouwen als
te kort wordt ervaren, ook als die 8 weken zou bedragen.

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de lengte van de verlof–
perioden in een aantal Europese landen. Opvallend is dat Zweden en
Portugal ontbreken. Van de twaalf genoemde landen hebben 4 landen
een verlofregeling van 14 weken. De overige landen hebben een langere
verlofregeling. Internationaal gezien gaat Nederland met het huidige
voorstel iets meer in de pas lopen, maar behoort dan nóg tot de groep
met de kortste verlofduur.
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Voor de D66-fractie ging het erom dat na het opknappen van het
kraambed («uitgerust zijn») ook het leven moet worden gereorganiseerd,
zowel economisch als in emotioneel opzicht («je moet wennen aan je
nieuwe leven»). Dat geldt zeker voor het leven waarin betaalde arbeid
centraal staat. Een behoorlijke overgangsperiode daarvoor is belangrijk
niet alleen voor de vrouw in kwestie maar ook voor de arbeidsorganisatie
waarin zij werkzaam is. Voor vrouwen (en ook mannen) vindt in dit
opzicht de grootste verandering plaats bij de geboorte van het eerste
kind. Bij de geboorte van daaropvolgende kinderen is tijd nodig om de
verzorgingsschema's op elkaar af te stemmen. Voor de arbeidsorgani–
saties waar betreffende vrouwen werkzaam zijn is een goede overgangs–
periode eveneens van belang. Onderzoeken naar motieven van arbeidsor–
ganisaties om een vrouwvriendelijk personeelsbeleid te voeren wijzen uit
dat goede regelingen op het gebied van combinatie werk en kinderen
onder andere de motivatie en de loyaliteit van werkne(e)m(st)ers bevor–
deren. Dit zijn een aantal factoren bij produktiviteit, argumenten
waarvoor de meeste arbeidsorganisaties niet ongevoelig zullen zijn.

In de memorie van antwoord wordt gesteld dat aan het geven van
borstvoeding geen criterium kan worden ontleend voor de lengte van de
duur van het bevallingsverlof omdat dit individueel zeer verschilt. De
werkgroep Borstvoeding Natuurlijk adviseert een verlofperiode van een
half jaar om redenen van borstvoeding. Uit gesprekken met vrouwen is
de fractie van D66 gebleken dat vrouwen borstvoeding wel degelijk
afstemmen op de verlofperiode. Het argument dat dat zeer individueel
bepaald is, sprak de D66-fractie dan ook niet aan. Vooral niet omdat op
pagina 5 van de memorie van toelichting bij het onderbouwen van de
regeling flexibel zwangerschapsverlof onderkend wordt dat het gebruik
van deze regeling individueel bepaald is. Het is onduidelijk waarom in het
ene geval het argument individueel bepaald niet en in het andere geval
wel als argument geldt.

De leden van de fractie van D66 pleitten voor een periode van 16
weken zwangerschaps– en bevallingsverlof, waarbij een zwangerschaps–
verlofduur van 6 weken moet worden gehanteerd gezien de bezwaren die
er bestaan tegen doorwerken tot twee weken voor de bevalling en het
bevallingsverlof uitgebreid wordt tot 10 weken. Als alternatief zou
denkbaar zijn naast de in dit voorstel geopperde wettelijke minimumpe–
riode van 14 weken wettelijk de mogelijkheid te openen facultatief 4
weken extra op te nemen met doorbetaling van bijvoorbeeld 90% van het
loon. Uit het antwoord van de regering is het de leden van D66 gebleken
dat de regering dat niets vindt, omdat vrouwen op grond van financiële
motieven misschien eerder dan hun gezondheidssituatie dat toelaat weer
aan de slag gaan. Dit is volgens de leden van de fractie van D66 niet het
geval mits een minimum wettelijke bevallingsperiode van 8 weken wordt
geregeld. Een keuzemogelijkheid komt tegemoet aan de gevarieerdheid
van wensen op dit gebied. Dat daartegenover een financiële bijdrage
wordt verwacht vond de D66-fractie niet onredelijk. Deze fractie verwees
daarbij naar financiële regelingen die in de ons omringende landen
bestaan

Een aspect dat door de leden van de fractie van D66 werd gemist was
de regeling voor de meerlingen. Uit een artikel uit de Volkskrant van
zaterdag 4 november j.l en uit het overzicht op pagina 20 van de
memorie van antwoord blijkt dat dit aspect extra aandacht behoeft. In
Frankrijk, Luxemburg en West-Duitsland wordt bij de geboorte van een
meerling het verlof met vier weken verlengd. De D66-fractie pleitte
ervoor een dergelijke mogelijkheid ook op te nemen in het voorliggende
wetsvoorstel.
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3. Mogelijkheid tot flexibele opneming van de ziekengeldpe–
riode

Met betrekking tot de flexibilisering merkten de leden van de
P.v.d.A.-fractie op dat de Rijksbedrijfsgezondheids– en bedrijfsveilig–
heidsdienst (RBB) van mening was dat uiterlijk 2 tot 4 weken voor de
vermoedelijke bevallingsdatum het zwangerschapsverlof zou moeten
ingaan. Heeft de regering gezien de adviezen uit de Nederlandse Organi–
satie van Verloskundigen overwogen een minimum termijn van 4 weken
op te nemen? In combinatie met een uiteindelijke totale duur van verlof
van 16 weken leek dat deze leden een afgewogen voorstel. De
mogelijkheid van flexibiliseren wordt daarmee behouden, zo vonden deze
leden, terwijl beter tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren van
medische zijde tegen mogelijk te lang doorwerken voor de bevalling

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de opmerkingen van de
regering in de memorie van antwoord dat vrouwen zeer wel in staat
moeten worden geacht zelf (eventueel in of na overleg met hun arts of
verloskundige) te beslissen hoe lang zij door willen werken voor de
bevalling. Men zou zich overigens kunnen afvragen of datzelfde ook niet
geldt voor de laatste 14 dagen van de zwangerschap.

Uit de onderzoeken genoemd op pagina 5 van de memorie van
toelichting komt naar voren dat van de mogelijkheid tot flexibilisering in
de praktijk door een groot aantal vrouwen geen gebruik zal kunnen
worden gemaakt, zo merkten de leden van de D66-fractie op. In de
praktijk blijkt dat een groot bedrijf als PTT waar de mogelijkheid tot
flexibel zwangerschapsverlof in 1984 is geïntroduceerd, dit gedaan heeft
omdat het wettelijk bevallingsverlof als te kort werd ervaren en op dat
moment geen mogelijkheden bestonden het bevallingsverlof te
verlengen. Een noodmaatregel dus. Een voordeel is dat dit flexibel
zwangerschapsverlof bij PTT in deeltijd opgenomen kan worden.
Ondanks deze laatste mogelijkheid ondersteunt de praktijk bij PTT
hetgeen in de onderzoeken werd aangetoond. Heel veel vrouwen kunnen
geen gebruik maken van het flexibel zwangerschapsverlof, door bijvoor–
beeld het soort werk dat zij verrichten (de meeste vrouwen zijn
werkzaam op bepaalde terreinen bijvoorbeeld kantinepersoneel) en door
gezondheidsklachten in de laatste periode van de zwangerschap. De
vrouwen wilden wel graag het bevallingsverlof verlengen, door het
opsparen van vakantiedagen en door te blijven werken in de wettelijke
zwangerschapsverlofregeling. Sommigen deden dat soms tegen het
advies van de verloskundige of arts in. Tegen deze situatie moet stelling
worden genomen. De D66-fractie sloot zich wat dit betreft aan bij de
argumenten van de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. In het
antwoord van de regering staat dat de overgrote meerderheid van
vrouwen de verantwoordelijkheid in deze kent en niet tegen zichzelf in
bescherming hoeft te worden genomen. De leden van de fractie van D66
onderstreepten deze opvatting. Het probleem zat volgens deze fractie
dan ook niet in het verantwoordelijkheidsgevoel van vrouwen maar in de
huidige belachelijk korte bevallingsverlofperiode. De flexibiüsering van
het zwangerschapsverlof loste voor de leden van de fractie van D66 dan
ook weinig op en is in sommige gevallen een gevaar voor de moeder en
het kind. Terecht wordt in het antwoord van de regering gesteld dat de
behoefte aan een zwangerschapsverlof van zes weken of korter zeer
individueel bepaald is. Het is dan ook de vraag of een dergelijke regeling
een wettelijke basis verdient. Het bevallingsverlof te verlengen door het
verkorten van het zwangerschapsverlof is een schijnoplossing die vooral
goedkoop is.
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Voor de leden van de fractie van Groen Links stond als een paal boven
water dat flexibilisering van het zwangerschapsverlof ontoelaatbaar is.
De opvattingen van de regering, zoals weergegeven in de memorie van
antwoord, hebben deze leden niet kunnen overtuigen. De regering gaat
er van uit dat een verlenging van de verlofperiode rondom de bevalling
wenselijk is. Waarom dan niet een ruimhartiger aanpak, dat wil zeggen:
verlenging van het bevallingsverlof, zonder te knibbelen aan het zwanger–
schapsverlof? Zonder aan de capaciteiten van zwangere vrouwen te
twijfelen, meenden de leden van de fractie van Groen Links dat de
regering de psychische druk die op zwangere werkneemsters kan worden
gelegd door werkgevers en collega's onderschat. De fractie van Groen
Links was de mening toegedaan dat vrouwen niet tegen zichzelf in
bescherming behoeven te worden genomen, maar wel tegen een te grote
druk die door anderen kan worden uitgeoefend. De leden van de fractie
van Groen Links wensten daarom uitdrukkelijk te onderstrepen dat een
recht op 6 weken zwangerschapsverlof wettelijk gegarandeerd zou
moeten zijn.

In hoeverre laat de regering zich iets gelegen liggen aan de uitdrukke–
lijke oproep van verloskundigen, zwangeren en jonge ouders die vragen
de mogelijkheid van flexibilisering te schrappen, een vast zwanger–
schapsverlof van 6 weken vast te leggen alsmede een bevallingsverlof
van minimaal 12 weken?

Deze eisen werden door de leden van de fractie van Groen Links
ondersteund. Uit het door de regering gepubliceerde overzicht van de
verlofperiode in door ons omringende landen blijkt dat Nederland aan de
lage kant zit met een verlof van veertien weken. Uit de hiervoor geuite
opvattingen van de fractie van Groen Links zal duidelijk zijn dat deze
fractie vindt dat Nederland in Europa het voortouw zou moeten nemen
voor een forse uitbreiding van de verlofperiode rondom de bevalling,
zonder de verantwoordelijkheid van hoe en wanneer die periode moet
ingaan bij de zwangere vrouw neer te leggen.

De leden van de fractie van de S.G.P. wilden met betrekking tot de
flexibele opneming van het zwangerschapsverlof de volgende vraag
stellen. Zoals de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecolo–
gie als de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen hebben ernstige
bezwaren tegen het scheppen van de mogelijkheid tot flexibele
opneming van het zwangerschapsverlof. Langer doorwerken dan 6
weken voor de datum van bevalling kan de gezondheid van moeder en
kind bedreigen. Veel zwangere vrouwen hebben al vóór de 34-ste week
klachten op lichamelijk en geestelijk gebied. Het ziekteverzuimper–
centage ligt dan ook al vóór de 34-ste week aanzienlijk hoog.

In het voorlopig verslag zijn op dit punt verschillende vragen gesteld,
onder andere door de leden van de S.G.P.-fractie. De memorie van
antwoord was evenwel niet geheel bevredigend. De regering stelt te
gemakkelijk dat werkneemsters mondig genoeg zijn om zich te verzetten
tegen eventuele druk van de werkgever om door te werken. Het is de
vraag of werkneemsters in de praktijk zo mondig zullen zijn. Een
werknemer heeft in zekere zin toch een afhankelijke positie ten opzichte
van een werkgever. Formeel mogen werkgevers en werknemers op het
gebied van arbeidsvoorwaarden in een gelijkwaardige positie verkeren,
materieel is dat niet zo. Niet voor niets zijn er in de sociale wetgeving
verschillende bepalingen van dwingend recht met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Wijziging daarvan moet dan ook
zorgvuldig geschieden. De regering stelt in de memorie van antwoord
dat bij de rijksoverheid en het onderwijs de mogelijkheid bestaat tot
doorwerken tot de 36-ste week van de zwangerschap. Ongewenste
gevolgen daarvan zijn niet bekend. De leden van de fractie van de S.G.P.
meenden toch enkele kanttekeningen hierbij te moeten maken. In de
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eerste plaats zijn de werkzaamheden bij de rijksoverheid, die zich voor
een groot deel in de administratieve sfeer afspelen, niet zonder meer te
vergelijken met werkzaamheden die buiten de rijksoverheid verricht
worden. Ook is de rijksoverheid als werkgever niet zonder meer te verge–
lijken met andere werkgevers.

Daarbij komt dat het doorwerken tot de 36-ste week bij de rijks–
overheid en het onderwijs pas vrij recent mogelijk is. Veel ervaring is er
dan ook nog niet mee opgedaan. Tevens deed zich de vraag voor of er
onderzoek is gedaan naar eventuele ongewenste effecten van het
doorwerken tot de 36-ste week van de zwangerschap.

De leden van de fractie van de S.G.P. bleven moeite houden met de
voorgestelde mogelijkheid tot flexibele opneming van het zwanger–
schapsverlof. Met name in sectoren waar de werkdruk hoog is en het
werk zwaar, bijvoorbeeld in de verzorging en de verpleging, sectoren
waar veel vrouwen werken, kunnen zwangere vrouwen door omstandig–
heden gedwongen worden om langer door te werken dan verantwoord is.
Deze leden opperden in dit verband de mogelijkheid om een verklaring
van geen bezwaar van de betreffende verloskundige c.q. de gynaecoloog
als voorwaarde te stellen in het geval een vrouw langer dan 6 weken voor
de bevalling blijft werken. Deze leden wilden graag een reactie van de
regering op deze suggestie.

4. De vrijwillige verzekering

De leden van de C.D.A.-fractie wilden de kwestie van de vrijwillige
verzekering nogmaals aan de orde stellen. Uit de memorie van antwoord
en de nota van wijziging begrepen deze leden dat de verplichte-vrijwillige
verzekeringsmogelijkheid alleen uitkomst gaat bieden aan de echtgenote
die in de voorafgaande drie jaar onafgebroken ingevolge een wettelijke
regeling verzekerd was en die in het bedrijf van haar man meewerkt of
gaat meewerken. Is deze indruk juist, zo vroegen deze leden, want als
dat zo is dan biedt de thans voorgestelde maatregel voor het overgrote
deel van de meewerkende vrouwen in het gezinsbedrijf geen regeling die
tot opname in de vrijwillige verzekering verplicht omdat art. 64 lid 3 van
de Ziektewet slechts spreekt van een bevoegdheid.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de regering of deze maatregel
voldoende moet worden geacht om te voldoen aan de opdracht voort–
vloeiend uit de Richtlijn van de Raad van 11 december 1986
(86/613/EEG)? Daarbij zouden deze leden tevens in de beschouwing
betrokken willen zien het aspect van de gedragslijn van de bedrijfsvereni–
gingen. Is het juist dat deze thans alleen onder geldigheid van art. 64 lid
3 bereid zijn in deze gevallen een uitkering toe te kennen aan de
meewerkende vrouw?

De leden van de V.V.D.-fractie stelden de wijzigingen zoals aange–
bracht per nota van wijziging zeer op prijs, omdat daarmee voldaan
wordt aan een deel van de EG-richtlijn 86/613, maar meer nog omdat
daarmee meewerkende vrouwen die aan de eisen, die overigens wel
tamelijk zwaar zijn, voldoen geen risico's meer lopen.

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

Met betrekking tot de problematiek van art. 44 lid 1b van de Ziektewet
en art. 1638e van het Burgerlijk Wetboek in relatie tot het ILO-verdrag
nr. 103 waren de leden van de P.v.d.A.-fractie niet geheel en al overtuigd
door het betoog van de regering. Zij wilden van de regering graag een
reactie vernemen op het artikel van de hand van M. Monster in het
Tijdschrift over Vrouwen en recht Nemesis van september/oktober 1989.
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6. Ziektedagen in de zes weken voor de verwachte bevalüngs
datum

De leden van de C.D.A.-fractie wilden terugkomen op het vraagstuk
van de ziektedagen in de zes weken voor de verwachte bevallingsdatum.
Het kwam deze leden ook na de uiteenzetting van de regering nog steeds
rechtvaardig en haalbaar voor om een criterium te introduceren
waardoor ziektegevallen zoals bijvoorbeeld griep, breuken en dergelijke,
die evident geen verband houden met de zwangerschap, van deze verre–
keningsregel uit te zonderen. Deze leden meenden dat een regel voor
«evidente gevallen» van de werklastverzwaring van uitvoerings– en
beroepsinstanties beperkt zou kunnen houden.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden de regering in
overweging geven om met betrekking tot de telling van ziektedagen uit te
gaan van de bij de flexibilisering gehanteerde minimumtermijn. Zij
beseffen daarbij dat in het regeringsvoorstel die termijn 14 dagen is,
maar in hun ogen 4 weken zou moeten zijn. Deze leden voerden op dit
punt verder aan dat als het mogelijk is tot een zekere flexibilisering over
te gaan, de ziektedagen die vallen buiten de vaste minimumtermijn ook
gerekend moeten worden als «normale» ziektedagen.

De leden van de V.V.D.-fractie waren niet geheel overtuigd van de
redenering van de regering dat geen duidelijk onderscheid aan te
brengen zou zijn tussen ziektedagen in de 6 weken voor de bevalling die
wel of die niet met de zwangerschap te maken hebben. Hoewel zij best
van mening waren dat er een groot diffuus terrein is, meenden zij ander
zijds dat er ook een groot aantal heldere gevallen aan te wijzen zijn waar
de ziekte in het geheel niets met de zwangerschap te maken heeft. Zij
vroegen de regering toch nog eens in overweging te nemen een soort
hardheidsclausule te overwegen, waar slechts in dat soort gevallen
aanspraak op kan worden gemaakt.

De motivering om gewone ziektedagen in mindering te brengen op het
totale beoogde verlof rond de bevalling sprak de leden van de fractie van
D66 niet aan. Zwangerschap is geen ziekte, maar lijkt het wel te worden
in de benadering van de regering. Deze leden kozen voor de lijn dat
ziektedagen niet in mindering worden gebracht op het totale bevallings–
verlof. Zij vroegen zich af of de regering in haar antwoord over misbruik
nu wel of niet aantoonde dat zij niet bang is voor misbruik.

7. Financiële gevolgen

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen de regering of de
kosten verbonden aan een termijn van 16 weken verlof totaal op onover–
komelijke bezwaren stuit. Zij meenden in het voorgaande aangegeven te
hebben dat er ook mogelijke voordelen zijn namelijk het vaker blijven
werken van de betreffende groep vrouwen

8. Overige vragen en opmerkingen

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat zij enigszins
verwonderd waren door het feit dat blijkens de Staatscourant 206 d d.
23 oktober 1989 de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het
Besluit Bovenwettelijke Uitkering Ziektewet bij zwangerschap en
bevalling van de «Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid 1989» op
16 oktober 1989 had goedgekeurd Deze leden meenden namelijk dat er
in dit besluit een aantal met de nieuwe voorgestelde wettelijke regeling
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strijdige bepalingen zat. Zij wezen daartoe op art. 6 met betrekking tot de
niet-toevoeging van het verlof bij te vroege bevalling. Volgens de nieuwe
wettelijke regeling is het de bedoeling dat het als gevolg van de te
vroege bevalling niet genoten deel van het zwangerschapsverlof kan
worden doorgeschoven tot na de bevalling (memorie van toelichting pag.
3).

De leden van de C.D.A.-fractie namen aan dat deze bepaling na inwer–
kingtreding van de wet zal worden teruggedraaid. Gelet op de concept–
wettekst en de gevorderde staat van behandeling verwonderde het deze
leden dat een dergelijke bepaling wordt goedgekeurd.

Ten aanzien van art. 4 van het bovengenoemde Besluit waarin wordt
bepaald dat «een verzoek flexibilisering» in elk geval drie maanden voor
de vermoedelijke bevallingsdatum kenbaar moet worden gemaakt,
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie de regering opheldering omtrent
de verhouding tot de wet. De regering heeft in de memorie van antwoord
expliciet uitgesproken, na een vraag daartoe van de leden van de
C.D.A.-fractie, niets te voelen voor een dergelijke wettelijke regel. Staat
het Bedrijfsverenigingen dan, tegen deze achtergrond, vrij om zelf een
dergelijke regel uit te vaardigen? Indien dat zo is, vroegen de leden van
de C.D.A.-fractie of het dan niet de voorkeur verdient zo'n regel in de
wet op te nemen omdat deze dan voor iedereen duidelijk en gelijkluidend
is.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af hoe het nu staat met
het onderzoek naar een regeling voor zelfstandigen, waar deze zich niet
kunnen verzekeren, omdat ze niet in aanmerking komen voor de
vrijwillige ziekengeldverzekering. Zij waren van mening dat door het
ontbreken van een goede oplossing een groeiende groep vrouwen die
zelf ondernemer zijn of een ander zelfstandig beroep uitoefenen
gedwongen worden dan wel voor geen kinderen dan wel voor stoppen
met werken te kiezen. Voor deze vrouwen biedt de evaluatie na twee
jaar, zoals vermeld in de memorie van toelichting en besproken tijdens
de UCV van 8 maart 1 989, geen oplossing.

Ten aanzien van de onderbrenging van het voorstel in artikel 29 van de
Ziektewet kregen de leden van de fractie van D66 kregen het gevoel dat
een cirkelredenering werd gevolgd door de regering. Wetstechnisch kan
de regering instemmen met een apart artikel, maar de gelegenheid is nu
niet aanwezig. Er moet een meer integrale wetstechnische benadering
worden afgewacht. Maar die gelegenheid doet zich niet voor.

9. Artikelen

Artikel II (wijziging van het BW)
De leden van de fractie van D66 waren verheugd dat de regering vond

dat het recht op kraamverlof voor vaders of andere tweede verzorgers
technisch gezien in dit wetsvoorstel zou kunnen worden geregeld.

Tegelijkertijd werden zij teleurgesteld omdat de regering ook
antwoordde dat de gedachte van deze leden buiten het bestek van de
met dit voorstel beoogde doelstellingen viel. Deze regeling zou immers
alleen vrouwelijke werkenden betreffen. Deze leden merkten op dat zij
deze regeling zien in een groter geheel van voorzieningen die getroffen
worden om werk en kinderen mogelijk te maken. Terugkeer in het
arbeidsproces kan beschouwd worden als een gedeelde verantwoorde–
lijkheid van mannen en vrouwen. Het verbaasde de leden van de fractie
van D66 dat al bijna drie jaar geleden over deze kwestie een brief aan de
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Stichting van de Arbeid is gezonden. De brief wordt nu betrokken bij de
werkzaamheden van de werkgroep Vrouw en Arbeid. Deze leden waren
niet gelukkig met het tempo.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Groenman

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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