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Geef ons een half jaar
zwangerschapsverlof

Langer betaald
verlof bij zwanger-
schap is beter voor
moeder, kind en
samenleving.
Dat stellen juristen
MonikaAmbrus en
BrigitToebes.

D
e meeste Neder-
landse moeders
gaan na zestien we-
ken betaald zwan-
gerschapsverlof
weer aan het werk.
Ze nemen een

pompmee naar het werk of stoppen
met borstvoeding en brengen hun
baby naar de crèche of gastouder.
Veel moeders valt het niettemin
zwaar om een drie à vier maanden
oude baby bij een verzorger achter te
laten, melk te pompen tijdens het
werk en door te gaan met nachtvoe-
dingen, terwijl ze overdag moeten
werken.
Terwijl vrouwen in Nederland recht

hebben op zestien weken betaald
zwangerschapsverlof, is dit verlof in
25 lidstaten van de EU ten minste
achttien weken. De Nederlandse wet-
geving is niettemin in overeenstem-
mingmet een EU-richtlijn die het mi-
nimum op veertien weken stelt. Een
voorstel van de Europese Commissie
van 2008 rekt dit minimum op naar
achttien weken en zoekt daarmee
overeenstemming met een aanbeve-
ling van de Internationale Arbeidsor-
ganisatie.

Werk en privé
Het voorstel van het Europees Parle-
ment van 2010 gaat nog een stapje
verder, en wil het verlof oprekken
tot twintig weken. Genoemde EU-
voorstellen beogen de werkneemster
te helpen om te herstellen van de ge-
volgen van bevalling en de terugkeer
naar de arbeidsmarkt te vergemak-
kelijken, om zo bij te dragen aan een
betere combinatie van werk, privéle-
ven en gezin. Achterliggende gedach-
te is een grotere gelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Maar behalve
het belang van de moeder, zijn er an-
dere belangen die meegewogen zou-
den moeten worden. Kinderen, vrou-
wen en de maatschappij zijn de drie
belangrijkste.
Hoewel in het EU-voorstel niet

apart genoemd, heeft het kind vol-

gens het Kinderrechtenverdrag een
zelfstandig belang, dat zwaarder
dient te wegen naarmate een beslis-
sing het kind meer raakt. De duur
van het zwangerschapsverlof is on-
getwijfeld een dergelijk besluit, aan-
gezien een van de belangrijkste be-
hoeftes en daarmee belangen van
het kind goede voeding is.
De Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) adviseert samen met Unicef
exclusieve borstvoeding tot zes
maanden oud, en liever nog tot twee
jaar of langer met passende aan-
vullende voeding. Dit vermindert
kindersterfte en zorgt voor een snel-
ler herstel bij ziekte. Alleen al op
basis van het belang van goede
voeding voor het kind komen wij uit
op een minimale periode van zes
maanden zwangerschapsverlof, en
idealiter een jaar omdat het kind
gedurende die periode geleidelijk

meer vaste voeding gaat eten.
Wat het belang van moeders be-

treft, benadrukt het EU-voorstel dat
langer thuisblijven moeders in staat
zou stellen om een stabiele relatie
met hun kind op te bouwen en om
volledig te herstellen van de beval-
ling. Een studie (Ecorys) uit 2007
geeft aan dat ‘betaald verlof wordt
geassocieerd met meer borstvoe-
ding’. Onderzoek toont tevens aan
dat het geven van borstvoeding het
risico op borstkanker vermindert.

Contrast
De Nederlandse cultuur om snel
weer aan de slag te gaan, staat in
schril contrast met deze bevindingen
en met de benadering in Scandinavi-
sche landen, waar het volledig geac-
cepteerd is dat (ook hoogopgeleide)
vrouwen na de geboorte van een
kind een jaar thuisblijven.

Nederlandse vrouwen werken ook
vaker parttime en besluiten vaker
om te stoppen met werken bij de ge-
boorte van een kind. Het is mogelijk
dat een langer verlof moeders moti-
veert terug te keren naar het werk.
Een langer zwangerschapsverlof kan
aldus de participatie van vrouwen op
de arbeidsmarkt bevorderen.
Ten slotte het belang van de samen-

leving: uiteraard vormen de feitelijke
(of zichtbare) kosten van het verlof
de belangrijkste reden om het zwan-
gerschapsverlof kort te houden. Ech-
ter, de kosten van een ongezonde ba-
by en moeder zijn moeilijk te bere-
kenen, en dus evenmin de mogelijke
gezondheidsschade en de financiële
gevolgen van een lagere arbeidspar-
ticipatie door vrouwen als gevolg
hiervan. Het is goed mogelijk dat de
investeringen in het eerste levens-
jaar zich later uitbetalen.
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Langer zwangerschapsverlof kan latere kosten, bijvoorbeeld door ongezondere baby’s en moeders, voorkomen. FOTO AFP

M inister Hennis
wordt door allerlei
defensiedeskundi-
gen steeds harder
aangemoedigd bij

haar strijd in de Trêveszaal. Het
VVD-PvdA-kabinet houdt zich nog
op de vlakte, maar de minister
van defensie probeert ongetwij-
feld een plan op tafel te brengen
om honderden miljoenen meer te
besteden aan bewapening en mi-
litair personeel. Zoals al die des-
kundigen nodig achten.
Wie pleit voor meer geld naar de-
fensie, kan wijzen op de snel ver-
slechterende veiligheidssituatie
in de wereld: de gordel van insta-
biliteit aan de randen van Euro-
pa; de risico’s van de crisis met

Rusland; de toestand in Syrië,
Irak en Libië. De Adviesraad Inter-
nationale Vraagstukken, een be-
langrijk adviesorgaan van de re-
gering (onder voorzitterschap van
oud-Navo-baas Jaap de Hoop
Scheffer) voerde die risico’s on-
langs op nogal schrille toon aan.
Dat was bedoeld als argument om
nu eindelijk de portemonnee
weer ruim open te trekken voor
de krijgsmacht.
CDA-Kamerlid Raymond Knops
verwees in een interview met de-
ze krant naar doemscenario’s in
Afrika, om zijn voorkeur voor een
ruimer defensiebudget te onder-
strepen. Knops was daarbij wel zo
sportief toe te geven dat zijn ei-
gen christen-democraten in de

voorgaande kabinetten driftig
meewerkten aan de zware bezui-
nigingen op ons wapenarsenaal.
Over het nieuwe vijanddenken
tussen de Navo en Europa ener-
zijds en Poetins Rusland ander-
zijds, is een lange discussie moge-
lijk. De werkelijke risico’s van de
huidige instabiliteit rond Europa
zijn lang niet altijd duidelijk. Di-
plomatie en verstandig politiek
leiderschap kunnen veel ellende
voorkomen. Een grote nieuwe
wapenwedloop is niet de oplos-
sing.
Afgezien van dit debat over de
nieuwe veiligheidssituatie laten
de harde cijfers echter zien dat de
Nederlandse krijgsmacht sinds
1990 te ver is uitgekleed. Het rij-

ke Nederland besteedt met een
defensiebudget van slechts 1,1
procent van het nationaal inko-
men veel minder dan de meeste
bondgenoten aan de Navo-solida-
riteit. Intussen trekken de Ameri-
kanen zich terug uit Europa, dat
nu steeds meer op eigen benen
komt te staan. Meer Europese de-
fensiesamenwerking is nodig,
ook dat kost geld. En dan nog: de
motivatie onder Nederlands de-
fensiepersoneel is na bezuiniging
op bezuiniging zorgwekkend ge-
slonken.
Het moment is aangebroken om
het budget van de krijgsmacht te
verhogen. Daar is geen nieuw vij-
anddenken voor nodig, de cijfers
zeggen genoeg.
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