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Nieuwe Richtlijn gelijke behandeling zelfstandigen

Samenvatting
Richtlijn 2010/41/EU betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot
intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad, 7 juli 2010, PbEU 2010, L 180.

VWEU art. 157 lid 3 

Art. 157 lid 3 VWEU

Inhoud

Op 7 juli 2010 is door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie Richtlijn 2010/41/EU betreffende de gelijke behandeling van
zelfstandig werkende mannen en vrouwen aangenomen. Deze Richtlijn herziet en vervangt Richtlijn 86/613/EEG betreffende de gelijke
behandeling van zelfstandig werkende mannen en vrouwen en is een van de maatregelen die genomen is in het kader van de 'Routekaart voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen' (COM (2006) 92). Meer specifiek moet de nieuwe richtlijn bijdragen aan de beleidsdoelstelling om werk,
privé- en gezinsleven beter te kunnen combineren. De nieuwe Richtlijn is gebaseerd op art. 157 lid 3 VWEU (voorheen art. 141 lid 3 EG-Verdrag)
op basis waarvan het Parlement en de Raad maatregelen kunnen aannemen om de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke
behandeling te waarborgen.
Herziening van Richtlijn 86/613/EEG was om meerdere redenen wenselijk. Deze 'vijfde gelijke behandelingsrichtlijn' werd door verschillende
Europese instellingen bekritiseerd, aangezien ze onvoldoende maatregelen bevatte om de doelstelling van de Richtlijn te bereiken. Art. 6
bepaalde bijvoorbeeld dat lidstaten die een stelsel voor sociale bescherming van zelfstandigen hebben waarvoor eigen bijdragen worden betaald,
ervoor moesten zorgen dat meewerkende echtgenoten zich tegen betaling van een eigen bijdrage konden aansluiten bij een
socialezekerheidstelsel voor zelfstandigen. Het artikel bepaalde echter niet dat deelname van meewerkende echtgenoten aan het
socialezekerheidstelsel verplicht was. Verder dienden de lidstaten ingevolge art. 8 Richtlijn 86/613/EEG slechts te onderzoeken of en op welke
wijze vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten van zelfstandigen tijdens de onderbreking van hun werkzaamheden wegens
zwangerschap of moederschap, aanspraak kunnen maken op hetzij vervangingsdiensten, hetzij een sociale uitkering.
De nieuwe Richtlijn is op twee belangrijke onderdelen anders dan Richtlijn 86/613/EEG. Ten eerste heeft de nieuwe Richtlijn ook betrekking op
personen die overeenkomstig de nationale wetgeving als 'levenspartners' worden erkend, terwijl de oude Richtlijn alleen van toepassing was op
zelfstandigen en echtgenoten van zelfstandigen (art. 2 Richtlijn 2010/41/EU). Ten tweede hebben lidstaten nu ook een verplichting in plaats van
alleen een onderzoeksplicht, om vrouwelijke zelfstandigen, meewerkende echtgenotes en levenspartners overeenkomstig het nationale recht een
zwangerschapsuitkering toe te kennen die hen in staat stelt hun werk gedurende een periode van ten minste veertien weken te onderbreken (art.
8 Richtlijn 2010/41/EU).
Wat betreft de hoogte van de zwangerschapsuitkering is in art. 8 lid 3 Richtlijn 2010/41/EU vastgelegd dat de uitkering ten minste gelijk moet zijn
aan de uitkering die betrokkenen zouden ontvangen in geval van niet-werken door ziekte (onder a), òf het gemiddelde inkomensverlies in een
vergelijkbare voorafgaande periode (onder b), òf elke andere gezinsgerelateerde uitkering op grond van nationaal recht (onder c). Aan de
uitkering onder b of c mag door het nationaal recht een maximum gesteld worden. In art. 8 lid 4 Richtlijn 2010/41/EU is bepaald dat lidstaten,
eventueel als alternatief voor de zwangerschapsuitkering, ervoor moeten zorgen dat vrouwelijke zelfstandigen, echtgenotes en levenspartners
gebruik kunnen maken van vervangingsdiensten indien deze worden aangeboden in de lidstaat.
Daarnaast is in de nieuwe Richtlijn in art. 5 opgenomen dat positieve actie is toegestaan waarbij specifiek het voorbeeld wordt gegeven van het
stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Art. 9 lid 2 Richtlijn 2010/41/EU staat organisaties toe om het recht op naleving van de uit de
Richtlijn voorvloeiende verplichtingen namens een slachtoffer uit te oefenen. Ten slotte legt art. 11 Richtlijn 2010/41/EU de lidstaten de
verplichting op om nationale organen voor gelijke behandeling aan te wijzen die slachtoffers van discriminatie ondersteunen bij het indienen van
hun klachten en onafhankelijk onderzoek doen naar discriminatie.

Commentaar

In hoeverre komt de nieuwe Richtlijn tegemoet aan bovenstaande kritiek op art. 6 Richtlijn 86/613/EEG dat aansluiting niet verplicht was? Art. 7
Richtlijn 2010/41/EU, dat art. 6 vervangt, stelt dat

'waar in een lidstaat een stelsel voor sociale bescherming van zelfstandigen bestaat, die lidstaat de nodige maatregelen neemt om te
verzekeren dat echtgenoten en levenspartners een sociale bescherming overeenkomstig het nationale recht kunnen genieten.'

Het staat lidstaten volgens art. 7 lid 2 - anders dan het Europese Parlement heeft bepleit - echter nog steeds vrij om de deelname van
meewerkende partners aan het sociale stelsel vrijwillig te maken. In dit opzicht is er weinig veranderd met de komst van de nieuwe Richtlijn.
Hierdoor bestaat nog steeds het risico dat veel meewerkende echtgenoten en levenspartners niet zullen toetreden. Echtgenoten en partners zijn
zich namelijk vaak niet bewust van de risico's die zij lopen bijvoorbeeld bij scheiding, of hebben geen kennis van de mogelijkheden om zich
vrijwillig te verzekeren.
Tevens kan opgemerkt worden dat art. 7 van de nieuwe Richtlijn niet inhoudt dat meewerkende echtgenoten en levenspartners recht hebben op
dezelfde sociale bescherming als zelfstandigen zoals de Commissie in eerste instantie wel voorstelde. De Raad vond de gelijkstelling met het
beschermingsniveau van zelfstandigen niet nodig en beperkte het recht tot 'een sociale bescherming'. De lidstaten kunnen zelf bepalen of deze
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sociale bescherming van de meewerkende echtgenoot of levenspartner evenredig is aan de deelname in de werkzaamheden van de zelfstandige
en/of de hoogte van de premie (zie r.o. 17). In dit opzicht draagt de Richtlijn dus ook niet bij aan de verbetering van de positie van meewerkende
echtgenoten van zelfstandigen.
Het recht op sociale bescherming voor meewerkende echtgenoten en levenspartners van zelfstandigen in art. 7 van de nieuwe Richtlijn heeft
geen gevolgen voor de Nederlandse wetgeving. Meewerkende echtgenoten en levenspartners hebben immers al dezelfde
socialezekerheidsrechten als zelfstandigen: zo zijn ze net als zelfstandigen verplicht verzekerd voor de AOW en Anw en kunnen ze net als
zelfstandigen in het geval ze voordien als werknemer verplicht verzekerd waren geweest voor het risico van ziekte of arbeidsongeschiktheid, hun
ZW- of WIA-verzekering vrijwillig voortzetten of zich daarvoor privaat verzekeren. Tevens bestaat er sinds 4 juni 2008 een publieke verplichte
zwangerschapsverzekering voor vrouwelijke zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en levenspartners (art. 3:17-3:27 WAZO).
Daarmee voldoet Nederland aan de nieuwe Richtlijn die in art. 8 lid 1 Richtlijn 2010/41/EU zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en
levenspartners voor het eerst recht geeft op een moederschapsuitkering. Hoewel dit een belangrijke verandering is in vergelijking met Richtlijn
86/613/EEG, gaat de nieuwe Richtlijn uiteindelijk ook hier minder ver dan de ontwerpers voor ogen hadden. Zo wordt aan de individuele lidstaten
veel ruimte gelaten om het recht op een zwangerschapsuitkering uit te werken in de nationale regelgeving. Net als bij het recht op sociale
bescherming voor meewerkende echtgenoten en levenspartners, staat de nieuwe Richtlijn ook hier weer uitdrukkelijk toe om bij zwangerschap en
bevalling een uitkering op vrijwillige grondslag toe te kennen. Tevens staat het de lidstaten vrij om de hoogte van de bijdrage voor de
zwangerschapsverzekering te bepalen (r.o. 18 en art. 8 lid 2 Richtlijn 2010/41/EU). Tot slot worden, in plaats van een minimumnorm op te leggen
zoals het geval is in het voorstel voor een vernieuwde zwangerschapsrichtlijn voor werknemers (COM (2008) 0637), de lidstaten vrij gelaten om
het maximum van de moederschapsuitkering te bepalen (art. 8 lid 3 sub b en c Richtlijn 2010/41/EU). Art. 8 lid 2 en 3 Richtlijn 2010/41/EU,
zwakken hiermee het in het eerste lid toegekende recht op een moederschapsuitkering in sterke mate af.
Gezien bovenstaande rijst de vraag in hoeverre de vernieuwde Richtlijn beantwoordt aan de kritiek op Richtlijn 86/613/EEG dat deze
onvoldoende bescherming zou bieden aan het moederschap van vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (zie ook r.o. 4 Richtlijn
2010/41/EU). Immers, indien op grond van de nieuwe Richtlijn gekozen wordt voor een vrijwillige zwangerschapsverzekering, is het risico groot
dat de eigen bijdrage hoog gaat uitvallen waardoor niet alle zelfstandig werkende vrouwen, meewerkende echtgenoten en levenspartners zich
tegen dit risico zullen verzekeren. Daarnaast kan men zich afvragen in hoeverre er sprake is van bescherming van het moederschap indien de
moederschapsuitkering fors lager ligt dan het eerder verworven inkomen uit zelfstandige arbeid. Dit laatste is het geval bij de Nederlandse
zwangerschapsverzekering voor vrouwelijke zelfstandigen. Deze verzekering geeft recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering
gedurende zestien weken. Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en levenspartners die in het voorgaande kalenderjaar ten minste 1225 uur
hebben gewerkt, hebben conform art. 3:23 WAZO recht op een uitkering van 100% van het wettelijke minimumloon. Bij minder dan 1225
arbeidsuren hangt de uitkeringshoogte af van de winst en/of inkomsten, waarbij eveneens een maximum van 100% van het minimumloon wordt
gehanteerd.
Aangezien art. 8 lid 3 Richtlijn 2010/41/EU als een van de (te maximeren) opties heeft vastgelegd dat de uitkering ten minste gelijk
moet zijn aan het gemiddelde inkomensverlies in een vergelijkbare voorafgaande periode, mag deze uitkering op grond van de
WAZO in overeenstemming worden geacht met de nieuwe Richtlijn. We willen hier echter toch een klein voorbehoud maken, gezien
de op voorstel van het Europees Parlement gekozen formulering in art. 8 lid 1 Richtlijn 2010/41/EU dat sprake moet zijn van een 'toereikende
moederschapsuitkering'. In het oorspronkelijke voorstel stond het zinsdeel 'adequate moederschapsuitkering'. Volgens de toelichting van het
Europees parlement op de ontwerpresolutie van 10 mei 2010 heeft 'toereikend' anders dan 'adequaat' niet zozeer een subjectieve connotatie,
maar ziet het eerder op een objectieve vaststelling van de kosten van het moederschap en onderbreking van de beroepswerkzaamheden.
Daarbij dient een vergoeding in acht genomen te worden die in overeenstemming is met deze kosten. Het is de vraag of de minimale dekking die
door de WAZO wordt geboden aan dit vereiste voldoet, zeker in het geval de inkomsten van de zwangere zelfstandige sterk zijn gestegen in
vergelijking met het voorgaande jaar.
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