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Onderwerp:

Wetsvoorstellen met betrekking tot het moederschapsverlof

Per brief van 17 oktober 2019 heeft de heer P. Dewael, voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een
aantal wetsvoorstellen met betrekking tot het moederschapsverlof.
-

een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van
artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de voorbevallingsrust betreft, ingediend door mevrouw Ludivine Dedonder (DOC 55 0050/001);

-

een wetsvoorstel houdende een betere bescherming van het zwangerschapsverlof van
werkneemsters die ziek zijn of slachtoffer van een ongeval, ingediend door mevrouw Evita
Willaert en mevrouw Marie-Colline Leroy (DOC 55 0177/001);

-

een wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 14
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de vrijstelling van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid vóór de
bevalling, ingediend door mevrouw Catherine Fonck (DOC 55 0278/001).
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De bespreking van dit verzoek werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op basis van de werkzaamheden van deze commissie, heeft de
Nationale Arbeidsraad op 17 december 2019 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING
Per brief van 17 oktober 2019 heeft de heer P. DEWAEL, voorzitter
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het advies van de Nationale Arbeidsraad
gevraagd over een aantal wetsvoorstellen met betrekking tot het moederschapsverlof, te
weten:
- een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en
van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de voorbevallingsrust
betreft, ingediend door mevrouw Ludivine Dedonder (DOC 55 0050/001);
- een wetsvoorstel houdende een betere bescherming van het zwangerschapsverlof van
werkneemsters die ziek zijn of slachtoffer van een ongeval, ingediend door mevrouw
Evita Willaert en mevrouw Marie-Colline Leroy (DOC 55 0177/001);
- een wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van
14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, met het oog op de vrijstelling van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid
vóór de bevalling, ingediend door mevrouw Catherine Fonck (DOC 55 0278/001).
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De drie wetsvoorstellen beogen meer specifiek zwangere werkneemsters die in de zes tot acht weken voorafgaand aan de bevalling arbeidsongeschikt
worden wegens ziekte of door een ongeval en van wie de arbeidsongeschiktheid wordt
omgezet in zwangerschapsverlof, recht te geven op een verlenging van de bevallingsrust
voor een duur gelijk aan die van de vastgestelde arbeidsongeschiktheid. Te dien einde
wordt voorgesteld om de postnatale bevallingsrust te verlengen met maximaal vijf weken
bij de geboorte van één kind of zeven weken bij de geboorte van een meerling.

Voor een beter begrip van de budgettaire impact van de maatregelen heeft de Raad beroep gedaan op de expertise van het RIZIV. De Raad wenst het
RIZIV hiervoor te danken.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft de bespreking van de drie voorgelegde wetsvoorstellen binnen de strikt vastgelegde termijn aangevat.

Ter gelegenheid van deze adviesaanvraag, houdt de Raad eraan
om in herinnering te brengen dat iedere nieuwe vraag aangaande de invoering van een
nieuw verlofstelsel of een aanpassing van een bestaand verlofstelsel geëvalueerd dient
te worden aan de hand van de aanbevelingen geformuleerd door de Raad in zijn rapport
nr. 76 van 15 december 2009 betreffende de algemene evaluatie van de bestaande verlofstelsels.

Dit gezegd zijnde, onderschrijft de Raad de gemeenschappelijke
doelstelling van de drie voorstellen, te weten, het mogelijk maken van de effectieve opname van de 15 weken moederschapsrust.

Hij stelt evenwel vast dat de technieken die in de wetsvoorstellen
toegepast worden om de doelstelling te bereiken verschillend zijn.
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Daarom wenst de Raad na te gaan welke de meest opportune techniek is om de doelstelling te realiseren. In dit kader zal de mogelijkheid worden onderzocht
om arbeidsongeschikte dagen tijdens de prenatale moederschapsrust in fases over te
dragen naar de postnatale moederschapsrust. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de budgettaire impact voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de werkgevers voor wat betreft de betaling van het gewaarborgd loon.

Teneinde aan deze bezorgdheden tegemoet te komen, wenst de
Raad de nodige tijd te nemen voor een grondig onderzoek. Derhalve engageert de Raad
zich om in de eerste helft van 2020 een concreet voorstel hierover uit te werken.
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