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1. Inleiding

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de reacties van de
leden van de verschillende fracties op de memorie van antwoord. Uit die
reacties blijkt dat de discussie over het wetsvoorstel zich vooral toespitst
op het punt van de duur van de ziekengeldperiode rond de bevalling en
de voorgestelde mogelijkheid tot flexibilisering van het zwangerschaps–
verlof. Ook het onderdeel van het wetsvoorstel met betrekking tot ziekte–
dagen in de zes weken voor de verwachte bevallingsdatum, heeft het
merendeel van de fracties aanleiding gegeven tot nadere opmerkingen.

Voor de beantwoording van de verschillende nadere concrete vragen
en opmerkingen van de leden van de verschillende fracties is in deze
nota, in verband met de inzichtelijkheid, gekozen voor een iets andere
indeling dan in de memorie van antwoord en in het eindverslag.

2. Verlenging van de ziekengeldperiode rond de bevalling

De leden van de C.D.A.-fractie merken op dat de gemiddelde herstel–
periode van vrouwen na een bevalling ligt tussen de 8 en 12 weken.
Voorts merken deze leden op dat de kans dat de vrouw na haar bevalling
terugkeert op de arbeidsmarkt groter is wanneer een ruimere herstelpe–
riode wordt gegund.

De kosten van een verlenging tot 16 weken zijn, naar de mening van
deze leden, beperkt.

Gelet op die aspecten lijkt er volgens deze leden zeer veel voor te
zeggen om - tenzij er alsnog zeer klemmende redenen blijken - te
opteren voor een termijn van 16 weken.

De in de memorie van antwoord aangevoerde argumenten voor de
keuze van een bevallingsverlof van 8 weken wordt door de leden van de
P.v.d.A.-fractie niet overtuigend geacht. Zij wijzen er op dat veel van de
vrouwen die na 8 weken weer aan het werk gaan, achteraf gezien een
langer bevallingsverlof beter zouden hebben gevonden. Daarbij is, zo
merkten deze leden op, het geven van borstvoeding zeker een punt.
Voorts wordt door deze leden opgemerkt dat de in ILO aanbeveling (nr.
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95) genoemde termijn een minimum termijn is. Verder brengen zij het
onderzoek «Eerste kind en baan» ter sprake. Daaruit blijkt, aldus deze
leden, dat na een langer bevallingsverlof vrouwen minder gauw hun werk
opgeven, hetgeen vooral voor de zgn. 1990-generatie van belang is. Zij
bepleitten daarom een verlenging tot 16 weken in totaal, waarvan 10
weken na de bevalling.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie kunnen zich, gelet op het feit dat
blijkens onderzoek de gemiddelde verlofduur na de bevalling ongeveer 9
weken is, voorstellen dat toch gewerkt wordt naar een totaal verlof van
16 weken.

De voorgestelde zwangerschaps– en bevallingsverlofperiode wordt
door de leden van de D'66-fractie, gelet op de aangehaalde onder–
zoeken, eveneens als onvoldoende beschouwd. Ook deze leden pleiten
sterk voor een verlofduur van 16 weken.

De leden van Groen Links ondersteunen de eisen van verloskundigen,
zwangeren en jonge ouders met betrekking tot een bevallingsverlof van
minimaal 12 weken.

Wat de verlenging van de ziekengeldperiode rond de bevalling betreft
is door de toenmalige bewindspersonen te kennen gegeven dat zij een
uitbreiding van de verlofperiode na de bevalling naar 8 weken wenselijk
achtten. Daarmee zou de totale verlofperiode rond de bevalling op 14
weken komen.

Daarbij hebben zij overigens gesteld niet de indruk te willen wekken
van mening te zijn dat een periode van 8 weken voor iedere werkende
vrouw voldoende is. Uit het rapport «Zwangerschap, moederschap in
combinatie met betaalde arbeid» blijkt dat degenen die bij de overheid
werkzaam zijn na de bevalling gemiddeld 10,9 weken van het werk
wegblijven. Bij de semi-overheid ligt het gemiddelde op 10,2 weken en
in de particuliere sector gemiddeld 9,9 weken.

Voorts komt, zoals ook in de memorie van antwoord is vermeld, uit
onderzoek naar voren dat het erop lijkt dat, wanneer vrouwen een
langere «bedenktijd» gegeven wordt ten aanzien van werk na de
bevalling, ze minder snel geneigd zijn om het werk op te geven. Dat
gegeven is van belang voor de primaire emancipatiedoelstelling van het
kabinet op het terrein van arbeid en inkomen te weten economische
zelfstandigheid voor vrouwen, te bereiken door de verwerving van een
eigen arbeidsinkomen.

Gelet op deze overwegingen zou een langere ziekengeldperiode rond
de bevalling dan de voorgestelde 14 weken verdedigbaar zijn. Niettemin
meen ook ik dat met een verlenging tot 14 weken een redelijke periode
van zwangerschaps– en bevallingsverlof wordt aangehouden. Zoals reeds
eerder naar voren is gebracht, heeft meer dan de helft van het aantal
vrouwen na acht weken bevallingsverlof de arbeid hervat. Voor diegenen
die zich na ommekomst van de ziekengeldperiode nog niet volledig
arbeidsongeschikt achten, biedt de ZW voorts nog een ziekengeldvoor–
ziening. Daarmee is mijns inziens de mogelijkheid tot herstel van de
gevolgen van de zwangerschap en bevalling financieel gewaarborgd. De
extra kosten die uit een verdere verlenging van het verlof met twee
weken voortvloeien dienen voorts tevens in aanmerking te worden
genomen.

Zoals reeds aangegeven in de memorie van antwoord kan de toename
van de kosten in de ZW bij een verlenging van het bevallingsverlof tot 16
weken worden becijferd op ca. 70 mln. hetgeen overeenkomt met een
overigens slechts marginale stijging van de gemiddelde ZW-premie met
ca. 0,045 a 0,06%-punt. Een en ander zou een verdubbeling betekenen
ten opzichte van de bij het onderhavige wetsvoorstel voorziene lasten–
stijging van ca. 35 mln. Met een dergelijke additionele lastenstijging in
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de sfeer van de ZW is in het regeeraccoord geen rekening gehouden.
Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van deze financiële

gevolgen wijs ik erop dat een dergelijke extra verlenging het karakter
heeft van een beleidsintensivering, die onderhevig is aan de regels voor
de budgetdiscipline. Hoewel er nog geen definitieve afspraken zijn
gemaakt, staat, aanhakend bij de regels zoals deze gehanteerd worden
voor de Rijksbegroting, in ieder geval vast dat in beginsel voor genoemde
beleidsintensivering van 35 mln. compensatie moet worden gezocht
binnen de ICCK-sector, bij voorkeur in de sfeer van de ZW.

Gegeven het specifieke karakter van de ZW, waarvoor sociale partners
in belangrijke mate eigen verantwoordelijkheid dragen, bestaan weinig
mogelijkheden voor compenserende maatregelen in deze wet. Compen–
satie kan derhalve slechts worden geboden via maatregelen elders in de
ICCK-sector, waarbij niet op voorhand vaststaat of hiervoor ruimte
aanwezig is.

In de waarborgen die de ZW biedt met betrekking tot het herstel van
de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling, alsmede in de
additionele kosten van een verdere verlenging met twee weken heb ik
aanleiding gevonden om niet tot het voorstel tot verlenging tot 16 weken
over te gaan.

3. Mogelijkheid tot flexibele opneming van de ziekengeld–
periode

Wat de voorgestelde flexibilisering van het zwangerschapsverlof
betreft vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie of, gezien de adviezen van
de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, een zwangerschaps–
verlof van minimaal 4 weken is overwogen.

In combinatie met een uiteindelijke totale duur van het verlof vanl 6
weken leek dat deze leden een afgewogen voorstel.

De leden van de V.V.D.-fractie onderschrijven de opmerkingen 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 hoelang zij door willen werken voor de bevalling.

De leden van de D66-fractie merken op dat, zoals blijkt uit de memorie
van toelichting bij dit voorstel, uit onderzoek naar voren komt dat van de
mogelijkheid tot flexibilisering in de praktijk door een groot aantal
vrouwen geen gebruik zal kunnen worden gemaakt. Flexibilisering van
het zwangerschapsverlof lost, aldus deze leden, dan ook weinig op en is
naar hun oordeel in sommige gevallen een gevaar voor moeder en kind.
Het verlengen van het bevallingsverlof door het verkorten van het
zwangerschapsverlof wordt door deze leden een schijnoplossing
genoemd die vooral goedkoop is.

Voor de leden van Groen Links staat het als een paal boven water dat
flexibilisering van het zwangerschapsverlof ontoelaatbaar is. Zonder aan
de capaciteiten van zwangere vrouwen te twijfelen, menen deze leden
dat de psychische druk die op zwangere werkneemsters kan worden
gelegd door werkgevers en collega's door de regering wordt onderschat.

De leden van de S.G.P.-fractie blijven moeite houden met de voorge–
stelde mogelijkheid tot flexibele opneming van het zwangerschapsverlof.
Volgens die leden wordt te gemakkelijk gesteld dat werkneemsters
mondig genoeg zijn om zich tegen eventuele druk van de werkgever om
door te werken te verzetten. Deze leden opperen in dit verband de
mogelijkheid om een verklaring van geen bezwaar van de betreffende
verloskundige c.q. gynaecoloog als voorwaarde te stellen in het geval
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een vrouw langer dan tot 6 weken voor de bevalling blijft werken.
Wellicht ten overvloede wordt nogmaals opgemerkt dat de voorge–

stelde regeling voor iedere zwangere vrouw het recht handhaaft vanaf
zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschaps–
verlof te gaan doch dat niet verplicht stelt. Ik ben van oordeel dat de
individuele keuzevrijheid van vrouwen op dat punt zoveel mogelijk dient
te worden gerespecteerd.

Voorts ben ik van oordeel dat vrouwen voldoende zelfbewust en
doortastend geacht kunnen worden om, als zij besloten hebben 6 weken
voor de vermoedelijke bevallingsdatum met werken te stoppen,
eventuele druk van de werkgever of collega's om langer door te werken,
te kunnen weerstaan.

De suggestie van de leden van de S.G.P.-fractie met betrekking tot de
verklaring van geen bezwaar van een verloskundige of gynaecoloog wijs
ik af. Een dergelijke verklaring zou een ontkenning van de mondigheid
van vrouwen inhouden.

Daar komt bij dat een verloskundige of een gynaecoloog niet verplicht
is om een dergelijke verklaring af te geven. Bovendien heeft het NOV
laten weten dat de verloskundige hulpverlener geen verklaring zal
afgeven dat doorgewerkt kan worden wanneer sprake zou zijn van
flexibel zwangerschapsverlof.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van deze leden merk ik
op dat geen onderzoek is gedaan onder burgerlijk rijkspersoneel en het
onderwijspersoneel naar eventuele ongewenste effecten van het
doorwerken tot een later stadium van de zwangerschap.

4. De vrijwillige verzekering en verhouding nationale regel–
geving en EG-recht, internationale en buitenlandse regelingen

De leden van de C.D.A.-fractie vragen of hun indruk juist is dag de zgn.
verplicht-vrijwillige verzekeringsmogelijkheid alleen uitkomst biedt 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.

Op zich is de indruk van deze leden juist. Evenals voor mannen geldt
ook voor vrouwen de voorwaarde dat een verzoek om toelating tot de
vrijwillige ziekengeldverzekering binnen een maand na het einde van hun
verplichte verzekering moet zijn ingediend. Voorts geld als voorwaarde
dat gedurende 3 jaren, onmiddellijk voorafgaande aan het einde van de
verplichte verzekering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, ingevolge
het bepaalde bij of krachtens een wettelijke regeling een voorziening
tegen gevolgen van ziekte op hen van toepassing moet zijn geweest.

Voor het antwoord op de vraag of wordt voldaan aan EG-richtlijn
86/613 is echter niet zozeer het voorgaande van belang als wel artikel
64, derde lid, van de ZW. Op grond hiervan zijn de bedrijfsverenigingen
bevoegd andere personen dan hiervoor genoemd tot de vrijwillige
ziekengeldverzekering toe te laten.

De Sociale Verzekeringsraad heeft in zijn advies van 20 april 1989
over de gevolgen van genoemde EG-richtlijn laten weten dat bij alle
bedrijfsverenigingen de bereidheid bestaat om medewerking te verlenen
aan het nastreven van een integraal en uniform beleid ter zake van
toelating tot de vrijwillige ziekengeldverzekering van enerzijds degenen,
die als zelfstandigen een bedrijf of beroep uitoefenen en anderzijds de in
het eigen bedrijf meewerkende echtgenoten. Voorts kan in dit verband
worden meegedeeld dat de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) in
haar circulaire C 797 van 28 juni 1989 de bedrijfsverenigingen met klem
heeft geadviseerd om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot
volledige gebruikmaking van de in het derde lid van artikel 64 neerge–
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legde bevoegdheid wat de toelating tot de vrijwillige ziekengeldverze–
kering betreft van zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten. Dat
Federatie-advies wordt door alle bedrijfsverenigingen gevolgd.

Het vorenstaande betekent dat als vrouwen die zelfstandig een bedrijf
of beroep uitoefenen en vrouwen die in het bedrijf of beroep van hun
echtgenoot meewerken, niet op grond van artikel 64, eerste lid,
onderdeel c, van de ZW tot de verplicht-vrijwillige ziekengeldverzekering
kunnen worden toegelaten, de bedrijfsvereniging die vrouwen toch, na
medische keuring, tot de vrijwillige ziekengeldverzekering zal toelaten.

Uit het voorgaande volgt dat via de toepassing van artikel 64, derde lid
van de ZW wordt voldaan aan het gestelde in artikel 6 van EG-richtlijn
86/613.

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn met betrekking tot de proble–
matiek van artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de ZW en artikel
1638C van het Burgerlijk Wetboek (BW) in relatie tot het ILO-verdrag nr.
103 niet geheel en al overtuigd door het betoog van de regering. Graag
vernemen zij een reactie op het artikel van mevrouw Monster in het
tijdschrift Nemesis (1989, nr. 6, blz. 207-214).

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b, geeft aan de bedrijfsvereniging de
bevoegdheid om ziekengeld te weigeren aan de vrouw die vóór de
aanvang van de verzekering zwanger is geworden. Dit artikel is met name
in de ZW opgenomen om oneigenlijk gebruik van de ZW tegen te gaan.
Echter deze bepaling spoort niet met het emancipatiebeleid zoals het dit
kabinet voor ogen staat. Het is niet te verdedigen dat enerzijds de econo–
mische zelfstandigheid van vrouwen als uitgangspunt van beleid wordt
genomen, terwijl anderzijds de (zwangere) vrouw die via arbeid in
loondienst in haar eigen onderhoud wil voorzien, daarin belemmeringen
ondervindt. Ik meen dan ook dat de huidige regeling wijziging behoeft,
waarbij naar mijn oordeel als uitgangspunt dient te gelden, het opheffen
van de belemmering voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor zwangere
vrouwen zonder dat dit leidt tot een oneigenlijk gebruik van de ZW. In
het kader van het overdragen van de bevoegdheden in de ZW ben ik
bezig met het opstellen van een adviesaanvrage, in de vorm van een
wetsvoorstel met toelichting, voor de Sociale Verzekeringsraad (SVr). In
die adviesaanvrage komt ook een wijziging van artikel 44 ZW aan de
orde, inhoudende een globalere omschrijving van het sanctiebeleid in de
wet met een nadere uitwerking door sociale partners.

Een onderdeel van deze globalere omschrijving betreft een weigerings–
bevoegdheid voor de bedrijfsvereniging bij een benadelingsbehandeling
ten opzichte van de bedrijfsvereniging of afdelingskas. Naar mijn oordeel
zouden de evidente gevallen van oneigenlijk gebruik van de ZW
hieronder begrepen kunnen worden. Hier betreft het dan de gevallen
waarbij vrouwen uitsluitend met het oogmerk om een ZW-uitkering te
krijgen, korte tijd voor de bevalling tot de arbeidsmarkt toetreden en na
afloop van het bevallingsverlof de arbeidsmarkt weer verlaten. Artikel 44,
eerste lid, onderdeel b, zou dan vervolgens gemist kunnen worden. Ik
ben voornemens in mijn adviesaanvrage aan de SVr inzake het
overdragen van bevoegdheden dit punt in deze zin mee te nemen.

5. Ziektedagen in de zes weken voor de verwachte bevallings–
datum

Met betrekking tot de ziektedagen in de zes weken voor de bevalling
komt het de leden van de C.D.A.-fractie nog steeds rechtvaardig en
haalbaar voor om een criterium te introduceren waardoor ziektegevallen
zoals bijvoorbeeld griep, breuken e.d., die evident geen verband houden
met de zwangerschap, van de verrekeningsregel uit te zonderen. Een
regel voor «evidente gevallen» zou, zo menen deze leden, de werklastver–
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zwaring van uitvoerings– en beroepsinstanties, beperkt kunnen houden.

De leden van de P.v.d.A.-fractie geven in overweging om ziektedagen
die buiten de minimum zwangerschapsverlofperiode vallen als «normale»
ziektedagen aan te merken.

De leden van de V.V.D.-fractie zijn niet geheel overtuigd van de
redenering dat geen duidelijk onderscheid aan te brengen zou zijn tussen
ziektedagen in de 6 weken voor de bevalling die wel of niet met de
zwangerschap te maken hebben. Zij vragen om in dat verband een soort
hardheidsclausule in overweging te nemen.

Ook de leden van de fractie van D66 kiezen voor de lijn dat ziekte–
dagen niet in mindering worden gebracht op het totale bevallingsverlof.

Als reactie op de opmerkingen, suggesties en vragen van de leden van
deze fracties deel ik het volgende mee. Eerder in deze nota heb ik uiteen–
gezet waarom ik van mening ben dat een minimaal zwangerschapsverlof
van 2 weken kan worden aangehouden. Naar mijn mening dient in ieder
geval in deze periode geen onderscheid te worden gemaakt tussen
«gewone» ziektedagen en ziektedagen die verband houden met de
zwangerschap. Er is in mijn ogen geen reden te bedenken waarom,
indien de wetgever heeft vastgesteld dat er in die 2 weken niet kan
worden gewerkt, er toch van uit te gaan dat er wel zou worden gewerkt
indien de vrouw niet ziek zou zijn geworden.

Het voorgaande betekent dat voor mij slechts de vraag aan de orde is
of in de periode waarin flexibilisering mogelijk is (4 weken) onderscheid
moet worden gemaakt naar «gewone» ziektedagen en ziektedagen in
verband met de zwangerschap. De reden voor een dergelijk onderscheid
zou zijn dat het hard is dat een vrouw haar oorspronkelijke keuze met
betrekking tot flexibilisering niet gehonoreerd ziet. Naar mijn mening
moet een dergelijk onderscheid niet worden gemaakt. Hiervoor gelden de
volgende overwegingen.

De vrouw die heeft besloten niet te flexibiliseren heeft verlof vanaf zes
weken voor de verwachte bevallingsdatum. Haar verlof eindigt acht
weken na de datum van bevalling en alle dagen waarop zij wegens
gewone ziekte arbeidsongeschikt was, worden niet gecompenseerd door
extra bevallingsverlof. Dat betekent dat ziektedagen gedurende de vier
weken dat zij had kunnen flexibiliseren, doch besloten heeft dat niet te
doen, worden aangemerkt als verlofdagen in verband met zwangerschap
en bevalling. Hetzelfde geldt voor de vrouw die wel zou willen flexibili–
seren, doch dit niet kan aangezien zij zich fysiek niet in staat acht nog
langer door te werken dan tot zes weken voor haar uitgerekende datum.
Ik ben van mening dat een regeling waarbij het hiervoorbedoelde onder–
scheid wordt gemaakt ten opzichte van deze groepen vrouwen niet te
verdedigen \s.

Verder meen ik dat het niet denkbeeldig is dat bij een regeling dat
ziektedagen niet als verlofdagen worden aangemerkt, vrouwen, los van
hun werkelijke voorkeur, er voor zullen kiezen om maximaal te flexibili–
seren, met andere woorden er voor kiezen om tot 2 weken voor de
vermoedelijke bevallingsdatum door te werken. Een dergelijke keuze
heeft immers alleen voordelen: mocht men Ik de periode die ligt binnen 6
en 2 weken voor de bevalling onverhoopt arbeidsongeschikt worden, dan
wordt de bevallingsverlofperiode met de ziekteperiode (maximaal dus 4
weken) verlengd. Dat genoemde regeling verder extra financiële conse–
quenties heeft spreekt voor zich.

Indien op grond van deze overwegingen alle vrouwen zouden besluiten
te blijven werken tot 2 weken voor de bevalling, maar zich niettemin zes
weken voor de bevalling zouden ziekmelden, zou dit een additionele
lastenverhoging betekenen van maximaal 50 mln.
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Voorts ben ik, zoals ook reeds in de memorie van antwoord gesteld,
van mening dat een onderscheid tussen ziekte die wel en ziekte die niet
veroorzaakt wordt door de zwangerschap, niet goed valt te maken. Zo is
bijvoorbeeld het optreden van evenwichtsstoornissen aan het einde van
de zwangerschap een veel voorkomend verschijnsel. Als een vrouw in de
36-ste week van haar zwangerschap valt en haar voet verstuikt, kan naar
mijn mening niet worden vastgesteld of die verstuiking haar oorzaak
vindt in een ongelukkige val die een ieder kan overkomen dan wel wordt
veroorzaakt door een val als gevolg van - door de zwangerschap veroor–
zaakte - evenwichtsstoornissen.

Het vaststellen van de oorzaak van de ziekte in de vier weken dat
wordt geflexibiliseerd stelt de bedrijfsvereniging verder nog voor grote
uitvoeringsproblemen, nu steeds de vraag is of ziekte wordt veroorzaakt
door de bestaande zwangerschap dan wel daarmee geen verband houdt.
De kans op het ontstaan van rechtsongelijkheid daarbij acht ik niet uitge–
sloten.

Ten slotte wijs ik nog op het bepaalde in artikel 1638e BW dat de
werkgever verplicht gedurende de wachtdagen het minimumloon te
betalen, alsmede het ziekengeld tot dat minimum aan te vullen.

In het voorstel van de regering worden vrouwen die geen gebruik
kunnen of willen maken van de voorgestelde flexibiliseringsmogelijkheid
en vrouwen die dat wel doen, ongeacht of er sprake is van ziekte of
zwangerschap, voor zowel de hoogte als de duur van het ziekengeld rond
de bevalling gelijk behandeld.

Het is dan ook om deze en in de memorie van antwoord genoemde
redenen dat door mij geen regeling wordt overwogen waarbij «gewone»
ziektedagen in de zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum,
noch in de flexibiliseringsperiode van maximaal vier weken, niet als
ziekengelddagen in verband met de bevalling worden aangemerkt.

6. Financiële gevolgen

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of de kosten verbonden
aan een termijn van 16 weken voor de totale (normale) verlofperiode, bij
zwangerschap en bevaliing op onoverkomelijke bezwaren sluiten. Deze
leden menen dat er ook mogelijke voordelen zijn verbonden aan een
dergelijke verlenging, namelijk het vaker blijven werken van de desbetref–
fende groep vrouwen. Het spreekt voor zich dat ook ik van mening ben
dat het vaker blijven doorwerken van vrouwen positief dient te worden
beoordeeld. Kwantificering is echter niet mogelijk.

Met betrekking tot de kosten verbonden aan een extra verlenging van
het bevallingsverlof wijs ik op de opmerkingen die ik eerder in deze nota
hierover heb gemaakt.

7. Overige vragen en opmerkingen

7.1. Bovenwettelijke afspraken

De leden van de C.D.A.-fractie brengen het «Besluit Bovenwettelijke
Uitkering Ziektewet bij zwangerschap en bevalling van de Bedrijfsver–
eniging voor de Metaalnijverheid 1989» ter sprake. Deze leden zijn van
mening dat er in dit besluit een aantal met het onderhavige wetsvoorstel
strijdige bepalingen voorkomen. Met name gaat het deze leden om het
bepaalde in de artikelen 4 en 6 van dat Besluit.

In artikel 4 is een meldingstermijn opgenomen voor de vrouw die
wenst te flexibiliseren. In artikel 6 is bepaald dat bij een te vroege
bevalling het bevallingsverlof niet verlengd wordt met het gemiste
zwangerschapsverlof.
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Allereerst dient te worden opgemerkt dat genoemd Besluit stoelt op
artikel 57, eerste lid, van de ZW. Op grond van dat artikel is de bedrijfs–
vereniging bevoegd, onder goedkeuring van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te bepalen dat aan bij haar verzekerde
werknemers hogere uitkeringen zullen worden gedaan dan de ZW
vaststelt of over langere duur dan die wet bepaalt. Hetgeen thans door
genoemde bedrijfsvereniging is bepaald gaat verder dan de thans
geldende wettelijke regeling doch minder ver dan het hier aan de orde
zijnde wetsvoorstel. Indien het voorliggende wetsvoorstel kracht van wet
verkrijgt zal de bedrijfsvereniging haar besluit op de desbetreffende
punten dienen aan te passen.

7.2. Onderzoeksrapport zwangerschaps– en bevallingsverlof zelfstandige
en meewerkende vrouwen

De leden van de V.V.D.-fractie vragen hoe het staat met het onderzoek
naar een regeling voor zelfstandigen.

Aan die leden kan worden meegedeeld dat op 20 april 1989 het
onderzoeksrapport «Kinderen krijgen tussen de bedrijven door. Een
onderzoek naar zwangerschaps– en bevallingsverlof voor zelfstandige en
meewerkende vrouwen» aan de voorzitters van de Tweede en de Eerste
Kamer is gezonden.

Deze leden zijn van mening dat door het ontbreken van een goede
oplossing een groeiende groep vrouwen die ondernemer zijn of een
beroep uitoefenen gedwongen worden dan wel voor geen kinderen dan
wel voor stoppen met werken te kiezen. Zoals eerder naar aanleiding van
vragen van de leden van de C.D.A.-fractie is opgemerkt bestaat voor
zelfstandige– en meewerkende vrouwen de mogelijkheid om zich
vrijwillig voor de ZW te verzekeren. Als dit wetsvoorstel kracht van wet
verkrijgt zijn vrijwillig verzekerde vrouwen niet langer uitgesloten van
ziekengeldaanspraken in verband met zwangerschap en bevalling. Of dat
ook structureel een bevredigende oplossing is zal eerst na verloop van
tijd kunnen blijken. Vandaar dat tijdens de UCV van 8 maart 1989 door
de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
meegedeeld dat na twee jaar, op grond van gegevens over de feitelijke
deelname van betreffende vrouwen aan de vrijwillige ziekengeldverze–
kering, nadere besluitvorming moet plaatsvinden over de mogelijke
vormgeving van een andere regeling (handelingen UCV, 1988-1989, nr.
39, blz. 39-9). Ik ben het met deze opvatting eens.

7.3. Onderbrenging van het voorstel in artikel 29 ZW

De leden van de D66-fractie hebben het gevoel dat in de memorie van
antwoord een cirkelredenering is gevolgd bij de reactie op de vraag
waarom het voorstel in artikel 29 ZW is ondergebracht. Wanneer en
daartoe strekkende gelegenheid zich voordoet zal een andere onder–
brenging van de regeling van uitkering in verband met de bevalling
worden voorgesteld.

8. Artikelen

Artikel II (wijziging van het BW)

De leden van de D66-fractie tonen zich teleurgesteld over het tempo
van totstandbrenging van een regeling omtrent kraamverlof voor vaders
of andere tweede verzorgers.

Zoals aangegeven in de memorie van antwoord maakt het kraamverlof
voor vaders onderdeel uit van een bredere adviesaanvrage aan de
Stichting van de Arbeid. De Stichting heeft deze adviesaanvrage

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 106, nr. 8



betrokken bij de werkzaamheden van een door de Stichting ingestelde
werkgroep 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 arbeids–
markt. Het desbetreffende rapport van de Stichting wordt begin 1990
verwacht, waarna, voor zover dat aan de orde is, een regeringsstandpunt
zal worden voorbereid.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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