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Draagmoederschap en verlof

De arresten C.D. en Z. over zwangerschaps- en bevallingsverlof van wensmoeders

Dr. S.D. Burri*

Rechters worden met nieuwe vragen geconfronteerd.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag of een wensmoeder
in geval van draagmoederschap recht heeft op zwanger-
schaps- en bevallingsverlof terwijl ze zelf niet zwanger is
geweest. De meningen van twee advocaten-generaal ver-
schillen over de betekenis van het Unierecht in dit ver-
band. Hun opinies leveren interessante gezichtspunten.
Het Hof van Justitie kiest een voorzichtige benadering.
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Inleiding

Ontwikkelingen rondom draagmoederschap roepen
zowel ethische, medische als ook juridische vragen op.
In het Nederlandse recht hebben de meeste juridische
vragen over draagmoederschap tot nu toe betrekking op
de afzonderlijke (familie)rechten van draagmoeders, hun
partners en de wensouders.1 Deze bijdrage betreft een
andere vraag, namelijk of een wensmoeder die meteen
na de bevalling voor het kind zorgt, recht heeft op zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof wanneer niet zij, maar
een draagmoeder bevallen is van het kind. In het Neder-
landse recht is commercieel draagmoederschap verbo-
den (art. 151b Sr) en bestaat er geen specifieke verlof-
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1. Zie M. Vonk, ‘De logeerbuik: draagmoederschap in Nederland’, in:
Actuele ontwikkelingen in het familierecht (UCERF Reeks 7), Nijmegen:
Ars Aequi 2011, p. 63-72.

regeling voor wensmoeders.2 De vraag of een zelfstandi-
ge wensmoeder in geval van niet-commercieel draag-
moederschap recht had op een zwangerschaps- en beval-
lingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg
(Wazo) is door de Centrale Raad van Beroep ontken-
nend beantwoord, omdat de wensmoeder geen zwanger-
schaps- en bevallingsverlof had genoten en daardoor
niet onder artikel 3:18 lid 1 Wazo viel.3 De Raad heeft in
verband met deze zaak geen prejudiciële vragen gesteld
aan het Hof van Justitie.4
Rechters uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben
zich wel afgevraagd of een werkneemster in een derge-
lijk geval op grond van het Unierecht rechten kon doen
gelden, indien het nationale recht geen recht toekent op
zwangerschaps- en bevallingsverlof aan wensmoeders.
Dit is bij mijn weten de eerste keer dat het Hof van Jus-
titie uitspraken over draagmoederschap heeft gedaan.
De twee arresten C.D. (C-167/12) en Z. (C-363/12)
zijn dezelfde dag gewezen.5 De feiten in beide zaken
vertonen veel overeenkomsten, maar de prejudiciële vra-
gen verschillen deels. In de zaak Z. speelt niet alleen de
vraag in hoeverre er een recht op zwangerschaps- en
bevallingsverlof uit het Unierecht kan worden afgeleid
en of er sprake is van discriminatie op grond van

2. De relevante verloven zijn opgenomen in de Wet arbeid en zorg. Zie
voor onderzoek over draagmoederschap in EU-lidstaten: European Par-
liament, DG for Internal Policies, A comparative study on the regime of
surrogacy in EU Member States, European Union, 2013: <www.
europarl. europa. eu/ RegData/ etudes/ etudes/ join/ 2013/ 474403/ IPOL -
JURI_ ET(2013)474403_ EN. pdf>.

3. CRvB 7 juli 2011, ECLI:NL:CRvB:2011:BU7192. Art. 3:18 bepaalt: ‘De
vrouwelijke beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst heeft geduren-
de de periode dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt geno-
ten overeenkomstig artikel 3:1 tweede en derde lid recht op uitkering.’
Art. 3:1 lid 2 en 3 Wazo bepaalt de duur van het zwangerschaps- en
bevallingsverlof (zestien weken in totaal).

4. Mogelijk omdat het ging om een zelfstandige, en de meest relevante
EU-richtlijn 92/85/EEG betrekking heeft op werknemers op grond van
art. 2 van de richtlijn. Maar op grond van de zaak Danosa (HvJ EU
11 november 2010, zaak C-232/09), was de vraag relevant of er sprake
kon zijn van discriminatie op grond van geslacht. Maar deze vraag is
door appellante in deze zaak niet gesteld.

5. HvJ EU 18 maart 2014, zaak C-167/12, C.D., ECLI:EU:C:2014:169, en
HvJ EU 18 maart 2014, zaak C-363/12, Z., ECLI:EU:C:2014:159.
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geslacht, maar ook of het verbod van discriminatie op
grond van handicap is geschonden. Beide zaken zijn
behandeld door de Grote Kamer en zijn buitengewoon
interessant, mede omdat twee advocaten-generaal twee
zeer verschillende conclusies hebben gepubliceerd.6

De feiten

In de zaak C.D. is een prejudiciële vraag aan de orde uit
het Verenigd Koninkrijk, waar draagmoederschap onder
bepaalde voorwaarden is geoorloofd. Maar het VK kent
geen specifieke regeling voor zwangerschaps- en beval-
lingsverlof van wensmoeders. Mevrouw C.D. werkte bij
een overheidsinstelling en is de wensmoeder. De draag-
moeder was bevrucht met het zaad van de partner van
mevrouw C.D., er is geen eicel van mevrouw C.D.
gebruikt. Binnen een uur na de geboorte van het kind
begon mevrouw C.D. voor het kind te zorgen, in het bij-
zonder door het kind borstvoeding te geven. Ze heeft
drie maanden lang borstvoeding gegeven. Zij en haar
partner kregen de volledige en permanente ouderlijke
verantwoordelijkheid op grond van een zogenoemde
ouderbeschikking en zijn dus de juridische ouders van
het kind. Mevrouw C.D. vroeg reeds voor de geboorte
van het kind adoptieverlof aan ‘wegens draagmoeder-
schap’. Dit werd eerst geweigerd, maar vervolgens werd
de regeling over adoptieverlof analoog toegepast en
kreeg mevrouw C.D. betaald verlof. Ze besloot deson-
danks beroep in te stellen tegen de eerste weigering
wegens schending van het discriminatieverbod op grond
van geslacht en benadeling op grond van zwangerschap
en moederschap en het feit dat ze betaald zwanger-
schapsverlof wilde nemen. Betaald zwangerschapsverlof
was immers afgewezen. De belangrijkste argumenten
om verlof te weigeren, waren dat recht op zwanger-
schapsverlof is voorbehouden aan vrouwen die een kind
hebben gebaard en adoptieverlof alleen geldt in geval
van adoptie, hetgeen hier niet het geval was.
In de zaak Z. heeft het Ierse Equality Tribunal prejudi-
ciële vragen gesteld. In Ierland bestaat geen regeling
voor draagmoederschap. Hier is de vraag aan de orde of
een leerkracht die niet in staat is een zwangerschap uit te
dragen wegens een zeldzame aandoening en haar gene-
tisch eigen kind heeft gekregen via een draagmoeder-
schapsovereenkomst, recht heeft op een met zwanger-
schapsverlof of adoptieverlof overeenkomend betaald
verlof. In dit geval hebben de wensouders zich gewend
tot een gespecialiseerde instelling in Californië waar een
gedetailleerde wettelijke regeling van zwangerschappen
en geboorten in het kader van draagmoederschap geldt.
De eicellen zijn na in-vitrofertilisatie in Ierland, in Cali-
fornië in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst.
Het kind is het genetische kind van beide wensouders,
de identiteit van de draagmoeder is niet vermeld op de

6. Beide conclusies zijn op dezelfde dag gepubliceerd: Conclusie A-G
Kokott 26 september 2013 in zaak C-167/12, C.D., ECLI:EU:C:
2013:600 en conclusie A-G Wahl 26 september 2013 in zaak
C-363/12, Z ECLI:EU:C:2013:604.

geboorteakte en de wensouders hebben sinds de geboor-
te van het kind de daadwerkelijke zorg voor het kind.
Het verzoek van mevrouw Z. om zwangerschaps- en
bevallingsverlof te krijgen werd door het bevoegd gezag
afgewezen daar ze niet voldeed aan de voorwaarden voor
een zwangerschaps- en bevallingsverlof, omdat ze niet
zwanger was geweest en geen kinderen kon krijgen.
Haar verzoek om verlof te krijgen dat overeenkomt met
adoptieverlof werd eveneens afgewezen, aangezien ze
het kind niet had geadopteerd. Een specifieke regeling
over verlof bij geboorte van een kind door middel van
draagmoederschap ontbrak zowel in de wet als in haar
arbeidsovereenkomst. Mevrouw Z. heeft wel onbetaald
verlof en ouderschapsverlof gekregen. Ze heeft een
klacht ingediend wegens discriminatie op grond van
haar geslacht, haar gezinssituatie en haar handicap,
omdat haar werkgever het betaald verlof heeft gewei-
gerd.
In beide zaken voorziet het nationale recht niet in een
recht op verlof van wensmoeders in het kader van een
draagmoederschapsovereenkomst. De vraag is of er op
grond van het Unierecht een dergelijk recht bestaat.
Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof is in de
eerste plaats Richtlijn 92/85/EEG7 relevant, waarbij de
vraag is of een wensmoeder onder de personele wer-
kingssfeer van de richtlijn valt (art. 2). Bovendien is het
verbod van seksediscriminatie relevant (Richtlijn
2006/54/EG),8 waarbij de nationale rechter prejudiciële
vragen over de verenigbaarheid van Richtlijn
2006/54/EG met bepalingen van het VEU en VWEU-
Verdrag en het EU Handvest stelde. In de zaak Z. is ook
het discriminatieverbod op grond van handicap bij de
arbeid aan de orde (Richtlijn 2000/78/EG)9 en zijn pre-
judiciële vragen gesteld over de betekenis van het VN-
Verdrag over rechten van personen met een handicap
voor deze richtlijn.

De prejudiciële vragen

De verwijzende rechter in de zaak C.D. vraagt om uitleg
van de Richtlijnen 92/85/EEG en 2006/54/EG. De
kern van de vragen is of een wensmoeder recht heeft op
zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van artikel
1 lid 1 (over het doel van de richtlijn) en/of artikel 2
onder c (over de personele werkingssfeer) en/of artikel 8
lid 1 (over het zwangerschaps- en bevallingsverlof)
en/of artikel 11 lid 2 onder b (over rechten in verband

7. Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuit-
voerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere
richtlijn in de zin van art. 16 lid 1 van Richtlijn 89/391/EEG), Pb. EG
1992, L 348/1.

8. Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli
2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (her-
schikking), Pb. EU 2006, L 204/23.

9. Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,
Pb. EG 2000, L 303/16.
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met het zwangerschaps- en bevallingsverlof) van Richt-
lijn 92/85/EEG, en of het daarbij relevant is dat de
wensmoeder eventueel of daadwerkelijk borstvoeding
geeft na de geboorte. Wat betreft de mogelijke schen-
ding van het verbod van seksediscriminatie (Richtlijn
2006/54/EG) verwijst de nationale rechter naar arti-
kel 14 (verbod van directe en indirecte discriminatie bij
de arbeid) jo. artikel 2 lid 2 onder c (discriminatie omvat
elke minder gunstige behandeling van een vrouw in
samenhang met zwangerschap of bevallingsverlof in de
zin van Richtlijn 92/85/EEG). Daarbij gaat de verwij-
zende rechter uit van een band tussen de wensmoeder
en de draagmoeder van het kind.
In de zaak Z. zijn de vragen van het Equality Tribunal
toegespitst op het verbod van discriminatie. Het Tribu-
nal vraagt of gelet op artikel 3 VEU, de artikelen 8 en
157 VWEU en het Handvest van de grondrechten van
de EU (in het bijzonder de art. 21, 23, 33 en 34) en
Richtlijn 2006/54/EG (in het bijzonder de art. 4 en 14)
aldus moet worden uitgelegd dat er sprake is van discri-
minatie op grond van geslacht wanneer aan een vrouw
– wier genetisch kind ingevolge een draagmoeder-
schapsovereenkomst is geboren en die verantwoordelijk
is voor de zorg van haar genetisch kind vanaf de geboor-
te – met zwangerschaps- en/of adoptieverlof overeenko-
mend betaald verlof wordt geweigerd. Een soortgelijke
vraag stelt het Tribunal over de uitleg van Richtlijn
2000/78/EG, in het bijzonder de artikelen 3 lid 2 (wer-
kingssfeer) en 5 (redelijke aanpassingen) in het licht van
artikel 10 VWEU en de artikelen 21, 26 en 34 van het
Handvest. Bovendien vraagt het Tribunal of voor de uit-
leg en/of betwisting van de geldigheid van Richtlijn
2000/78/EG een beroep kan worden gedaan op het
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, dat door de Europese Unie is goedgekeurd.10

Indien het antwoord bevestigend luidt, vraagt het Tribu-
nal of de artikelen 3 en 5 van de richtlijn verenigbaar
zijn met de artikelen 5, 6, 27 lid 1 onder b en 28 lid 2
onder b van het VN-Verdrag.

De conclusie van advocaat-
generaal Kokott in de zaak C.D.

In haar conclusie bij de zaak CD analyseert advocaat-
generaal Kokott uitvoerig de persoonlijke werkingssfeer
van Richtlijn 92/85/EEG (art. 2). Ze vergelijkt daarbij
de situatie van de biologische moeder en de wensmoe-
der. Deze verschilt wat betreft de zwangerschap en
bevalling, maar tijdens de lactatie (art. 2 onder c) acht
advocaat-generaal Kokott de situaties van de biologische
moeder en de wensmoeder wel vergelijkbaar. Zo kunnen
in beide gevallen gevaren voor de gezondheid ontstaan
door bijvoorbeeld blootstelling aan chemische stoffen,
en de zorg voor een kind vergt uitzonderlijk veel tijd
(par. 44). Het Hof van Justitie heeft bovendien in veel

10. Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009, Pb. EG 2010,
L 23/35.

arresten vastgesteld dat het doel van het zwangerschaps-
verlof niet alleen de bescherming van de werkneemster
is, maar ook de bescherming van de bijzondere relatie
tussen moeder en kind in de periode na de zwanger-
schap en de bevalling (par. 45). Advocaat-generaal
Kokott legt zo de nadruk op het belang van zorg door de
wensmoeder. Een werkneemster die wensmoeder is, valt
op grond van deze beschermingsdoelstelling onder de
werkingssfeer van de richtlijn, niet alleen wanneer ze
borstvoeding geeft, maar ook indien dat niet het geval is.
Advocaat-generaal Kokott meent dat juist omdat de
wensmoeder niet zelf zwanger is geweest, ze voor de uit-
daging staat een band op te bouwen met het kind, het in
het gezin op te nemen en te wennen aan haar moederrol
(par. 46). Aan de rol van de wensvader (in dit geval de
biologische vader) besteedt advocaat-generaal Kokott
geen aandacht. Haar conclusie is dat de wensmoeder
onder de personele werkingssfeer van de richtlijn valt en
recht heeft op bevallingsverlof. In haar visie heeft alleen
de draagmoeder recht op zwangerschapsverlof en beide
vrouwen hebben recht op minimaal twee weken verlof
op grond van artikel 8 lid 2 dat een minimum van twee
weken verlof voorschrijft; de rest van het verlof (mini-
maal tien weken) kunnen ze delen in de visie van advo-
caat-generaal Kokott. Relevante criteria daarbij zijn vóór
de bevalling de bescherming van de zwangere vrouw, na
de bevalling de bescherming van de pas bevallen vrouw
en het belang van het kind (par. 72-77). De personele
werkingssfeer van de richtlijn wordt dus in de benade-
ring van advocaat-generaal Kokott uitgerekt, met
nadruk op de moederrol.
Advocaat-generaal Kokott acht Richtlijn 2006/54/EG
niet van toepassing, nu deze richtlijn geen zwanger-
schapsverlof toekent, maar alleen het recht op terugkeer
regelt na afloop van het zwangerschapsverlof in arti-
kel 15. Er is geen sprake van directe of indirecte sekse-
discriminatie, omdat de wensmoeder geen nadelen heeft
ondervonden ten opzichte van mannelijke collega’s
(par. 86-87).

De conclusie van advocaat-
generaal Wahl in de zaak Z.

Een geheel andere benadering volgt advocaat-generaal
Wahl in de zaak Z., waarbij ook hij aandacht besteedt
aan de vraag of een wensmoeder recht zou moeten heb-
ben op een bescherming die vergelijkbaar is met de
bescherming van een vrouw die zwanger is geweest en is
bevallen op grond van artikel 2 van Richtlijn
92/85/EEG (par. 42). Volgens hem moet het doel van
bescherming van de bijzondere relatie tussen moeder en
kind na de zwangerschap en bevalling worden gezien als
een logisch gevolg van de bevalling (en de lactatie). De
werkingssfeer van de richtlijn moet naar zijn mening
niet worden uitgebreid naar bescherming van moeder-
schap, of zelfs ouderschap (par. 47-48). Uitbreiding van
de personele werkingssfeer zou tot gevolg hebben dat
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een werkneemster die een draagmoederschapsovereen-
komst aangaat recht zou krijgen op betaald verlof, maar
niet tevens een werkende adoptiemoeder of de vader in
het kader van een draagmoederschapsovereenkomst of
anderszins (par. 51). Dit laat de bevoegdheid van lidsta-
ten om meer bescherming te bieden aan de biologische
moeder, draagmoeder en adoptieouders onverlet.
Advocaat-generaal Wahl legt dus in zijn conclusie veel
minder de nadruk op de rol van de moeder na de beval-
ling. Het gevolg van zijn visie is wel dat aan wensmoe-
ders op grond van het huidige EU-recht geen specifieke
rechten toekomen.
Over de vraag of er recht op zwangerschaps- en beval-
lingsverlof bestaat op grond van Richtlijn 2006/54/EG,
stelt advocaat-generaal Wahl vast dat de minder gunsti-
ge behandeling van Z. geen betrekking heeft op het
zwanger zijn of de IVF-behandeling die zij heeft onder-
gaan.11 Bij discriminatie op grond van zwangerschap of
moederschap is geen referentiefactor vereist, maar bij
discriminatie op grond van geslacht wel en in dit geval
acht advocaat-generaal Wahl het noodzakelijk om een
mannelijke referentiefactor te bepalen (par. 55-59). De
ongelijke behandeling in deze zaak doet zich voor tussen
de wensmoeder en de vrouw die is bevallen of een
adoptiemoeder, Richtlijn 2006/54/EG is dus niet van
toepassing (par. 62). Een mannelijke ouder in een verge-
lijkbare situatie zou dezelfde behandeling krijgen als een
wensmoeder, er is geen sprake van seksediscriminatie.
Volgens advocaat-generaal Wahl zou een vergelijking
van een vrouw die moeder wordt met behulp van draag-
moederschap en een adoptiemoeder die geen kind heeft
gebaard meer voor de hand liggen (par. 64). De bepalin-
gen van het Handvest kunnen in aanmerking worden
genomen voor de uitleg van secundaire recht, maar kun-
nen de werkingssfeer van Richtlijn 2006/54/EG niet
uitbreiden. Dat geldt ook in dit geval.
Wat betreft het verbod van discriminatie op grond van
handicap acht advocaat-generaal Wahl Richtlijn
2000/78/EG niet van toepassing, omdat de aandoening
van mevrouw Z. haar niet belet om op voet van gelijk-
heid aan het beroepsleven deel te nemen. Betaald verlof
eisen in dit geval als een vorm van redelijke aanpas-
singen, zou onevenredige lasten voor de werkgever bete-
kenen. Tenslotte acht de advocaat-generaal het VN-
Verdrag niet van toepassing op deze zaak, omdat de
verplichtingen gericht lijken te zijn tot enkel de Staten-
partijen.

11. Zie in dit verband de zaak Mayr, waarin het Hof van Justitie bepaalde
dat een werkneemster die een IVF-behandeling ondergaat, in de perio-
de dat de in vitro bevruchte eicellen nog niet teruggeplaatst zijn in haar
baarmoeder niet beschermd is tegen ontslag op grond van art. 10
punt 1 van Richtlijn 92/85/EEG: HvJ EG 26 februari 2008, zaak
C-506/06, Mayr, Jur. 2008, p. I-01017.

De arresten

C.D. tegen S.T.
Volgens het Hof van Justitie (Grote Kamer) is het doel
van Richtlijn 92/85/EEG op grond van bestaande juris-
prudentie de bescherming van de gezondheid van de
moeder en van het kind in de uit de zwangerschap
voortvloeiende kwetsbare situatie (punt 35). De
bescherming van de bijzondere relatie tussen moeder en
kind geldt enkel voor de periode na de zwangerschap en
de bevalling. Toekenning van het zwangerschaps- en
bevallingsverlof op grond van artikel 8 van Richtlijn
92/85/EEG veronderstelt dat de werkneemster zwan-
ger is geweest en van het kind is bevallen (punt 37).12

De wensmoeder valt daarom niet onder de werkings-
sfeer van artikel 8 van Richtlijn 92/85/EEG, ook niet
als ze borstvoeding geeft. Nu de richtlijn minimumver-
eisten vaststelt, staat het de lidstaten vrij om gunstigere
regelingen te treffen.
Van (directe) discriminatie op grond van geslacht is vol-
gens het Hof van Justitie geen sprake, nu een wensvader
die een kind heeft gekregen met behulp van een draag-
moeder, op dezelfde wijze wordt behandeld als een
wensmoeder in een vergelijkbare situatie (punt 47). Er is
geen sprake van indirecte seksediscriminatie omdat de
weigering om het betrokken verlof toe te kennen vrou-
welijke werknemers in vergelijking met mannelijke
werknemers niet benadeelt (punten 48-49). Van minder
gunstige behandeling in verband met zwangerschap of
bevallingsverlof in de zin van artikel 2 lid 2 onder c van
Richtlijn 2006/54/EG is evenmin sprake, aangezien de
wensmoeder niet zwanger is geweest en geen recht heeft
op bevallingsverlof.

Z. tegen A Government department en the Board
of Management of a Community School

Het Hof van Justitie (Grote Kamer) volgt in de zaak Z.
bij de interpretatie van Richtlijn 2006/54/EG de rede-
nering van advocaat-generaal Wahl en sluit aan bij de
zaak C.D. Er is geen sprake van directe of indirecte sek-
sediscriminatie, evenmin van een minder gunstige
behandeling van een vrouw in verband met zwanger-
schap of bevallingsverlof (punten 51-57). Discriminatie
op grond van geslacht wegens weigering van adoptiever-
lof aan een wensmoeder valt niet onder de werkingssfeer
van Richtlijn 2006/54/EG, want de lidstaten hebben de
keuze om al dan niet adoptieverlof toe te kennen (pun-
ten 61-63).13 Nu de toekenning van zwangerschaps- en
bevallingsverlof en adoptieverlof niet onder de wer-
kingssfeer van Richtlijn 2006/54/EG valt, hoeven de
prejudiciële vragen met betrekking tot de overeenstem-
ming van deze richtlijn met bepalingen van het Hand-
vest niet te worden beantwoord (punten 65-66).

12. Het Hof van Justitie verwijst hierbij naar Mayr, waarbij ontslagbescher-
ming slechts geldt indien de zwangerschap is begonnen.

13. Op grond van het EU-recht bestaat geen verplichting voor lidstaten om
adoptieverlof wettelijk te regelen, zie de preambule van Richtlijn
2006/54/EG, considerans 27 en clausule 4 van de kaderovereenkomst
over ouderschapsverlof die als bijlage is opgenomen bij Richtlijn
2010/18/EU.
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Blijft de prejudiciële vraag of er sprake is van discrimi-
natie op grond van handicap indien een wensmoeder die
geen kinderen kan krijgen zwangerschaps- en beval-
lingsverlof of adoptieverlof is ontzegd. Ook deze vraag
beantwoordt het Hof van Justitie negatief. Het Hof van
Justitie overweegt onder meer dat Richtlijn
2000/78/EG zo veel mogelijk in overeenstemming met
het VN-Verdrag over handicap moet worden uitgelegd14

en dat geldt ook voor het begrip ‘handicap’.15 Dit begrip
heeft niet alleen betrekking op de onmogelijkheid om
een beroepsactiviteit uit te oefenen, maar ook op belem-
meringen bij het uitoefenen van beroepsarbeid
(punt 77). Al is in dit geval sprake van een langdurige
beperking, van een beperking tot de toegang tot de
arbeid, bij het werken of carrière is geen sprake
(punt 81). Gezien het programmatisch karakter van de
bepalingen van het VN-Verdrag, acht het Hof van Justi-
tie de bepalingen van het verdrag inhoudelijk niet
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig en hebben
ze geen directe werking in het Unierecht. De geldigheid
van de richtlijn kan dus niet aan het verdrag worden
getoetst, maar de richtlijn moet wél zo veel mogelijk in
overeenstemming met dat verdrag worden uitgelegd
(punten 84-90 en dictum).

Beschouwing

Voor de betrokken wensmoeders die de zorg van een
kind op zich nemen en geen recht op verlof hebben, zijn
de uitspraken van het Hof van Justitie ongetwijfeld
teleurstellend.16 Terwijl in deze zaken geen recht
bestond op adoptieverlof, is de situatie in Nederland
anders. Onder bepaalde voorwaarden is bij draagmoe-
derschap adoptie mogelijk door de wensmoeder.17 Bij
adoptie bestaat dan voor de wensmoeder recht op acht-
tien weken onbetaald adoptieverlof (art. 3:2 Wet arbeid
en zorg), naast ouderschapsverlof (op grond van hoofd-
stuk 6 van de Wet arbeid en zorg) en/of onbetaald ver-
lof verleend door de werkgever. Maar wensmoeders
hebben in Nederland geen recht op zwangerschaps- en
bevallingsverlof.
Dat er geen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof
aan de EU-richtlijn 92/85/EEG kan worden ontleend
voor een wensmoeder die niet zwanger is geweest, is niet
verrassend. Het Hof van Justitie volgt op alle punten de
benadering van advocaat-generaal Wahl, die benadrukt
dat de lidstaten zelf regelingen kunnen treffen. Een keu-
ze voor de interpretatie die advocaat-generaal Kokott
voorstelde, zou rechterlijk activisme hebben geïmpli-
ceerd omdat haar visie tot gevolg zou hebben gehad dat
de rechten van de draagmoeder op zwangerschapsverlof

14. Het Hof van Justitie overweegt dat dit VN-Verdrag met besluit 2010/18
door de EU is goedgekeurd en sinds de inwerkingtreding van het ver-
drag deel uitmaakt van de rechtsorde van de EU: punt 73.

15. Het Hof van Justitie verwijst in het bijzonder naar HvJ EU 11 april 2013,
zaak C-366/10, HK Danmark, ECLI:EU:C:2011:864.

16. Zie ook NJ 20014, 323, m.n. Mok en JAR 2014/108, m.n. Eleveld.
17. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 10 december 2007, ECLI:NL:RBSGR:

2007:BC5651.

zouden zijn beperkt en de personele werkingssfeer van
de richtlijn zeer zou zijn uitgerekt. Dit lijkt me niet de
aangewezen weg.
Het Hof van Justitie heeft er ook niet voor gekozen om
een vrouw die niet zwanger is geweest, maar wel borst-
voeding heeft gegeven vlak na de geboorte van een kind,
onder de personele werkingssfeer van Richtlijn
92/85/EEG te laten vallen in verband met het recht op
betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof (art. 8). De
verwijzing naar de periode voor en na de bevalling in
artikel 8 lijkt beslissend. Bovendien zou het hanteren
van het criterium ‘borstvoeding geven’ in dit verband
tot gevolg hebben dat een wensmoeder die geen borst-
voeding kan of wil geven, geen verlofrecht krijgt, met
andere woorden er zou onderscheid worden gemaakt
tussen de wensmoeder die wel en de wensmoeder die
geen borstvoeding geeft. Dat lijkt ook niet wenselijk.
Een neveneffect zou dan bovendien kunnen zijn dat
wensmoeders borstvoeding zouden geven om betaald
zwangerschaps- en bevallingsverlof te kunnen krijgen.
Waar advocaat-generaal Kokott in haar conclusie veel
nadruk legt op de beschermingsdoelstellingen van het
zwangerschapsverlof, evenals op de bijzondere relatie
tussen moeder en kind, sluit ze aan bij rechtspraak van
het Hof van Justitie waarvoor de fundamenten in 1984
in de zaak Hofmann zijn gelegd.18 Daarmee bevestigt
advocaat-generaal Kokott de rol van de moeder, waarbij
het volgen van deze benadering door het Hof van Justi-
tie soms tot gevolg heeft gehad dat rechten aan vaders
zijn ontzegd, zoals in de zaak Hofmann. Deze benade-
ring is bekritiseerd omdat ze de moederschapsideologie
bestendigt.19 De rechtspraak van het Hof van Justitie is
op dit punt grillig.20 Soms worden rechten aan vaders
toegekend waarbij bestendiging van de traditionele rol-
verdeling tussen mannen en vrouwen wordt
vermeden.21 Maar meer recentelijk benadrukte het Hof
van Justitie in Montull opnieuw de ‘bijzonder kwetsbare
situatie’ waarin een werkneemster tijdens de zwanger-
schap, na de bevalling en tijdens de lactatie verkeert, een
situatie die niet kan worden vergeleken met die van een
man.22 Het onderstrepen van de moederrol had in dit
geval wederom tot gevolg dat de vader rechten werden
ontzegd. Advocaat-generaal Wahl had in zijn conclusie
aandacht voor de positie van de wensvader, die ook de

18. HvJ EG 12 juli 1984, zaak C-184/83, Hofmann, ECLI:EU:C:1984:273,
punt 25.

19. Zie bijvoorbeeld C. McGlynn, ‘Moederschapsideologieën in het Euro-
pees recht. De gelijke behandelingsjurisprudentie van het Europese Hof
nader bekeken’, Nemesis 2000-2, p. 30-40 en de reactie van M. Mon-
ster, ‘Moederschapsideologie en het HvJ EG: een reactie’, Nemesis
2001-2, p. 47-53; P. Foubert, The legal protection of the pregnant wor-
ker in the European Community,The Hague: Kluwer Law International
2002, p. 142 en de annotatie van Eleveld in JAR 2014/108.

20. S. Burri, ‘EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind?’,
Actuele ontwikkelingen in het familierecht. Achtste UCERF symposium
(UCERF Reeks 8), p. 57-68.

21. Zie voor een overzicht Burri, vorige noot, en E. Caracciolo di Torella,
‘Brave New Fathers for a Brave New World? Fathers as Caregivers in an
Evolving European Union’, European Law Journal 2013, nr. 1,
p. 88-106.

22. HvJ EU 19 september 2013, zaak C-5/12, Montull, ECLI:EU:C:
2013:571, punt 49.

316

NtEr november 2014 | nr. 9

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



zorg voor het kind op zich kan nemen. In mijn ogen is
het inderdaad wenselijk om ouderschap als grondslag te
nemen voor rechten verband houdend met de zorg van
kinderen om discriminatie op grond van geslacht te
voorkomen en een evenwichtigere verdeling van arbeid
en zorg tussen mannen en vrouwen te faciliteren (zie in
dit verband ook bijvoorbeeld de zaken Hill, Gerster en
Álvarez).23 De verlofperiode na de bevalling dient in de
eerste plaats voor herstel van de biologische gesteldheid
van de pas bevallen vrouw. Een zorgrelatie met het kind
hoeft niet in de eerste plaats aan moeders te worden toe-
bedeeld. Vaders kunnen ook een bijzondere relatie tot
hun kind hebben. In het nog steeds aanhangig voorstel
tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG worden ook spe-
cifieke rechten aan vaders toegekend, al zijn deze veel
beperkter dan de rechten die aan moeders zouden wor-
den toegekend. De kans dat dit voorstel wordt aangeno-
men, is overigens buitengewoon gering.24

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
rondom moederschap, vaderschap en ouderschap plaat-
sen het Hof van Justitie voor nieuwe vragen. Waar het
nationale recht tekortschiet, wordt de vraag relevant in
hoeverre het Unierecht uitkomst biedt. De hier bespro-
ken arresten illustreren dit. Aan sommige situaties is in
de richtlijn geen specifieke aandacht besteed, zoals bij-
voorbeeld werkneemsters die hun zwangerschap niet
kunnen uitdragen. Indien ze niet zijn bevallen en beval-
ling het ijkpunt is, dan zou een beperkte interpretatie
van de werkingssfeer ertoe kunnen leiden dat deze groep
geen recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof,
tenzij het ijkpunt de zwangerschap is. Er is bovendien
een groep waar de EU-wetgever beslist niet aan gedacht
heeft en die mogelijk ook recht zou hebben op zwanger-
schaps- en bevallingsverlof, indien zwangerschap en
bevalling de beslissende criteria zijn voor het toekennen
van een recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof:
transmannen kunnen ook zwanger worden en bevallen.
Heel bekend is het voorbeeld van de Amerikaanse Tho-
mas Beatie, een transman, die drie dochters heeft
gebaard.25 Steeds meer landen laten de sterilisatie-eis
voor transgenders vallen; dit is ook het geval in Neder-
land sinds 1 juli 2014.26 En mannen die zijn bevallen,
kunnen ook juridisch vader zijn. De vraag is evenwel of
mannen onder de werkingssfeer van Richtlijn
92/85/EEG vallen. De Engelse tekst zegt worker who
informs her employer of her condition (art. 2). De Neder-
landse vertaling spreekt van werkneemster. Op het eerste
gezicht lijken mannen die zijn bevallen van een kind dus
te worden uitgesloten van de werkingssfeer van deze
richtlijn, tenzij deze bepaling zo wordt geïnterpreteerd

23. HvJ EG 17 juni 1998, zaak C-243/95, Hill, ECLI:EU:C:1998:298, HvJ EG
2 oktober 1997, zaak C-1/95, Gerster, ECLI:EU:C:1997:452, par. 38 en
HvJ EU 30 september 2012, zaak C-104/09, Álvarez, ECLI:EU:C:
2010:561.

24. COM (2008)637. Het Europees Parlement is voorstander van een
betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van twintig weken en een
betaald vaderschapsverlof van twee weken, maar dit is door de Raad
afgewezen. Zie <www. europarl. europa. eu/ oeil/ popups/ ficheprocedure.
do ?reference= 2008/ 0193(COD)& l= en>.

25. Zie <http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Thomas_ Beatie>.
26. Wet van 18 december 2013, Stb. 2014, 1.

dat transgenders eronder vallen. Mogelijk zal het Hof
van Justitie ook met dergelijke vragen worden gecon-
fronteerd. Dit brengt ons op de vraag van de vergelijk-
baarheid.
Advocaat-generaal Kokott vergeleek de situatie van de
zwangere en bevallen vrouw met die van de wensmoe-
der. Wat betreft de zwangerschap en de bevalling zijn
beide vrouwen niet vergelijkbaar. Maar wat betreft de
periode na de bevalling ligt dat volgens haar anders. In
haar visie moest het verlof dan ook worden verdeeld tus-
sen de draagmoeder en de wensmoeder op grond van
drie criteria: vóór de bevalling de bescherming van de
zwangere vrouw, na de bevalling de bescherming van de
bevallen werkneemster, en het welzijn van het kind. Het
is opvallend dat ze geen specifiek criterium noemt dat
aan het belang van de zorgmoeder tegemoetkomt. Haar
voorstel zou ook de kans op conflicten tussen de betrok-
kenen kunnen vergroten. Bovendien kan een dergelijk
voorstel voor verkorting van het verlof voor de draag-
moeder in strijd zijn met het minimumvereiste van
veertien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof van
artikel 8 van de richtlijn, indien het nationale recht niet
meer dan veertien weken verlof kent.
Advocaat-generaal Wahl en het Hof van Justitie hebben
daarentegen gekozen voor een vergelijking tussen de
wensmoeder en de wensvader. Ze bevinden zich inder-
daad in een vergelijkbare situatie. Maar andere vergelij-
kingen zijn ook denkbaar. Zo suggereerde advocaat-
generaal Wahl dat een vergelijking tussen wensmoeder
en adoptiemoeder meer voor de hand zou liggen. Recht
op adoptieverlof is in het Nederlandse recht een indivi-
dueel recht waarbij geen verschil naar geslacht wordt
gemaakt.
Opmerkelijk is dat een aantal aspecten niet aan de orde
is geweest in deze zaken. Zo is de vraag of er sprake is
van commercieel draagmoederschap noch in de conclu-
sies van de advocaten-generaal, nog in de arresten zelf
aangestipt. In het licht van de uitkomst van de arresten
is deze vraag ook minder relevant, maar gezien het ver-
bod op commercieel draagmoederschap in het Neder-
landse recht is dit aspect wél relevant. De vraag of de
wensmoeder en/of de wensvader de genetische ouder is
heeft evenmin een rol gespeeld. In C.D. was de partner
van de wensmoeder de genetische vader, in de zaak Z.
zijn beide wensouders genetisch ouder. Blijkbaar is de
overeenkomst over draagmoederschap bepalend geacht
voor de onderlinge verhoudingen, niet het genetisch
ouderschap. De vraag of de wensmoeder al of niet juri-
disch ouder is, heeft evenmin een rol gespeeld.
De beantwoording van de vraag over discriminatie op
grond van handicap in de zaak Z. is niet verrassend. Het
Hof van Justitie sluit aan bij het begrip handicap dat nu
in het EU-recht geldt op grond van de zaak HK Dan-
mark (Ring).27 Het is in mijn ogen jammer dat het Hof
van Justitie in algemene bewoordingen heeft overwogen
dat de bepalingen van het VN-Verdrag over handicap
geen directe werking in het Unierecht hebben, waardoor

27. HvJ EU 11 april 2013, zaak C-366/10, HK Danmark, ECLI:EU:C:
2011:864.
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de geldigheid van Richtlijn 2000/78/EG niet kan wor-
den getoetst aan het Verdrag. Over de interpretatie van
de verplichting tot verdragsconforme interpretatie zal
het Hof van Justitie waarschijnlijk nog wel prejudiciële
vragen krijgen.
De twee besproken arresten maken duidelijk dat de
betekenis van het EU-recht in het licht van steeds ver-
dergaande ontwikkelingen zoals draagmoederschap
beperkt is. De arresten werpen geen ander licht op de
hierboven vermelde uitspraak van de CRvB. Niet te ver-
wachten valt dat dit in de nabije toekomst zal verande-
ren, gezien het vastgelopen dossier over de aanpassing
van Richtlijn 92/85/EEG. Overigens is in de nu aan-
hangige tekst geen aandacht besteed aan draagmoeder-
schap en de positie van wensmoeders. Het is de vraag of
EU-lidstaten specifieke regelingen over verlof voor
wensmoeders dan wel wensouders zullen treffen. In
Nederland heeft de Staatscommissie Herijking ouder-
schap de opdracht gekregen om te adviseren over de
wenselijkheid van wetswijziging o.a. over draagmoeder-
schap.28 Voorlopig lijken de betrokken werkneemsters
die verlof willen aangewezen te zijn op onbetaald verlof
na overeenstemming met hun werkgever en/of ouder-
schapsverlof, mits aan de voorwaarden voor dat verlof is
voldaan. In geval van adoptie is adoptieverlof mogelijk
in de lidstaten waar een dergelijk verlof bestaat.

28. <http:// wetten. overheid. nl/ BWBR0035098/ geldigheidsdatum_ 11 -05
-2014>.
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