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Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de reacties van de 
verschillende fracties op de memorie van antwoord. Zoals uit deze reacties 
blijkt persisteren de leden van de fracties van de P.v.d.A., D'66, de C.P.N, en 
de P.S.P. bij hun in het voorlopig verslag naar voren gebrachte standpunten, 
hierin bestaande dat zij van mening blijven dat het thans voorliggende 
wetsvoorstel niet voldoet aan de Derde Richtlijn. Wij betreuren dit. Evenzeer 
betreuren wij het dat onze nadere uiteenzetting in de memorie van antwoord 
de leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. nog niet heeft kunnen 
overtuigen. Beide fracties laten weten nog geen definitief oordeel te 
kunnen uitspreken met betrekking tot dit wetsvoorstel. 

Voordat wij nader ingaan op de vragen die door de verschillende fracties 
nog zijn gesteld in het eindverslag, hechten wij eraan eerst nog eens 
duidelijk aan te geven wat wij beogen met dit wetsvoorstel. 

Zoals wij zowel in de memorie van toelichting als in de memorie van 
antwoord hebben aangegeven, willen wij met dit wetsvoorstel bereiken dat 
wij per 23 december 1984 voldoen aan de voor ons land uit de Derde 
EG-Richtlijn voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid. Door de fracties wordt verschillend gedacht over de wijze 
waarop dat zou dienen plaats te vinden. Daarbij wordt, wij hebben dat in 
de memorie van antwoord ook al geconstateerd, soms geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen wat op grond van de Richtlijn strikt noodzakelijk 
is en wat, uit wat voor overwegingen dan ook, als het meest wenselijke 
resultaat wordt gezien. 

Als uiteindelijk resultaat gaat ook het kabinet uit van individualisering 
van uitkeringsrechten conform de adviesaanvrage stelselherziening. Op 
deze wijze zal zeker aan de Richtlijn voldaan worden, dat geven wij aan de 
leden van de fractie van de P.S.P. toe. Het is echter onze vaste overtuiging 
dat het elimineren van de kostwinnerseis uit de WWV, waar dit in de 
huidige wetgeving op neerkomt, niet de enige mogelijkheid is om aan de 
uit de Richtlijn voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Ook andere 
mogelijkheden staan daar voor open, en met name ook de in dit wetsvoorstel 
neergelegde sexe-neutrale formulering van de kostwinnerseis in de WWV. 
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De keuze voor de ruimte oplossing van het schrappen van de kostwinners-
eis in de WWV wordt vooral met name ingegeven door overwegingen van 
emancipatiebeleid. De Richtlijn verplicht echter slechts tot een stelsel 
waarin mannen en vrouwen gelijk worden behandeld, hetgeen niet 
(volledig) behoeft samen te vallen met de vanuit emancipatie-oogpunt 
meest gewenste maatregelen. De Richtlijn beoogt immers niet emancipa-
tiedoelstellingen van de lidstaten te verwezenlijken en hen daartoe verplich-
tingen op te leggen, zoals sommige fracties menen; de Richtlijn beoogt 
slechts discriminaties weg te nemen tussen mannen en vrouwen. Er is naar 
de vaste overtuiging van het kabinet dan ook eveneens sprake van het 
uitvoeren van de EG-verplichting tot gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij een sexe-neutrale formulering van de kostwinnerseis in de 
WWV. Daarmee worden de uiteindelijke emancipatiedoelstellingen van het 
kabinet nog niet bereikt, wij hebben dat ook al in de memorie van antwoord 
onderkend. 

Wij achten het op dit moment, gelet op de financiële consequenties van 
een dergelijke maatregel, ook niet mogelijk een volledig aan de uiteindelijke 
emancipatiedoelstellingen aangepast wetsvoorstel tot stand te brengen. 
Wij beogen in dit stadium - het zij nogmaals uitdrukkelijk gesteld - slechts 
te voldoen aan de uit de Derde Richtlijn voortvloeiende verplichting tot 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Onderstaand zal hierop nog 
teruggekomen worden. 

Eerst zal echter ingegaan worden op de beleidsoverwegingen die voor 
het kabinet ten grondslag hebben gelegen aan zijn keuze. Zoals in de 
memorie van toelichting uiteengezet, en in de memorie van antwoord 
bevestigd werd, heeft het kabinet een aantal modaliteiten tegen elkaar 
afgewogen. Deze modaliteiten voldeden naar de mening van het kabinet 
alle aan de Richtlijn. Aspecten waarop deze alternatieven werden getoetst 
betroffen de relatie met de voorgenomen integratie van de WW en de 
WWV, de relatie met de huidige bepalingen van de WWV en zeker ook de 
financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden. 

Deze afweging heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor het thans 
voorliggende wetsvoorstel. Daarbij speelden financiële overwegingen een 
belangrijke rol, zoals ook in de memorie van antwoord is weergegeven. 
Immers, bij beperkte budgettaire mogelijkheden, dienen de inkomensover-
drachten zo doelmatig mogelijk te worden toegekend; mede gelet hierop 
dient verder de legitimiteit van extra kosten te zijn gewaarborgd. 

Naar aanleiding van de beschouwingen hieromtrent in de memorie van 
antwoord merkten de leden van de P.v.d.A.- en de C.P.N.-fractie op dat in 
de memorie van antwoord niet afdoende is gereageerd op de constatering 
dat de regering de Derde Richtlijn misbruikt om een besparing te bewerk-
stelligen. Zoals in de memorie van antwoord is opgemerkt is het kabinet 
van mening dat één van de belangrijkste voorwaarden om het sociale 
zekerheidsstelsel betaalbaar te houden, is dat met een versoepeling van 
uitkeringsvoorwaarden en uitbreiding van rechten uiterste terughoudend-
heid moet worden betracht. Het schrappen van de kostwinnerseis voor 
gehuwde vrouwen zou, bij de oorspronkelijke voorgenomen invoeringsda-
tum van de geïntegreerde werkloosheidsregeling per 1 januari 1985, 
onderdeel zijn geweest van het samenstel van structuurwijzigingen die in 
de geïntegreerde werkloosheidsregeling zijn voorzien. Voor deze structuur-
wijzigingen geldt dat deze in 1985 per saldo globaal budgettair neutraal 
gerealiseerd dienen te worden. Over de definitieve invulling van de 
voorgenomen gedifferentieerde structuur beraadt het kabinet zich momen-
teel nog. Ook zal het parlement zich nog over de kabinetsvoorstellen 
moeten uitspreken. Tegen deze achtergrond lijkt het kabinet het niet 
wenselijk nu reeds een besluit te nemen dat leidt tot een structurele 
kostenverhoging van ca. 450 min, omdat dit, binnen het uitgangspunt van 
budgettaire neutraliteit een te zware druk legt op de invulling van de 
gedifferentieerde structuur van de toekomstige werkloosheidsverzekeringen. 
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Het kabinet meent dan ook dat een betere inhoudelijke en budgettaire 
afweging kan worden bereikt door alle aanpassingen per 1 juli 1985 
gezamenlijk te bezien en in het eerste half jaar van 1985 met de voorgestelde 
interimmaatregel te volstaan. Deze argumenten gelden naar de mening 
van het kabinet eveneens voor de, door het C.D.A. en de V.V.D. gesugge-
reerde, alternatieve overgangsmaatregelen, zoals beschreven onder a en b 
in de memorie van antwoord. 

Het treffen van een interimmaatregel in deze zin is mede ingegeven door 
de overweging van het kabinet dat een integrale inhoudelijke en budgettaire 
afweging van alle aspecten van de structuur-wijzigingen de voorkeur 
verdient. 

Verschillende fracties kwamen in het eindverslag nog terug op het 
gestelde in de memorie van antwoord over de relatie met de voorgenomen 
herziening van het stelsel. 

De leden van de fractie van de C.P.N, stelden, dat zij met ontzetting 
kennis hebben genomen van een zinsnede in de memorie van antwoord, 
waarin terzake van de voorstellen over de uitkeringspercentages per 1 
januari 1985 wordt gesteld, dat deze niet op de stelselherziening vooruitlo-
pen, doch een op zichzelf staande, uit ombuigingsoogpunt noodzakelijke, 
maatregel vormen. Terecht wijzen deze leden er op, dat de voorstellen over 
de uitkeringspercentages steeds zijn gepresenteerd als een eerste stap in 
het proces van de stelselherziening. De door deze leden geciteerde zinsnede 
in de memorie van antwoord betekent niet, dat op deze stellingname wordt 
teruggekomen. Waar het om gaat is, dat onderscheid moet worden 
gemaakt tusen enerzijds de maatregelen ten aanzien van de uitkeringsper-
centages per 1 januari 1985 - voornamelijk noodzakelijk op grond van 
financiële overwegingen - en anderzijds de herziening ter zake van het recht 
op en de duur van de uitkeringen, die per 1 juli 1985 zullen worden voorge-
steld. Laatstgenoemd pakket van maatregelen zal, rekening houdend met 
invoering van individuele uitkeringsrechten bij werkloosheid van gehuwde 
vrouwen, per saldo budgettair neutraal moeten uitvallen. 

De leden van de P.S.P.-fractie vinden het hoogst merkwaardig, dat de 
regering als argument gebruikt dat het laten vallen van de kostwinnerseis 
tot gevolg kan hebben, dat voor een langere duur dan voorzien in de 
stelselherziening uitkering zou moeten worden verleend. Dat geldt ook 
voor alle bestaande uitkeringen, zo merken deze leden op. Op zich is deze 
opmerking juist. Echter, bij het laten vervallen van de kostwinnerseis 
zouden voor een bepalde groep nieuwe rechten ontstaan, uitkeringsrechten 
dus, waarvoor die groep voorheen niet in aanmerking kwam. Vermeden 
zou, naar ons oordeel, moeten worden, dat reeds een half jaar later voor 
een deel van die nieuwe groep weer in negatieve zin in die rechten zou 
moeten worden ingegrepen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D. en de P.S.P. kwamen 
nog terug op de in de memorie van antwoord genoemde varianten voor 
het wetsvoorstel. Naar aanleiding hiervan merken wij allereerst op dat wij 
uit oogpunt van uitvoering van de Richtlijn geen aanleiding zien om deze 
varianten in overweging te nemen, daar naar onze overtuiging het huidige 
wetsvoorstel aan de Richtlijn voldoet. Daarnaast spelen de financiële 
consequenties, ook de eenmalige, als gevolg van de tijdelijkheid van de 
maatregel, een belangrijke rol. Daarop is hiervoor al ingegaan. De varianten 
gaan alle uit van het schrappen van de kostwinnerseis in de WWV per 23 
december 1984. De daarmee gepaard gaande overgangsregeling geeft 
voorts een nadere afbakening van de groep, waarvoor deze wijziging 
gedurende de eerste helft van 1985 van betekenis is. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt zijn wij van mening dat met het laten 
vervallen van de kostwinnerseis in de WWV meer wordt gedaan dan 
waartoe wij op grond van de Richtlijn verplicht zijn. Dit betekent derhalve 
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dat met de in de memorie van antwoord genoemde varianten a en b 
uiteraard aan de Richtlijn wordt voldaan; wij zijn dit met de leden van de 
fracties van het C.D.A. en de V.V.D. eens. In tegenstelling tot de leden van 
de fractie van het C.D.A. zijn wij echter van mening dat ook variant c, gelet 
op het vorenstaande, voldoet aan de Richtlijn. De Richtlijn bevat geen 
algemene bepalingen waardoor expliciet wordt gemaakt of en in hoevere 
de eisen die de Richtlijn per 23 december a.s. aan de nationale wetgevingen 
stelt, ook gelden voor de «eventualiteit» waartegen die wetgeving bescher-
ming biedt voor die datum is ingetreden. Uit de totstandkomingsgeschie-
denis van de Richtlijn blijkt daarenboven wel dat de lidstaten vrij zijn het 
overgangsrecht voor lopende uitkeringen en met betrekking tot in het 
verleden opgebouwde rechten naar eigen inzicht te regelen. De Richtlijn 
heeft daarop dus geen betrekking. In dit verband zij verder nog naar 
aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de P.S.P. opgemerkt 
dat deregulering nooit zo ver zal kunnen gaan dat essentiële onderdelen uit 
wet- en regelgeving op die grond alleen kunnen worden gemist. Het 
schrappen van de kostwinnersbepaling in de WWV leidt voorts niet tot een 
belangrijke vermindering van regelgeving. Eerst een integratie van WW en 
WWV kan bijdragen aan het streven naar deregulering. 

De leden, afkomstig uit de fracties van het C.D.A., de V.V.D., de P.v.d.A., 
D'66, de P.S.P. en de C.P.N, hebben ons gevraagd een reactie te willen 
geven op de opvattingen van de Commissie, zoals die ondermeer blijken 
uit de brief van de heer Richard, d.d. 21 november 1984. Naar aanleiding 
hiervan merken wij allereerst op dat in de brief van de heer Richard geen 
uitspraken worden gedaan of het wetsontwerp naar het oordeel van de 
Commissie al dan niet aan de door de Richtlijn gestelde eisen voldoet. De 
brief bevat wel een weergave van de opvattingen die bij de Commissie 
leven over de uitleg die in het algemeen aan de Richtlijn moet worden 
gegeven, en die de Commissie ook in haar Tussentijds Verslag over de 
toepassing van de Richtlijn van 6-1-1984 naar voren heeft gebracht. Van die 
opvattingen kunnen wij die welke in de brief onder de punten 1, 3 en 4 
staan vermeld zonder meer onderschrijven. Voor zover de nationale 
wetgeving een discriminatoir onderscheid bevat tussen mannen en 
vrouwen, dient dat onderscheid per 23 december a.s. uit die wetgeving te 
zijn verwijderd. Tijdelijkheid van wettelijke maatregelen kan niet worden 
geaccepteerd als rechtvaardiging van discriminatie die door die maatregelen 
in het leven zal worden geroepen of gehandhaafd. Ook wij achten voor de 
uitleg van het in de Richtlijn voorkomende verbod van indirecte discriminatie 
het arrest van het Hof van Justitie EG van 31-3-1981 (Jenkins/Kingsgate) 
van groot belang; de gevolgtrekking die de Commissie aan dit arrest 
verbindt, dat een vermoeden van indirecte discriminatie kan worden 
aangenomen ingeval ogenschijnlijk neutrale maatregelen in feite in 
overwegende mate werknemers van één geslacht betreffen, en dat het op 
de weg ligt van degene die de maatregel treft om aan te tonen dat objectief 
gerechtvaardigde gronden, waaraan elke gedachte aan discriminatie vreemd 
is, hieraan ten grondslag liggen, achten wij juist. Een en ander hebben wij 
in de memorie van toelichting en memorie van antwoord ook duidelijk 
gesteld. 

Ook hetgeen in de brief onder punt 2 gesteld wordt kunnen wij onder-
schrijven, doch dit behoeft een nadere toelichting. In het onder punt 2 
gestelde herinnert de Commissie aan haar standpunt omtrent het stellen 
van een kostwinnerseis, zoals neergelegd in het Tussentijds Verslag. 
Blijkens onderhands vanuit Brussel verkregen informatie is het ook niet de 
bedoeling geweest in dit punt van de brief iets toe te voegen of af te doen 
aan hetgeen in dat Verslag werd gesteld. De verkorte weergave van het 
Commissiestandpunt in de brief van de heer Richard zou op dit punt 
mogelijk tot misverstanden aanleiding kunnen geven. 
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Uit het Verslag blijkt dat de Commissie onderscheid maakt tussen enerzijds 
het begrip «gezinshoofd» - als aanduiding van een ondergeschiktheidsrelatie 
tussen de (huwelijks-)partners - en anderzijds het begrip «kostwinner» 
- als aanduiding van een economische afhankelijkheidsrelatie tusen de 
partners. 

Het stellen van een gezinshoofdeis in de aldus omschreven betekenis 
acht de Commissie onverenigbaar met het in de Richtlijn vervatte beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen; ingevolge dat beginsel 
moeten de partners op voet van gelijkheid worden geplaatst, en mag niet 
worden uitgegaan van enigerlei rangorde tussen de echtgenoten. Wij delen 
deze conclusie van de Commissie ten volle. De Nederlandse sociale 
zekerheidswetgeving, daaronder begrepen de WWV, kent een dergelijk 
gezinshoofd-criterium ook niet. 

De Commissie merkt overigens in haar Tusentijds Verslag echter op dat 
het stellen van een kostwinnerseis - in de economische betekenis van het 
woord - in rechte denkbaar is. Wanneer beide partners bijdragen in de 
gezinsinkomsten zal een dergelijke eis wel zonder onderscheid voor beide 
echtgenoten moeten gelden. Ook dit kunnen wij onderschrijven. Hoewel, 
ten gevolge van de verkorte weergave van het Comissie-standpunt in de 
brief van de heer Richard, die indruk wel zou kunnen zijn gewekt, is het dus 
niet zo dat de Commissie het stellen van een kostwinnerseis persé onvere-
nigbaar acht met het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Een dergelijke stelling zou ook niet verdedigbaar zijn, aangezien 
de vraag of het stellen van een kostwinnerseis door de Richtlijn wordt 
toegelaten bij de voorbereiding en vaststelling van die Richtlijn verschillende 
malen ter sprake is geweest, niet alleen als criterium voor het bepalen van 
de hoogte van de uitkering, doch ook als criterium voor het al dan niet 
toekennen van uitkeringsrechten. Ook toen is van verschillende zijden 
- ook van de zijde van de Commissie - opgemerkt dat de Richtlijn het 
stellen van een kostwinnerseis niet uitsluit mits die eis wordt toegepast 
zonder discriminatie naar geslacht. 

In het kader van de WWV gaat het om laatstgenoemd kostwinnersbegrip 
- dus in de economische betekenis van het woord. In het spraakgebruik 
worden de begrippen «gezinshoofd» en «kostwinner» overigens nog wel 
eens als synoniemen behandeld. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en van de V.V.D. bleken nog niet 
overtuigd dat de gronden die aan handhaving van een kostwinnerseis in de 
WWV ten grondslag liggen, beschouwd kunnen worden als objectieve en 
redelijke gronden die geen verband houden met discriminatie op grond 
van geslacht, en verzochten ons onze overwegingen dienaangaande nader 
uiteen te zetten. Ook de leden van de fracties van de P.v.d.A., D66, de 
C.P.N, en de P.S.P. gingen op deze kwestie in, waarbij laatstgenoemden 
bovendien twijfel uitten of de uitgangspunten van de Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers wel in overeenstemming zijn met het in de Richtlijn 
neergelegde beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 
Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. 

Onze grond voor handhaving van een kostwinnerseis in de WWV - het is 
in de voorgaande kamerstukken reed meermalen vermeld - is dat, in 
gevallen waarin beide huwelijkspartners een bijdrage leveren aan het 
gezinsinkomen, een uitkering uit overheidsmiddelen in geval van werkloos-
heid van één van de partners minder nodig wordt geacht indien het 
gezinsinkomen relatief hoog is, c.q. indien het aandeel dat de werkloze 
partner in het gezinsinkomen leverde relatief klein was. 

Wij achten het niet mogelijk - dit in reactie op een opmerking van de 
kant van de C.D.A.-fractie - om een onderscheid te maken tussen enerzijds 
de gronden die tot handhaving van een kostwinnerseis leiden, en anderzijds 
de gronden welke tot een bepaalde uitwerking van die eis leiden; beide 
zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

In dit verband dient te worden bedacht dat de in de wetgeving neergelegde 
systematiek en gehanteerde bewoordingen, alsmede de nadere uitwerking 
daarvan, slechts hulpmiddelen zijn teneinde het door die wetgeving 
beoogde doel te verwezenlijken. Indien dit doel redelijk is en geen enkel 
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verband houdt met discriminatie op grond van geslacht, indien voorts er 
een aantoonbare relatie is tussen dit doel en de daartoe gebezigde wetsbe-
palingen, en indien tenslotte die wetsbepalingen op mannen en vrouwen 
gelijkelijk van toepassing zijn, kan van discriminatie naar geslacht geen 
sprake zijn. 

Het vraagstuk waarvoor middels de thans aan de orde zijnde kostwin-
nersregeling een voorziening wordt getroffen is, of altijd uit de openbare 
kas uitkeringen moeten worden gedaan in geval van werkloosheid van een 
werknemer, ook wanneer de arbeidsinkomsten van de andere huwelijkspart-
ner als genoegzame inkomstenbron voor het gezin kunnen worden be-
schouwd. In de handhaving van de kostwinnerseis komt een negatieve 
beantwoording van die vraag tot uiting. In de uitwerking wordt evenwel een 
uitzondering gemaakt voor het geval de arbeidsinkomsten van de werkloos 
geworden partner een substantieel deel van de gezinsinkomsten belichaam-
den; in dat geval wordt ook in de WWV-fase nog uitkering gedaan, zodat 
het gezin gedurende wat langere tijd - tot de ABW-fase intreedt - de 
gelegenheid heeft maatregelen te treffen teneinde de in het verschiet 
liggende terugval in inkomsten op te vangen. 

Het kan zijn dat men de prioriteiten anders zou willen leggen. Onzes inziens 
is de gemaakte beleidskeuze een alleszins redelijke, waaraan ook elke 
gedachte van discriminatie naar geslacht vreemd is, en vormt de kostwin-
nersregeling, mits gelijkelijk voor mannen en vrouwen geldend, een 
adequate voorziening ter realisering van de gekozen beleidsdoelstelling. 
Het wetsvoorstel strekt ertoe die voorziening gelijkelijk op mannen en 
vrouwen van toepassing te doen zijn. 

Met het vorenstaande wil niet gezegd zijn dat de kostwinnersregeling de 
enige voorziening is waarmee de geschetste beleidsdoelstelling kan 
worden gerealiseerd; ook andere - wellicht zelfs betere - wettelijke 
voorzieningen zijn denkbaar, en deels ook al in de uitkeringswetgeving 
terug te vinden. Waar het wetsontwerp een interimvoorziening betreft, 
welke slechts zal gelden tot de geïntegreerde Werkloosheidswet in werking 
zal zijn getreden, hebben wij evenwel gemeend thans zo nauw mogelijk 
aan te moeten sluiten bij de in de huidige WWV reeds neergelegde syste-
matiek. 

Het feit dat de beleidsdoelstelling door de nationale wetgever zelf wordt 
bepaald, verhindert niet dat deze als een objectieve en redelijke grond kan 
worden beschouwd die een vermoeden van indirecte discriminatie weerlegt, 
zo antwoorden wij de leden van de V.V.D.-fractie. In dit verband wijzen wij 
erop dat het ook in het arrest Jenkins/Kingsgate ging om een doelstelling 
welke door degene die de omstreden (loon)voorziening had getroffen zelf 
was bepaald. In dat geval betrof het een lagere beloning voor deeltijdarbeid 
teneinde voltijdarbeid te bevorderen, terwijl vaststond dat de deeltijdarbeid 
vrijwel uitsluitend door vrouwen werd verricht; het Hof achtte de maatregel 
eerst dan een door art. 119 EEG-verdrag verboden discriminatie wanneer 
deze («gelet op de feiten en de antecedenten van de zaak en de bedoeling 
van de werkgever») in werkelijkheid enkel een indirect middel was om het 
loonpeil van deeltijdwerknemers te verlagen wegens de omstandigheid 
dat deze groep werknemers uitsluitend dan wel voornamelijk uit vrouwen 
bestaat. Onzes inziens dient de eis van objectiviteit aldus te worden verstaan, 
dat het doel van de maatregel, en de relatie tussen de maatregel en het met 
de maatregel beoogde doel, ook voor anderen dan degene die de maatregel 
treft kenbaar en toetsbaar dienen te zijn. Beide is in casu het geval. 

De leden afkomstig uit de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. vroegen om 
een nadere toelichting op hetgeen in de memorie van antwoord is gesteld 
omtrent de vraag of aan de Richtlijn rechtstreekse werking toekomt. In het 
bijzonder bij onze constatering dat de Richtlijn de lid-staten beleidsvrijheid 
laat voor de uitvoering daarvan, in verband waarmee wij een eventuele 
directe werking in twijfel trokken, zetten deze leden een vraagteken. 

Naar aanleiding hiervan merken wij nogmaals op dat de vraag of aan de 
richtlijnbepalingen rechtstreekse werking toekomt uiteindelijk door de 
rechter zal moeten worden beantwoord. Uit de jurisprudentie zijn echter 
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wel aanwijzingen te putten welke maatstaven de rechter daarbij aanlegt. 
Richtlijnbepalingen kunnen zich voor rechtstreekse werking lenen indien zij 
een duidelijk bepaalde verplichting voor de lid-staten bevatten, indien die 
verplichting niet van enig voorbehoud afhankelijk is, indien geen nadere 
rechtshandelingen van de lid-staten nodig zijn om de verplichting na te 
kunnen leven en indien daarenboven aan de lid-staten geen beleidsvrijheid 
is gelaten bij de uitvoering van de verplichting. 

Ons thans beperkend tot de eisen «duidelijkheid» en «geen beleidsvrijheid» 
merken wij op dat wij geen reden hebben om aan te nemen dat aan de eis, 
dat sprake moet zijn van een duidelijk bepaalde verplichting, niet is 
voldaan. Het feit dat de uitleg van het in de Richtlijn voorkomende begrip 
(indirecte) discriminatie soms tot vragen aanleiding geeft, doet hier niets 
aan af. Zo zou, indien niet tijdig tot aanpassing van artikel 13 WWV zou 
worden overgegaan, de rechter na 22 december a.s. zonder meer kunnen 
vaststellen dat de eenzijdige voor gehuwde vrouwen geldende kostwinners-
eis in strijd is met de Richtlijn. 

Aan die constatering zal echter niet zonder meer de conclusie verbonden 
kunnen worden dat uit de Richtlijn voortvloeit dat de niet-kostwinnende 
gehuwde vrouw recht op uitkering heeft. De Richtlijn bevat geen verplich-
tingen voor de lid-staten om uitkeringsrechten te verlenen, doch houdt 
slechts in dat, indien uitkeringen worden verleend, dit dan gebeurt zonder 
discriminatie op grond van geslacht. De beleidskeuze of, onder welke 
voorwaarden en tot welke hoogte die uitkeringen worden verleend laat de 
Richtlijn geheel aan de lid-staten. Het is aan de nationale wetgever om te 
bepalen hoe van die beleidsvrijheid gebruik moet worden gemaakt. 

Het bovenstaand impliceert uiteraard niet - op dit punt zijn wij het geheel 
met de leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. eens - dat de 
Nederlandse wetgever enige beleidsvrijheid toekomt om de uitkeringsre-
gelingen wel of niet aan het beginsel van gelijke behandeling aan te 
passen. Voor wat betreft de uitvoering van die verplichting wordt aan de 
lid-staten echter een algemene beleidsvrijheid gelaten, die naar eigen 
goeddunken kan worden gehanteerd. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen nogmaals aandacht voor de vraag 
of aan de Richtlijn derdenwerking verbonden is, dat wil zeggen of de 
Richtlijn bepalend is voor de rechtssituatie tussen burgers onderling. Het 
antwoord hierop is dat de Richtlijn verplichtingen voor de nationale 
wetgever in leven roept, en indirect mede bepalend is voor de rechten en 
plichten die bestaan tussen burgers en uitkeringsorganen, in casu de 
gemeenten. Deze werking van de Richtlijn kan niet als «derdenwerking» in 
de traditionele betekenis van het woord worden beschouwd. 

De leden, afkomstig van de fracties van het C.D.A., de V.V.D., de P.S.P. en 
de C.P.N, verzochten ons nader en uitvoerig in te willen gaan op de vraag 
welke situatie zou ontstaan indien de rechter tot de conclusie zou komen 
dat de WWV na 22 december a.s. niet aan de Derde Richtlijn voldoet; zij 
bleken onze mening, dat die vraag slechts van theoretisch belang is, niet te 
kunnen onderschrijven. 

Onze uitlating, dat de geschetste vraag slechts van theoretisch belang is, 
werd ons ingegeven door de overweging, dat gegeven het feit dat thans 
een wetsvoorstel voorligt waarmee de WWV wordt aangepast aan de eisen 
die de Richtlijn stelt, te verwachten valt dat de aanpassingswetgeving tijdig 
voor 23 december a.s. tot stand zal kunnen komen. Mocht dit om enigerlei 
reden niet het geval zijn, dan is Nederland met ingang van 23 december 
1984 in gebreke voor wat betreft de uitvoering van de Richtlijn. Alsdan zijn, 
al dan niet gelijktijdig, een tweetal procedures mogelijk. Ten eerste kan, 
overeenkomstig de artikelen 169 en 170 van het EEG-verdrag, de aangele-
genheid hetzij door de EEG-commissie, hetzij door een der andere lid-staten 
van de EEG bij het Hof van Justitie EG aanhangig worden gemaakt. 
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Alvorens dit gebeurt wordt Nederland in de gelegenheid gesteld zijn 
opmerkingen te maken over de zaak. Indien het Hof van Justitie vervolgens 
vaststelt dat Nederland de uit de Richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
niet is nagekomen, is Nederland ingevolge artikel 171 EEG-verdrag gehouden 
die maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest, 
dat wil zeggen de Nederlandse wetgeving alsnog aan te passen. Ten 
tweede kan het voorkomen dat een werkloze werknemer, aan wie na 22 
december a.s. een.WWV-uitkering wordt geweigerd, en die meent dat die 
weigering in verband met het bepaalde in de EG-Richtlijn onterecht is, een 
bezwaarschrift indient bij de desbetreffende gemeente, beroep instelt 
bij de Raad van Beroep en hoger beroep instelt bij de Centrale Raad van 
Beroep. Indien tijdens de beroepsprocedures vragen rijzen omtrent de 
verplichtingen welke uit de Richtlijn voortvloeien kan ingevolge artikel 177 
EEG-verdrag de Raad van Beroep het Hof van Justitie EG verzoeken over 
die vragen een uitspraak te doen. De centrale Raad van Beroep is zelfs 
gehouden dergelijke vragen aan het Hof van Justitie EG voor te leggen. Dit 
kunnen zowel vragen betreffen omtrent de uitleg van de EG-Richtlijn 
- bijvoorbeeld omtrent de betekenis van het daarin voorkomende begrip 
«indirecte discriminatie» - als vragen omtrent de eventuele werking van de 
richtlijnbepalingen. Onze visie omtrent laatstgenoemde vraag hebben wij 
hierboven reeds uiteengezet. Indien niettemin mocht blijken dat de rechter 
van oordeel is dat uit de Richtlijn uitkeringsrechten voortvloeien en dat 
deze rechtstreeks toepasbaar is zal dit, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 70 Beroepswet, ertoe kunnen leiden dat aan de betrokken werkloze 
werknemer alsnog een uitkering moet worden toegekend. Juridisch vloeien 
uit een dergelijke uitspraak geen aanspraken voort voor werknemers aan 
wie eerder in gelijke omstandigheden een uitkering werd onthouden, doch 
die daartegen geen beroep hebben ingesteld; wel kan de wetgever alsdan, 
bij de aanpassing van de WWV aan de Richtlijn, alsnog een voorziening 
voor deze groep treffen. Indien de rechter van oordeel is dat uit de Richtlijn 
geen uitkeringsrechten voortvloeien en/of dat deze niet rechtstreeks 
toepasbaar is, blijft de uitkeringsweigering van kracht. Dit laat de op 
Nederland rustende verplichting om de wetgeving voor zover nodig aan te 
passen aan de verplichtingen welke uit de Richtlijn voortvloeien echter 
onverkort in stand. 

Alvorens de indiening van het voorliggende wetsontwerp te bevorderen 
hebben wij een grondig onderzoek doen instellen naar de vraag of het 
wetsontwerp aan de uit de Richtlijn voortvloeiende verplichtingen voldoet. 
Bij dat onderzoek zijn de Richtlijn zelf, de totstandkomingsgeschiedenis 
daarvan, de internationale jurisprudentie, de tot nu toe kenbare opvattingen 
van de EEG-Commissie, de juridische literatuur alsmede de interpretaties 
die overigens van verschillende zijden aan de Richtlijnverplichtingen 
worden gegeven betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ons 
het vertrouwen gegeven dat het wetsontwerp een eventuele toetsing door 
het Hof van Justitie EG zal doorstaan. Overigens zouden de financiële 
gevolgen van een voor Nederland ongunstige uitslag van een procedure 
nooit ernstiger zijn dan die welke zouden voortvloeien uit het thans reeds 
doen vervallen van een kostwinnerseis, dit in reactie op een opmerking van 
de kant van de C.D.A.-fractie dienaangaande. 

De leden van de C.P.N, vroegen of de onderschrijving van het standpunt 
van de Raad van State, dat de financiële overwegingen geen rechtvaardiging 
kunnen zijn voor het uitstel van de uitvoering van de Richtlijn, niet in strijd 
komt met hetgeen in de memorie van toelichting en de memorie van 
antwoord is gesteld over de invloed van financiële overwegingen op de 
keuze van het kabinet. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat financiële overwegingen 
uitstel van de uitvoering, of onvolledige uitvoering, van de Richtlijnverplich-
tingen niet kunnen rechtvaardigen, doch dat dergelijke overwegingen wel 
(mede) bepalend kunnen zijn voor de keuze tussen de verschillende wetge-
vingsalternatieven welke, met inachtneming van de Richtlijn, denkbaar zijn. 
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Waar in onze beschouwingen financiële overwegingen een rol spelen, 
speelt dit zich immer binnen laatstgenoemd kader af. Het antwoord op de 
vraag van diezelfde leden, of wij de door de Richtlijn gegeven definitie van 
het beginsel van gelijke behandeling onderschrijven, is uiteraard bevestigend. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de C.P.N, 
over het nalaten van het vragen van advies aan de Emancipatieraad over 
het wetsvoorstel herlalen wij op deze plaats nogmaals het in de memorie 
van toelichting en in de memorie van antwoord verwoorde standpunt, dat 
naar onze mening de Emancipatieraad in zijn aldaar genoemde adviezen 
duidelijk zijn visie heeft gegeven over de wijze van tenuitvoerlegging van 
de Richtlijnverplichtingen. Bij de besluitvorming omtrent deze maatregel 
zijn ook de in die adviezen neergelegde standpunten betrokken. Wij achtten 
het niet nodig om over dit wetsvoorstel opnieuw aan de Emancipatieraad 
advies te vragen. 

Overige financiële en inkomenseffecten 

De leden van de P.S.P.-fractie informeerden naar de «besparing» die is 
gerealiseerd door gehuwde vrouwen niet al met ingang van 1978 volledig 
recht op WWV te geven. Zoals reeds in de memorie van antwoord is 
opgemerkt, kan een raming van de omvang en samenstelling van deze 
groep slechts zeer globaal plaatsvinden, omdat het personen betreft die 
niet in de administratie voorkomen omdat de afgelopen 6 jaar geen recht 
op uitkering heeft bestaan. Wanneer reeds met ingang van 1978 volledig 
WWV-recht aan deze groep zou zijn verleend, kunnen de WWV-lasten over 
deze periode ca. 2,5 mld. hoger worden geraamd. Hierbij kan de kanttekening 
worden gemaakt dat het vanaf 1978 verlenen van WWV-rechten aan 
gehuwde vrouwen de financieringsproblematiek van de overheid voor deze 
periode met ca. 2,5 mld. zou hebben verzwaard. Gezien de doelstellingen 
van het Regeerakkoord, met name de doelstelling ten aanzien van het 
financieringstekort, was het niet uitgesloten geweest dat dit tot een 
aanvullende ombuigingstaakstelling elders in de sociale zekerheid zou 
heben geleid. Overigens gaat het hierbij, evenals bij het geraamde gedrag 
van 490 min. om een bruto bedrag. Dit naar aanleiding van de betreffende 
vraag van de P.S.P. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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