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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met 
het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen als 
volgt verslag uit. 

1. ALGEMEEN 

1 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkman), 
Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dales (PvdA), 
Ubels-Veen (EVP), Korthals (VVD), Linschoten 
(VVD). 

Plv. leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Leijnse 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), Van 
Muiden (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), 
Salomons (PvdA), Faber (CDA), Hermans 
(VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters 
(CDA), Wöltgens (PvdA), Evenhuis-van Essen 
(CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD). Nijhuis 
(VVD). 

De leden, behorend tot de fractie van de P.v.d.A., hebben met gevoelens, 
groeiend van scepsis tot uitdrukkelijke afkeer, kennis genomen van het 
voorliggende wetsvoorstel. 

Zij konden zich na uitvoerige bestudering van de stukken niet aan de 
indruk onttrekken dat de richtlijn, aangenomen door de Raad van de 
Europese Gemeenschappen op 19 december 1978, welke richtlijn de lid-
staten verplicht tot toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, op onjuiste 
wijze wordt gehanteerd om voor het jaar 1985 een besparing van uitke-
ringsgelden te bewerkstelligen. Het zou immers volstrekt reëel zijn, te 
meer daar het kabinet steeds het voornemen heeft gehad de geïntegreerde 
werkloosheidswet met ingang van 1 januari 1985 te doen ingaan, de 
gelden, die voor de structurele oplossing van de gelijke behandeling in het 
kader van de stelselherziening klaarblijkelijk gereserveerd zijn (laatstelijk 
geraamd op f 450 min.) vanaf die datum ook voor een interimregeling te 
benutten. 

Niet goed valt in te zien, zo waren de leden van de P.v.d.A.-fractie van 
mening, waarom deze gelden niet aangewend worden ten behoeve van de 
gelijke behandeling, doch, integendeel, een besparing wordt voorgesteld 
door middel van het uitbreiden in plaats van beperken, van de kostwinners-
eis. Een kostwinnerseis die bovendien geëlimineerd behoort te worden. 
Op deze wijze moet eerder aan misbruik van de richtlijn gedacht worden 
dan aan een loyale toepassing ervan, zo meenden zij. 

Het door het kabinet gebezigde argument dat niet vooruitgelopen mag 
worden op de stelselherziening, en dat derhalve de kostwinnerseis niet 
mag verdwijnen, is evenzeer om te draaien in die zin, dat uitbreiding van 
de kostwinnerseis, zoals in het voorstel geschiedt, volstrekt tegenovergesteld 
is aan het thans op verzoek van de Raad van State expliciet verwoorde 
voornemen de kostwinnerseis uit de nieuwe Werkloosheidswet te elimine-
ren. Het niet vooruit willen lopen op een nieuwe wet kan en mag, zo 
meenden de P.v.d.A."fractieleden, geen legitimatie van het tegendeel zijn! 
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De leden van deze fractie achtten het bovendien uiterst teleurstellend te 
moeten constateren dat het kabinet er niet in geslaagd is een voorstel voor 
te leggen dat per 23 december 1984 zal voldoen aan de derde richtlijn in de 
geest zoals deze richtlijn werkelijk bedoeld is. Deze richtlijn is immers reeds 
op 19 december 1978 aangenomen door de Raad van de Europese Ge-
meenschappen. De tussenliggende zes jaren zijn kennelijk niet voldoende 
geweest om een voldragen wetsvoorstel voor te leggen. Om na een 
periode van zes jaar een noodoplossing voor te leggen mag nogal be-
schamend genoemd worden, zo meenden deze leden. Zij hadden inmiddels 
kennis genomen van de beantwoording door de staatssecretaris van 
mondelinge vragen van het lid Dales over de handelwijze van het kabinet 
ten aanzien van de met grote meerderheid aanvaarde motie-Wöltgens c.s., 
waarin de regering werd verzocht de opmerkingen van de bevoegde 
Europese instanties met betrekking tot een interimmaatregel voor gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de WWV kenbaar te maken. Zij 
waren bijzonder teleurgesteld over het formele antwoord van de staatsse-
cretaris en zouden alsnog gaarne vernemen welke gevolgen het kabinet 
aan het voorstel verbindt, indien, na het negatieve oordeel van de Raad 
van State, eveneens een negatief commentaar van de Europese instanties 
zou worden ontvangen. Zij konden zich namelijk niet voorstellen dat het 
kabinet ook dan wil volstaan met de Kamer te verwijzen naar het Europese 
Hof van Justitie; een kabinet dat zichzelf respecteert, zal toch niet met deze 
formele handelwijze willen volstaan, zo veronderstelden de P.v.d.A."fractie-
leden. Gaarne wensten zij hierop commentaar van de ondertekenende 
bewindslieden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met de constatering 
dat de WWV onder de werkingssfeer van de derde richtlijn valt. Ook 
waren zij de overtuiging toegedaan dat het huidige artikel 13, eerste lid, 
onder 1 niet voldoet aan de derde richtlijn. Aanpassing van dit artikel is dan 
ook vóór 23 december 1984 geboden. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van het voorliggende wetsvoorstel. Zij deelden de mening van het kabinet, 
dat de thans vigerende WWV in strijd is met de derde richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen. Een gehuwde vrouw heeft thans, 
indien zij geen kostwinner is, immers geen recht op een WWV-uitkering. De 
leden van de C.D.A.-fractie wezen er op, dat de betreffende richtlijn dateert 
van 19 december 1978 en dat de lid-staten 6 jaar de gelegenheid hebben 
gekregen de nationale wetgeving aan de richtlijn aan te passen. Een en 
ander betekent, dat de aanpassing van de WWV uiterlijk op 23 december 
1984 in werking moet treden. Het had deze leden in hoge mate verbaasd, 
dat het kabinet kennelijk pas op de valreep de voorbereiding van het 
wetsvoorstel ter hand heeft genomen. Op 14 september jl. werd het ter 
overweging aanhangig gemaakt bij de Raad van State en op 23 oktober jl. 
werd het aan de Tweede Kamer aangeboden. Later kon ook niet. Waarom 
heeft het zo lang geduurd voordat het politiek gevoelige wetsvoorstel bij de 
Tweede Kamer werd ingediend, terwijl toch geruime tijd bekend was, dat 
de wijziging op 23 december 1984 in werking zal moeten treden en dat de 
algehele stelselherziening niet een feit zal kunnen zijn op 1 januari 1985? 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden grote aarzelingen ten aanzien van 
het voorgelegde wetsvoorstel. Met het kabinet waren zij van mening dat de 
derde richtlijn van de Europese Gemeenschappen noopt tot een wijziging 
van de WWV, daar moet worden vastgesteld dat artikel 13, eerste lid, onder 
1 van deze Wet in strijd is met het in artikel 4 van de richtlijn omschreven 
beginsel van gelijke behandeling. 

De aarzelingen van de leden van V.V.D.-fractie richtten zich op een drietal 
hoofdpunten, te weten 

1. de uitleg die het kabinet geeft aan de derde richtlijn; 
2. de rechtvaardigheid van de voorgestelde interimmaatregel; 
3. de gevolgen van het per 23 december a.s. niet voldoen aan de derde 

richtlijn. 
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In het vervolg van dit verslag zouden zij daarop nader ingaan. 

Deleden van de fractie van D'66 verzetten zich sterk tegen dit wetsvoorstel. 
Zij waren van mening dat wederom geheel voorbijgegaan wordt aan de 
gerechtvaardigde wens van vrouwen om, ook wanneer zij geen kostwinner 
zijn, recht te hebben op een onafhankelijke WWV-uitkering. Dit recht moet 
verwezenlijkt worden uiterlijk per 23 december 1984, conform de derde 
Europese richtlijn. De gekozen interimoplossing, waarbij ook gehuwde 
mannelijke kostwinners van een eigen WWV-uitkering verstoken zullen zijn 
vanaf 23 december 1984, achtten de aan het woord zijnde leden in strijd 
met de Europese richtlijn, gezien de indirecte discriminatie van vrouwen. 
Deze leden konden zich geheel vinden in het advies van de Raad van State 
en zij hadden al eerder te kennen gegeven de standpunten van de Emanci-
patieraad over de interpretatie van de richtlijn grotendeels te delen. Het 
had hen overigens zeer verbaasd dat over een wetsvoorstel, met een 
weliswaar tijdelijk maar toch zeer principieel karakter, geen advies is 
gevraagd aan de SER en de ER. 

Is het overigens juist, zo vroegen deze leden, om er vanuit te gaan dat 
het wél toekennen van WWV-rechten aan vrouwen per 23 december 1984 
«slechts» f225 min. kost? De oorspronkelijke kosten waren immers op 
jaarbasis geraamd, terwijl het nu om een regeling voor een half jaar gaat? 
Waaraan wordt overigens het bedrag van f25 min. besteed, dat dit wets-
voorstel oplevert? Zou het niet voor de hand liggen daarvoor een besteding 
te zoeken in de sfeer van het emancipatiebeleid, om althans in de financiële 
sfeer nog iets goed te maken van het tegenover vrouwen op dit en meerdere 
onderdelen falend beleid? 

De in de inleiding van de memorie van toelichting gemaakte opmerking 
dat ook de WWV onder de werkingssfeer van de derde richtlijn valt is juist, 
maar deze opmerking zou, volgens de leden van de fractie van D'66, tot 
een andere conclusie moeten leiden. Er is thans inderdaad sprake van 
directe discriminatie in de WWV. De conclusie dat dan wel tot indirecte 
discriminatie mag worden besloten, ook al zou dat maar voor een half jaar 
gelden, meenden zij getuigen van een ernstig gebrek aan inzicht in de 
achtergronden van de EG-richtlijn. Acht het kabinet het illusoir dat een 
proefproces, aangespannen na 23 december 1984 bij het Europese Hof, 
hem in het ongelijk zal stellen? De hier aan het woord zijnde leden van de 
D'66-fractie wilden graag de stellige garantie van het kabinet dat zo 
spoedig mogelijk de kostwinnersregeling, in het kader van de stelselherzie-
ning, uit de WWV wordt verwijderd. 

De leden van de fractie van de P.S.P. waren, vriendelijk gezegd, weinig 
ingenomen met het voorstel van het kabinet om de WWV, in afwachting 
van de definitieve vormgeving van het stelsel per 1 juli 1985, zodanig te 
wijzigen dat ook voor mannen de kostwinnerseis gaat gelden. Het kabinet 
geeft er daarmee blijk van eigenlijk geen enkele betrokkenheid of binding 
te hebben met de derde EG-richtlijn. Gaat deze richtlijn uit van de idee dat 
gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid gestalte 
moet krijgen via individuele, zelfstandige rechten, het kabinet presteert het 
om, in afwachting van deze gelijkberechtiging, nadrukkelijk het in de derde 
richtlijn zo bestreden «kostwinnerscriterium» voor iedereen van toepassing 
te verklaren. De leden van de P.S.P.-fractie konden zich derhalve absoluut 
niet met het wetsvoorstel verenigen en kondigden fel verzet daartegen aan. 
Bovendien stelden zij wijzigingsvoorstellen in het vooruitzicht die het 
wetsvoorstel zodanig zullen veranderen, dat recht gedaan wordt aan de 
strekking van de derde richtlijn. Gaarne wensten deze leden ten slotte 
inzage in de brief van de heer Richard, van 26 oktober 1984. Is inmiddels 
een reactie van de heer Richard ontvangen op de brief van de eerste 
ondertekenaar van 6 november 1984? Zo neen, kan dit commentaar, 
wanneer het verschijnt, ook aan de Kamer toegezonden worden? 
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De leden van de C.P.N.-fractie waren verbaasd over het feit dat de 
aanpassing van de WWV aan de derde richtlijn kennelijk zoveel problemen 
oplevert. Immers, vanaf december 1978 staat vast dat een dergelijke 
aanpassing vóór het einde van dit jaar een feit moet zijn, zo meenden deze 
leden. Bovendien heeft het kabinet in de adviesaanvrage over de stelselher-
ziening in mei 1983 het voornemen bekend gemaakt de kostwinnersregeling 
uit de WWV te zullen halen? Waarom gebeurt dat dan niet? Naar het 
oordeel van deze leden is op dit moment slechts van belang de verplichting 
om de wetgeving aan te passen, of dat nu geschiedt in de vorm van een 
interimmaatregel of in het kader van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. Zij deelden dan ook het standpunt van de Raad van State 
dat de door het kabinet genoemde randvoorwaarden, genoemd op blz. 5 
van de memorie van toelichting, van geen betekenis zijn. Deze leden 
betreurden het zeer dat door het kabinet niet, althans onvoldoende wordt 
ingegaan op het wel zeer kritische advies van de Raad van State. Zij zouden 
graag vernemen op welke wijze de bewindslieden menen gehoor te 
hebben gegeven aan de aanbevelingen van de Raad van State, gezien ook 
de slotzin van het advies. Zij konden een vertaling van de aanbevelingen 
van de Raad allerminst terugvinden in het voorstel van wet. Zij waren van 
mening dat het een ernstige zaak is wanneer een advies van de Raad van 
State feitelijk genegeerd wordt. 

De leden van de C.P.N.-fractie hadden al bij eerdere gelegenheden hun 
zorg geuit over de wijze waarop wijzigingen in de sociale wetgeving tot 
stand komen. De gang van zaken rond de stelselherziening verontrust deze 
leden ten zeerste. Met name het ontbreken van een kader, in de vorm van 
een standpunt van het kabinet over de stelselherziening als geheel, maakt 
de wijze waarop in de memorie van toelichting op dit wetsvoorstel gerefe-
reerd wordt aan de stelselherziening volstrekt onvoldoende. 

De leden van de P.P.R.-fractie noemden de «sexe-neutraal geformuleerde 
kostwinnerseis» werkelijk een vondst. Jammer dat bij de overige wetsvoor-
stellen op het gebied van de sociale zekerheid tot nu toe zo weinig van die 
onvermoede creativiteit van het kabinet zichtbaar is geworden! Het was 
deze leden bovendien opgevallen dat het kabinet, dat de afgelopen jaren 
met het ene bezuinigingsvoorstel na het andere vooruitliep op de stelsel-
herziening, dit nu ineens onmogelijk acht, althans onwenselijk. 

Deze leden deelden overigens de opvatting en de argumentatie van de 
Raad van State dat met deze interimwetgeving niet wordt voldaan aan de 
EG-richtlijn: de kostwinnerseis mag dan sexe-neutraal geformuleerd zijn, 
daarmee is ze nog niet sexe-neutraal; er is wel degelijk sprake van indirecte 
discriminatie. 

Het was de leden van de R.P.F.-fractie opgevallen, dat in de beweegreden 
niet wordt gesproken over het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen als grondslag voor de voorgenomen wetswijziging. Er 
wordt slechts gesproken over een zodanige wijziging dat voor mannen en 
vrouwen onder dezelfde voorwaarden recht op een uitkering ontstaat. De 
hier aan het woord zijnde leden vroegen daarom of er verschil bestaat 
tussen «gelijke behandeling» en het verlenen van een recht op uitkering 
onder dezelfde voorwaarden en zo ja, welke inhoud dit verschil heeft. 

Dat de leden van de R.P.F.-fractie overigens niet gelukkig zijn met de 
inhoud van de derde richtlijn inzake sociale zekerheid van de Europese 
Gemeenschap moge het kabinet uit eerdere bijdragen van hun kant 
inmiddels duidelijk zijn. Deze leden wilden hun argumenten op deze plaats 
dan ook niet herhalen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met begrip kennis genomen van het 
onderhavige wetsvoorstel. Door de voorgestelde wijziging wordt formeel 
voldaan aan de eis van gelijke behandeling, zonder dat materieel wordt 
vooruitgelopen op de stelselherziening. Immers, de invoering van een 
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sexe-neutraal kostwinnersbegrip blijft dichter bij de oorspronkelijke 
regeling dan het totaal elimineren van het kostwinnersbegrip. Op het 
moment dat integratie z^\ plaatsvinden van de WW en de WWV, en de 
geïntegreerde regeling geheel uit premies door werkgevers en werknemers 
gefinancierd zal worden, zal de kostwinnerseis vervallen. De extra kosten 
die dat met zich meebrengt bedragen f450 min. Is dit extra beslag op de 
collectieve middelen, vooral ten behoeve van niet-kostwinners, afgewogen 
tegen de noodzaak de positie van langdurig werkloze wei-kostwinners te 
verbeteren? Heeft het handhaven van de huidige splitsing tussen een 
geïndividualiseerde werkloosheidsverzekering met korte looptijd en een op 
relatieve behoeften gebaseerde voorziening voor de langdurige werkloos-
heid daarom geen aantrekkelijke kanten? 

Er zal in alle gevallen nu een kostwinnerseis worden gesteld. Welk extra 
beslag legt dit op de uitvoeringsorganen? Hoe zal de nieuwe regeling in de 
praktijk dienen te worden uitgevoerd? Rust de bewijslast op de kostwinner, 
om aan te tonen dat hij of zij een WWV-gerechtigde is? 

2. DE INHOUD VAN DE VOORGESTELDE MAATREGEL 

Voor de tweede maal in korte tijd is een interimmaatregel noodzakelijk 
geworden omdat, enerzijds, vóór 23 december 1984 voldaan moet zijn aan 
de eis tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de WWV en, 
anderzijds, het streven naar invoering van een geïntegreerde Werkloosheids-
wet, oorspronkelijk gesteld op 1 januari 1985, uitgesteld is tot 1 juli 1985, zo 
constateerden de leden van de P.v.d.A.-fractie. Noch de aanvaarding, noch 
de streefdatum voor invoering van een nog in te dienen wet valt te garan-
deren, zoals de leden van deze fractie ook reeds opmerkten in het voorlopig 
verslag op het wetsvoorstel tot wijziging van de WWV ten behoeve van 
werknemers van 50 jaar en ouder (18672). Zij meenden dat het daarom des 
te schrijnender is dat de thans voorliggende interimoplossing niet in het 
verlengde ligt van een definitieve regeling. Zij constateerden dat het 
kabinet, conform de voorstellen in de adviesaanvrage over de stelselherzie-
ning, nog steeds van mening is dat in de werkloosheidsregeling geen 
kostwinnersbepalingen mogen worden opgenomen. Hieruit heeft het 
echter niet de conclusie getrokken dat ook in de interimmaatregel de 
kostwinnerseis geschrapt behoort te worden. Het kabinet geeft hiervoor 
vier redenen: 

1. de interimmaatregel moet zo min mogelijk ingrijpen in het huidige 
stelsel; 

2. de interimmaatregel moet zo min mogelijk vooruit lopen op de 
geïntegreerde Werkloosheidswet; 

3. de financiële gevolgen worden als argument aangevoerd; 
4. het kabinet is van mening dat ook het voorliggend voorstel voor een 

interimoplossing voldoet aan de richtlijn. 
Ten aanzien van het eerste argument stelden deze leden de vraag welke 

bepaling zo min mogelijk ingrijpt in het huidige stelsel. Zij zeiden immers 
de mening toegedaan te zijn dat het schrappen van de kostwinnersbepaling 
niet alleen in overeenstemming is met de derde richtlijn, maar ook het 
meest aansluit bij het bestaande stelsel. Het bevreemdde hen dan ook dat 
het kabinet van opvatting is dat het schrappen van deze kostwinnerseis een 
«ingrijpende wijziging» (bladzijde 5) zou betekenen. Zij konden deze 
conclusie niet volgen, te meer niet, daar in een ander voorliggend wets-
voorstel (verlenging van de WWV-uitkeringsperiode voor 50-jarigen en 
ouder) een veel grotere ingreep in het huidige stelsel betekent. In dat 
voorstel (18672) wordt wel een interimmaatregel voor een halfjaar 
noodzakelijk geacht, die aanzienlijk ingrijpt in het bestaande stelsel. Ten 
overvloede meldden deze leden dat zij sympathiek staan tegenover de 
doelstelling van dat voorstel voor 50-jarigen en ouder, maar dat zij wel 
signaleerden dat het kabinet met twee maten meet ten aanzien van deze 
twee onderwerpen. 
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Met betrekking tot net tweede argument - het niet willen vooruitlopen op 
de geïntegreerde Werkloosheidswet" konden de leden van de P.v.d.A.-
fractie, hier aan het woord, de conclusie van het kabinet eveneens allerminst 
delen. Begrepen deze leden het goed, dan wordt gesteld dat in het nieuwe 
stelsel de duur van de uitkering voor sommige groepen korter kan zijn dan 
2,5 jaar. Daarom zou aan een groep gehuwde vrouwen, geen kostwinner 
zijnde, geen langere uitkeringsduur toegezegd kunnen worden. Deze leden 
achtten dit een bijzonder curieus argument. Geldt dit niet voor een veel 
grotere groep van werknemers? In het licht van het voorstel van het 
kabinet tot uitbreiding van de kostwinnerseis verzochten de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. toegelicht te zien hoe deze uitbreiding van een reeds 
gecompliceerd systeem binnen de WWV, leidende tot vaststelling van de 
kostwinner, zich verhoudt tot het steeds met de mond beleden beleid van 
vereenvoudiging (en vermindering) van regels, ook in het sociale zeker-
heidsstelsel. Waar men een ingewikkelde eis op afzienbare tijd wil laten 
vervallen, valt niet goed in te zien waarom een tijdelijke maatregel die eis 
nog extra moet opschroeven en uitbreiden. Het niet willen ingrijpen in het 
huidige stelsel, mede op grond van het argument dat de regering de 
uitvoeringsorganen niet «onevenredig wil belasten» komt toch wel in een 
heel merkwaardig, bijna als hypocrisie te kwalificeren, lichtte staan. Zou 
bovendien de fraude-gevoeligheid van de WWV door uitbreiding van 
bepaalde eisen niet weer toenemen? 

Ten aanzien van het door het kabinet gebezigde argument van de 
financiële gevolgen verwezen de leden van de fractie van de P.v.d.A. naar 
hun eerdere opmerkingen hierover in § 1. Het advies van de Raad van State 
bevat eveneens kritiek hierop. De Raad stelt «Op geen enkele wijze is in de 
derde EG-richtlijn ruimte gelaten om met een beroep daarop (bedoeld 
worden de financiële gevolgen; P.v.d.A.-fractieleden) van deze richtlijn af te 
wijken, afgezien nog van het feit dat het kabinet tot voor kort de financiële 
ruimte voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de werk-
loosheidsregelingen, laatstelijk geraamd op 450 min. gulden, aanwezig 
achtte» (bladzijde 8, slot § 5). Deze leden zeiden het volstrekt eens te zijn 
met de Raad van State. Zij voegden daar nog twee opmerkingen aan toe. In 
de eerste plaats blijkt ook uit de memorie van toelichting dat het kabinet 
zelf bij benadering niet weet welke de financiële gevolgen zijn, getuige ook 
het feit dat in een korte tijdspanne de kosten van de gelijkberechtiging 
meer dan gehalveerd zijn (van oorspronkelijk ruim f 1 mld. tot f450 min.). 
Daarnaast hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie de indruk dat het 
financiële argument zeer eenzijdig wordt gehanteerd. Wel met spoed de 
individualisering in de premieheffing AOW regelen, een traagheid waar het 
een regeling betreft die voor een half jaar incidentele kosten met zich mee 
zou brengen. Incidentele kosten, omdat de structurele regeling immers nog 
steeds beoogd wordt door het kabinet. Alle bovengenoemde argumenten 
werden aldus door de leden van de fractie van de P.v.d.A. weersproken. 

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de stelling van het kabinet, 
dat de thans voorgestelde maatregel een minimum-oplossing is en dat zij 
het meest nauwkeurig aansluit bij het huidige systeem van de WWV. Dit 
laat echter onverlet dat nauwkeurig nagegaan moet worden of de voorge-
stelde maatregel in overeenstemming is met de Europese richtlijn. De 
bespreking hiervan zal echter in de volgende paragraaf aan de orde komen. 

Kan worden medegedeeld, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, 
wat de maximale inkomenseffecten van de voorgestelde maatregel zullen 
zijn? Zullen betrokkenen redelijkerwijs in staat zijn hun lastenpatroon 
binnen twee maanden aan te passen aan het nieuwe gezinsinkomen? Is het 
kabinet van oordeel dat zulks in redelijkheid van de betrokkenen kan 
worden gevraagd? De leden van de V.V.D.-fractie stelden vast dat de 
adviesaanvrage aan SER en ER, met betrekking tot de stelselwijziging, 
uitgaat van schrapping van de kostwinnerseis. Uit de memorie van toelich-
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ting blijkt dat het kabinet per 1 juli 1985 de stelselherziening wil doen 
ingaan. Staat de nu voorgestelde maatregel, zo vroegen deze leden, die 
uitgaat van een uitbreiding van de kostwinnerseis, niet haaks op de door 
het kabinet ingenomen beleidsuitgangspunten in de adviesaanvrage? Het 
kabinet geeft in de memorie van toelichting aan dat zijn keuze, die heeft 
geleid tot het onderhavige wetsvoorstel, is ingegeven door onder andere 
een drietal randvoorwaarden, te weten: 

1. een zo min mogelijk ingrijpen in het huidige stelsel; 
2. niet vooruitlopen op de komende integratie van de WW en de WWV; 
3. de financiële gevolgen. 
Kan worden medegedeeld welke ruimte de derde richtlijn laat voor deze 

drie randvoorwaarden? 
Het kabinet geeft als één van de overwegingen voor invoering van een 

sexe-neutraal kostwinnersbegrip dat niet op de stelselherziening mag 
worden vooruitgelopen, aldus de D'66-fractieleden. Met het elimineren van 
de kostwinnersregeling zou daarvan wel sprake zijn. Kan worden toegelicht, 
waarom in vele andere wetten wel moet worden vooruitgelopen op de 
stelselherziening, en uitgerekend met betrekking tot het elimineren van het 
kostwinnersbegrip, waaromtrent ook binnen de SER géén verschil van 
mening bestaat, daarop niet vooruitgelopen wordt. 

Welke andere niet-discriminerende oplossingen heeft het kabinet overwo-
gen? Waarom spelen financiële overwegingen een zo belangrijke rol, waar 
toch reeds eerder rekening is gehouden met meerkosten ter verwezenlijking 
van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de werkloosheids-
regelingen? 

De leden van de fractie van de P.S.P. constateerden dat de derde richtlijn 
inmiddels zes jaar oud is. Waarom heeft het kabinet de voorbereiding van 
het wetsvoorstel niet meteen ter hand genomen in november 1982? De 
richtlijn was toen inmiddels al vier jaar oud! De gelijkberechtiging wordt nu 
uitgesteld tot 1 juli 1985, en wordt via de voorliggende tussenmaatregel 
ook voor mannen een aanzienlijke verslechtering doorgevoerd. Indien 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen, in de vorm van individuele, 
zelfstandige aanspraken op WWV-uitkeringen, al kort na 19 december 1978 
zouden zijn ingevoerd, hoeveel geld zou dan met die gelijkberechtiging 
naar schatting gemoeid zijn geweest tot nu toe? Onderschrijft het kabinet 
de stelling dat dit bedrag feitelijk ten onrechte aan vrouwen onthouden is 
al die jaren? 

In zijn voorspellingen van de kosten van gelijkberechtiging in de WWV 
bleek het kabinet niet echt gelukkig geweest te zijn. In relatief korte tijd is 
het bedrag, dat met de gelijkberechtiging gemoeid zou zijn, teruggebracht 
van f 1 mld. tot ongeveer f 450 min. In de voorspelling van de werkelijke 
kosten bleek dat van te veel tentatieve vooronderstellingen moest 
worden uitgegaan, voornamelijk te wijten aan het gebrek aan informatie 
over relevante zaken. Aangezien het om tamelijk wezenlijke wijzigingen in 
de sociale zekerheid gaat, veronderstelden de leden van de fractie van de 
P.S.P. dat het kabinet ernst gemaakt heeft met het opsporen van alle, voor 
een meer exacte berekening van de kosten, relevant cijfermateriaal. Zij 
verwezen daarbij naar informatie, die bij de beantwoording van schriftelijke 
vragen van het lid Willems nog ontbrak, zoals informatie over de aansluiting 
tussen de gegevens uit de sociale zekerheid en die uit de arbeidsvoorziening, 
informatie om vast te stellen of gehuwde vrouwen beduidend minder 
verdienen, informatie over de gemiddelde werkweek van vrouwen en 
dergelijke.' Is, zo wilden deze leden weten, een halfjaar na de beantwoording 
van deze schriftelijke vragen, inmiddels meer relevante informatie opge-
spoord en geeft dat aanleiding tot een nieuwe, neerwaartse bijstelling van 
de kosten, die aan gelijkberechtiging van vrouwen in de WWV verbonden 
moeten worden? 

1 Zie Aanhangsel Handelingen Tweede l n d e beantwoording van bovengenoemde schriftelijke vragen werd 
Kamer, vergaderjaar 1983-1984, nr. 967. gesteld dat de «realisatie van de gelijke behandeling van mannen en 
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vrouwen in de werkloosheidsregelingen door het kabinet als een geïnte-
greerd deel in de stelselherziening sociale zekerheid is geplaatst; binnen 
dat geheel heeft het kabinet de ruimte aanwezig geacht voor de meerkosten». 
Wat is sinds juli 1984 veranderd, zodanig dat dezelfde meerkosten blijkbaar 
door het kabinet, gezien zijn voorstellen, niet meer opgebracht kunnen 
worden? 

Als voornaamste bezwaar tegen gelijkberechtiging van vrouwen in de 
WWV voert het kabinet «uitvoeringstechnische» bezwaren aan. Wijziging 
van de WWV zou dan immers aan vrouwen in het algemeen gedurende 2V2 
jaar recht geven op een WWV-uitkering. De hier aan het woord zijnde leden 
zagen niet in waarop die bezwaren stoelden. In het algemeen zal er 
uitvoeringstechnisch een aanzienlijke vereenvoudiging optreden: allerlei 
onderzoek als gevolg van de kostwinnersbepalingen kan immers achterwege 
blijven. Ook de nieuwe Werkloosheidswet per 1 juli 1985 kan daarbij niet 
als argument gelden. Aangenomen moet immers worden dat de nieuwe 
wet uitsluitend voor de nieuwe gevallen gaat gelden, danwei dat bij vrijwel 
alle regelingen overgangsbepalingen gecreëerd zullen worden. Graag 
zagen de leden van de fractie van de P.S.P. hierop een reactie van het 
kabinet alsmede een uitvoeriger motivering van de uitvoeringstechnische 
bezwaren tegemoet. Evenmin deelden de hier aan het woord zijnde leden 
de stelling van het kabinet dat voor wat betreft de WWV niet van een 
zuivere loondervingsregeling gesproken kan worden. Zij sloten zich aan bij 
de ernstige kritiek van de Raad van State terzake, en stelden dat wel 
degelijk van een loondervingsregeling gesproken moet worden. De 
koppeling aan het laatstverdiende loon is immers nadrukkelijk aanwezig en 
ook het kabinet spreekt toch niet voor niets van het integreren van de WWV 
en de WW in een nieuwe Werkloosheidswet? Zij achtten de gegeven 
uiteenzetting ten aanzien van dit onderwerp volstrekt onvoldoende. Graag 
zagen zij een meer uitgebreide toelichting tegemoet, daarbij betrekkend 
wat de ER en de SER terzake opgemerkt hebben, alsmede de bestaande 
jurisprudentie hierover? 

De leden van de C.P.N.-fractie begrepen de redenering niet over de 
samenhang tussen deze interimmaatregel en de per 1 juli 1985 voorziene 
integratie van de WW en de WWV. Indien bij die integratie de kostwinners-
bepalingen verdwijnen, waarom dan niet nu de WWV reeds in die richting 
gewijzigd? Deze leden herhaalden dat juist nu de bestaande wetgeving 
moet worden aangepast aan de derde richtlijn. Ook over de uitvoerings-
technische redenen, die het kabinet aanvoert hadden deze leden grote 
twijfels. Is het niet zo dat ook deze door het kabinet voorgestelde wijziging 
uitvoeringstechnische problemen zal opleveren? 

Het kabinet voert, zo constateerden de leden van de R.P.F.-fractie, een 
viertal redenen aan om de door hem gekozen oplossing met betrekking tot 
het recht op een WWV-uitkering voor mannen en vrouwen te verdedigen, 
te weten; a. de verplichting tot gelijke behandeling; b. zo min mogelijk 
ingrijpen in het huidige stelsel; c. financiële overwegingen en d. een 
verdeeld SER-advies. Vervolgens constateert het kabinet dat de gekozen 
oplossing een minimumoplossing is. De hier aan het woord zijnde leden 
van de R.P.F.-fractie achtten het een goede zaak dat de kostwinnerseis 
vooralsnog in de WWV gehandhaaft blijft. Hierdoor wordt meer nadruk 
gelegd op de draagkracht van een huishouding dan wanneer sprake is van 
een geïndividualiseerde uitkering. Bovendien gaven deze leden om 
principiële redenen de voorkeur aan uitkeringen, gebaseerd op de kostwin-
nerseis. Wat de financiële kant van het wetsvoorstel betreft vermochten 
deze leden niet in te zien dat voor een andere oplossing zou zijn gekozen. 
Zij zouden hier dan ook hun voorkeur voor opneming van het thans 
voorgestelde systeem in de geïntegreerde werkloosheidsregeling bekend 
willen maken. Zij vroegen het kabinet in te gaan op mogelijke alternatieven 
om het daardoor te besparen bedrag elders in de sociale verzekering aan te 
wenden. Is het wellicht mogelijk om hierdoor een verdere verlaging van de 
uitkeringspercentages (70%) of een langere duur van de werkloosheidsuit-
kering voor alleenverdieners te bewerkstelligen? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 683, nr. 5 8 



3. TOETSING VAN HET WETSVOORSTEL AAN DE RICHTLIJN 

De P.v.d.A.-fractieleden erkenden dat het voorstel tot wijziging van artikel 
13, eerste lid, onder 1 directe discriminatie tussen mannen en vrouwen 
opheft. 

Vraagtekens zetten zij echter bij de redenering van het kabinet ten 
aanzien van het wegnemen van het vermoeden van discriminatie, welke 
gedachtengang er van uitgaat dat de regeling door de thans geformuleerde 
kostwinnerseis een objectieve en redelijke grond heeft. Bovendien zouden 
deze leden gaarne vernemen of deze wetgeving niet expliciet in strijd is 
met artikel 3 en 4 van de richtlijn. Zij betreurden het dat het kabinet de 
argumentatie van de Raad van State in dit verband naast zich neerlegt. 
Wanneer de Raad van State de vrees uit dat de voorgestelde regeling voor 
de duur van de regeling de realisering van de doelstellingen van de richtlijn 
«geen stap dichterbij brengt» verwijst het kabinet naar de structurele 
regeling, die het voor ogen staat, en naar het voorgestane emancipatiebeleid, 
en doet de argumentatie van de Raad van State in feite af met een verwijzing 
naar de toekomst. Daarbij blijft verschil in visie bestaan tussen de Raad van 
State en het kabinet over de vraag of de voorgestelde tijdelijke regeling al 
dan niet tot indirecte discriminatie leidt. 

Het moet toch, zo meenden deze leden, verbijsterend geacht worden dat 
een lid-staat van de EG, dat in zes jaar tijd al geen kans heeft gezien een 
definitieve invulling aan de richtlijn te geven, in dit late stadium nog de 
verdenking op zich wil laden de richtlijn niet «con amore» te willen uitvoeren 
en niet een werkelijk vooruitstrevend emancipatiebeleid te willen voeren, 
terwijl men tegelijkertijd betoogt dat over een half jaar wel te willen. De 
geloofwaardigheid van een dergelijke redenering wordt wel ernstig op de 
proef gesteld en de financiële voordelen lijken de enige verklaring te zijn, 
gezien de onhoudbaarheid van de andere argumenten. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. deden dan ook een ernstig beroep op het kabinet 
zich hierop te bezinnen. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden geboeid kennis genomen van de 
schriftelijke gedachtenwisseling tussen het kabinet en de Raad van State 
over de vraag of het voorliggende wetsvoorstel al dan niet in strijd is met 
de derde Europese richtlijn. Daarin stond de vraag centraal of sprake is van 
indirecte discriminatie. Het kabinet komt tot de conclusie, dat hantering van 
de voorgestelde sekse-neutrale kostwinnerseis ertoe leidt, dat een substan-
tieel groter aantal vrouwen dan mannen niet voor een toekomstige WWV-
uitkering in aanmerking zal komen. Er is derhalve, zo concludeert het 
kabinet in de memorie van toelichting (blz. 8) een vermoeden van discrimi-
natie. Kan dit vermoeden op objectieve en redelijke gronden weerlegd 
worden? Het kabinet meent van wel en baseert zich daarbij op een tweetal 
basisprincipes van de WWV : a een loondervingsvoorziening voor de 
meewerkende partner indien het gezinsinkomen relatief laag is en b een 
loondervingsvoorziening voor de meewerkende partner indien het aandeel 
van die partner in het gezinsinkomen relatief hoog is. 

«Deze basisprincipes, die thans voor de WWV nog ten volle gelden, zijn 
naar het oordeel van het kabinet afzonderlijk en in combinatie, te beschouwen 
als een objectieve en redelijke grond, waaraan iedere gedachte van 
discriminatie van mannen en vrouwen vreemd is» (memorie van toelichting 
blz. 9). Het kabinet komt op grond van deze redenering tot de conclusie, dat 
de sekse-neutrale kostwinnerseis niet beschouwd kan worden als een vorm 
van indirecte discriminatie. 

De leden van de C.D.A.-fractie plaatsten hun vragen bij deze redenering. 
Zij wezen erop, dat bedoelde basisprincipes betrekking hebben op de 
(sociale) uitwerking van het kostwinnerscriterium. Om het vermoeden van 
discriminatie te weerleggen moet derhalve aangetoond worden, dat er 
objectieveen redelijke gronden zijn voor de kostwinnerseis. Zij herinnerden 
in dit verband aan de conclusie in het advies van de Raad van State «dat 
geen objectieve en redelijke grond is aangevoerd om het vermoeden van 
discriminatie weg te nemen en dat met het aangevoerde dus niet kan 
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worden volstaan». (§ 6, blz. 9). In het Nader Rapport (§ blz. 13) wordt 
hiertegen onder andere ingebracht, dat gezien de beperkte middelen «de 
kleinere gezinsinkomens» beschermd moeten worden tegen de gevolgen 
van het wegvallen van een deel van het inkomen. Ligt het dan niet voor de 
hand, uitgaande van de structuur van het wetsvoorstel, zo merkten de 
C.D.A."fractieleden op, om bij voorbeeld bij inkomens van VU maal het 
wettelijk minimumloon de eis te laten vervallen, dat er alleen recht is op 
een WWV-uitkering indien de partner minstens 25% van dat inkomen 
verdient? Graag wilden deze leden een overzicht van de inkomenspositie 
van de gehuwde mannen en vrouwen, die thans in aanmerking komen 
voor een WWV-uitkering. Ook wilden zij nader inzicht in de gang van zaken 
in de andere lid-staten van de EG. 

Naast de «kleinere gezinsinkomens» moet er bescherming geboden 
worden voor de hogere inkomens indien een substantieel deel van het 
inkomen wegvalt. Het kabinet spreekt in dit verband van «inkomenspolitieke 
gronden» (Nader Rapport, blz. 13). De C.D.A.-fractieleden konden zich 
daarin vinden. Zij konden zich echter niet aan de indruk onttrekken, dat het 
betoog van het kabinet er met name toe strekt om de juistheid van de 
«inkomenspolitieke gronden» te adstrueren en niet om het vermoeden te 
weerleggen, dat de sekse-neutrale kostwinnerseis leidt tot indirecte discri-
minatie. Ook de hierna volgende overweging van de Europese Commissie 
in haar voortgangsverslag achtten zij hiervan belang. Ten aanzien van de 
gezinstoeslagen op uitkeringen is de Commissie namelijk van mening dat 
deze slechts objectief gerechtvaardigd kunnen zijn «in het geval van sociale 
prestaties, die een bestaansminimum garanderen». Met de Raad van State 
deze lijn doortrekkend moesten de C.D.A.-fractieleden constateren dat 
toepassing van het kostwinnersprincipe, dat ten grondslag ligt aan de WWV, 
niet als oogmerk heeft een sociaal minimumniveau te garanderen. De 
WWV kent het principe van een uitkering naar evenredigheid van het 
laatstverdiende loon. Zij hechtten eraan het loondervingskarakter van de 
WWV te benadrukken. Dit karakter blijkt niet alleen uit de wetsgeschiedenis, 
gezien de bedoelde coördinatie met de Werkloosheidswet, doch ook uit het 
voorgenomen wetsvoorstel tot integratie van de WW en de WWV tot één 
Werkloosheidswet, zo meenden de C.D.A.-fractieleden. Zij hadden er 
kennis van genomen, dat het kabinet voorts verwijst naar het arrest van 31 
maart 1981, zaak nr. 96/80. Het ging daarbij, zo meenden deze leden, om de 
toepassing van de eerste richtlijn, waarbij indirecte discriminatie nog niet 
in het geding was. Zij hechtten groot belang aan de al dan niet strijdigheid 
met de derde richtlijn (met name het punt van de indirecte discriminatie) 
omdat te voorzien valt, dat na de inwerkingtreding van het voorliggende 
wetsvoorstel de Europese rechter om een uitspraak gevraagd zal worden. 
Met het oog op de rechtszekerheid en de mogelijke financiële gevolgen 
moet voorkomen worden, dat de Nederlandse Staat in het ongelijk gesteld 
zal worden. Regeren is immers wezenlijk iets anders dan «wie dan leeft, 
wie dan zorgt». 

De C.D.A.-fractieleden zeiden met grote belangstelling uit te zien naar de 
reactie van het kabinet. Heeft het inmiddels kennis kunnen nemen van de 
(concept) antwoorden van de Europese Commissie op vragen van mevrouw 
May-Weggen over de onderhavige materie? 

De leden van de V.V.D.-fractie citeerden artikel 4 van richtlijn (79/7 EEG 
Pb.E.G. nr. L6/24, 10 januari 1979 (derde richtlijn)), luidende: «Het beginsel 
van gelijke behandeling houdt in dat iedere vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, hetzij direct, hetzij indirect door verwijzing naar met 
name echtelijke staat of gezinssituatie, is uitgesloten in het bijzonder met 
betrekking tot ». ledere vorm van discriminatie op grond van geslacht 
dient derhalve verwijderd te worden uit onder andere de WWV. De leden 
van de V.V.D.-fractie konden het standpunt van het kabinet niet weerspreken, 
dat de inhoud van het onderhavige wetsvoorstel de bestaande directe 
discriminatie zal wegnemen. Zij waren evenwel van mening dat het kabinet 
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er niet in is geslaagd aan te tonen, dat na inwerkingtreding van de wet 
geen sprake meer zal zijn van indirecte discriminatie. In de memorie van 
toelichting staat geschreven dat in het algemeen onder discriminatie van 
mannen en vrouwen kan worden verstaan «het verschillend behandelen 
van mannen en vrouwen zonder objectieve en redelijke grond». 

De leden van de V.V.D.-fractie, hier aan het woord, vroegen de bewinds-
lieden aan te geven waarop deze definitie van discriminatie is gebaseerd. 
De beperking «zonder objectieve en redelijke grond» is in de tekst van de 
richtlijn niet terug te vinden. Bovendien wees bestudering van de relevante 
documenten uit dat deze beperking geen rol heeft gespeeld bij de totstand-
koming van de derde richtlijn, noch voor de commissie, noch voor de Raad 
van de Europese Gemeenschappen, en evenmin bij de behandeling in het 
Europese Parlement. Het is, aldus deze leden, derhalve zeer de vraag of de 
beperking «zonder objectieve en redelijke grond» bedoeld is. 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden er op voorhand van uit te 
moeten gaan dat de door de regering gewenste beperking niet bedoeld is. 
Deze leden vroegen zich voorts af op basis van welk onderdeel van het 
arrest van 31 maart 1981 (zaak nr. 96/80 van het Europese Hof van Justitie) 
het kabinet zijn standpunt baseert dat de door hem gegeven uitwerking van 
het discriminatie-begrip nauw aansluit bij de door het Hof gegeven invulling. 
Bestudering van genoemd arrest (Jenkins/Kingsgate, NJ 1982, 419) had 
deze leden eerder van het tegengestelde overtuigd. In het door het kabinet 
aangehaalde arrest wordt gesteld: «zolang maar het verschil in beloning 
voor deeltijd- en voltijdarbeid zijn verklaring vindt in objectief gerechtvaar-
digde factoren, die geen verband houden met discriminatie op grond van 
geslacht». 

Indien het kabinet «het verschil in beloning voor deeltijd" en voltijdarbeid» 
vervangt door «het verschillend behandelen van mannen en vrouwen», 
wordt, aldus deze leden, geen recht gedaan aan de strekking van deze 
uitspraak. Zij waren overigens van mening, dat deze uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie ondubbelzinnig duidelijk maakt dat mannen en 
vrouwen niet verschillend behandeld mogen worden, omdat daarvoor 
nooit een objectieve grond voor aan te voeren is, laat staan een redelijke. 
De in het arrest genoemde «objectief gerechtvaardigde factoren» slaan dan 
ook niet op het verschillend behandelen van mannen en vrouwen, aldus 
deze leden. Het kabinet geeft toe dat ook naar zijn oordeel, op basis van het 
voorhanden zijnde cijfermateriaal, de sexe-neutrale kostwinnerseis in de 
WWV feitelijk verschillend uitwerkt voor mannen en vrouwen. 

Naar het oordeel van het kabinet leidt dit slechts tot een vermoeden van 
discriminatie. Een vermoeden dat wordt weerlegd door aan te tonen dat 
het gesignaleerde verschil in effecten een objectieve en redelijke grond 
heeft. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de beide 
basisprincipes, die aan de kostwinnerseis ten grondslag liggen, afzonderlijk 
en in combinatie, door het kabinet beschouwd worden als een objectieve 
en redelijke grond. De leden van de V.V.D.-fractie vroegen het kabinet dit 
standpunt nader toe te lichten. Zij waren van mening dat in redelijkheid 
toch niet in rechte vol te houden is, dat een tweetal, door het kabinet zelf 
geformuleerde basisprincipes, kunnen worden bestempeld als een objec-
tieve en redelijke grond. Indien en voor zover er al sprake kan zijn van een 
beperking van het recht van gelijke behandeling op grond van het bestaan 
van een «objectieve en redelijke grond», zal die objectieve en redelijke 
grond toch nooit betrekking kunnen hebben op de regelgeving zelf, maar 
slechts op een materiële casuspositie (vgl. Jenkins/Kingsgate)? 

De leden van de V.V.D.-fractie waren, concluderend, van mening dat, 
indien dit al een rol zou mogen spelen, het kabinet geen werkelijk objectieve 
en redelijke grond heeft aangevoerd om het vermoeden van discriminatie 
weg te nemen. 

De leden van de fractie van D'66 waren van mening dat wat erg gemakkelijk 
wordt voorbijgegaan aan het voortgangsverslag van de Europese Commis-
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sie, dat stelt dat een vermoeden van indirecte discriminatie kan worden 
aangenomen, zodra een oneigenlijke neutrale maatregel overwegend 
werknemers van één van beide geslachten treft. Heeft het kabinet enig 
vermoeden hoe de Europese Commissie tot die stellingname zou kunnen 
zijn gekomen? De Commissie stelt voorts dat degene die vermeende 
discriminerende bepalingen treft daarvoor objectief gerechtvaardigde 
gronden moet aanvoeren. 

Wanneer het kabinet enerzijds erkent dat kwantitatief veel meer vrouwen 
getroffen zullen worden dan mannen en, anderzijds, geen objectief gerecht-
vaardigde gronden kan aanvoeren, deugt de redenering toch in het geheel 
niet? Ook de Raad van State rangschikt de door het kabinet genoemde 
randvoorwaarden niet onder de objectief gerechtvaardigde gronden. 
Evenmin kunnen de «basisprincipes», die aan de WWV ten grondslag 
zouden liggen, dienen ter verdediging van dit onderdeel van het wetsvoor-
stel. Waar zouden deze leden overigens deze «basisprincipes» van de 
WWV kunnen terugvinden? 

In het Nader Rapport worden inkomenspolitieke gronden aangevoerd ter 
rechtvaardiging van de invoering van het sexe-neutrale kostwinnersbegrip. 
Naar de mening van de leden van de fractie van D'66 hebben nóch de 
randvoorwaarden (zo min mogelijk ingrijpen nu in het stelsel, niet vooruit 
lopen op de structurele werkloosheidsregeling, financiële gevolgen), noch 
de «basisprincipes» of de inkomenspolitieke uitwerking van het kostwin-
nersbegrip, ook maar iets te maken met de door de Europese Commissie 
bedoelde objectief gerechtvaardigde gronden die aanwezig moeten zijn om 
indirect te mogen discrimineren. Bovendien wordt het karakter van de 
WWV steeds meer geweld aangedaan door deze gekunstelde wijze van 
redeneren. De hier aan het woord zijnde leden van de D'66-fractie zeiden 
altijd van mening geweest te zijn dat de WWV een loondervingswet is, 
waarbij geen behoeftecriterium behoort te gelden. Het gegeven dat de 
WWV door andere instanties wordt uitgevoerd dan de WW kan toch geen 
reden zijn om nu opeens een uitleg te geven die afwijkt van het principe 
dat het om een uitkering gaat die in evenredigheid staat tot het laatstver-
diende loon? Dan zou immers ook voor kostwinners de WWV een ander 
karakter moeten hebben. Op die manier zou er dan wellicht voorafgaand 
aan de stelselherziening nog meer te besparen zijn. Deze leden waren 
voorts zeer geroerd door de met zorg gemaakte berekeningen op blz. 8 van 
de memorie van toelichting, waaruit blijkt dat circa 6000 mannen en circa 
26000 vrouwen getroffen zullen worden. Een zo groot verschil hadden zij 
reeds bij voorbaat vermoed. Het kabinet stelt dat dit effect, als gevolg van 
de sexe-neutrale formulering van de kostwinnerseis, vermoedelijk vooral 
wordt veroorzaakt doordat vrouwen gemiddeld minder verdienen dan 
mannen, en dat de oorzaak daarvan moet worden bestreden in de primaire 
sfeer. Roerend vonden deze leden. Is het kabinet ook werkelijk voornemens 
dit te doen, buiten het kader van dit wetsvoorstel? 

De leden van de fractie van de P.S.P. onderschreven de ernstige kritiek, 
die de ER, maar ook de Raad van State geleverd hebben op de door het 
kabinet voorgestelde uitwerking van de derde EG-richtlijn. De stelling, dat 
met het kabinetsvoorstel geen sprake zou zijn van indirecte discriminatie, is 
niet hard te maken. Voorspeld kan worden dat veel mensen, vooral 
vrouwen, door middel van juridische procedures zullen proberen hun recht 
te halen, met een, naar het zich laat aanzien, redelijk grote kans op succes. 
Kan een inschatting gegeven worden van de kosten, die dat met zich mee 
zal brengen? Kan een uiteenzetting gegeven worden van de situatie 
waarvoor het kabinet zich geplaatst zal zien, indien individuele claims 
worden toegewezen? Bereidt het kabinet zich daarop voor? Wordt ermee 
rekening gehouden dat dan alsnog, versneld, de gelijkberechtiging geregeld 
zal moeten worden? Deze vraag geldt eveneens voor de niet ondenkbare 
situatie dat het wetsvoorstel geen parlementaire meerderheid zal behalen. 
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De leden van de C.P.N.-fractie zeiden van mening te zijn dat invoering 
van een sexe-neutrale kostwinnerseis in strijd is met de derde richtlijn. Niet 
alleen wordt gekeken bij de vaststelling van rechten naar de gezinssituatie, 
maar ook bestaat bij de voorgestelde maatregel het vermoeden van 
indirecte discriminatie. De leden van deze fractie verwezen voor wat dit 
betreft naar de door de Emancipatieraad bij meer dan één gelegenheid 
naar voren gebrachte zienswijze, die zij konden delen. 

Bovendien wordt, naar de mening van deze leden, door het kabinet in 
feite een behoeftecriterium gehanteerd als argument voor de voorgestelde 
maatregel. De WWV is echter een loondervingswet. De discussie over de 
verhouding tussen loonderving en behoeftecriterium is door het kabinet 
zelf als onderdeel van de discussie over de stelselherziening aangemerkt. 

De leden van de C.P.N.-fractie deelden ten slotte de mening van de Raad 
van State dat de voorgestelde maatregel, die bedoeld is om de WWV aan 
te passen aan de derde richtlijn, de doelstelling van die richtlijn geen stap 
dichterbij brengt. 

Het betreurde de hier aan het woord zijnde leden van de R.P.F.-fractie, 
dat het kabinet geen duidelijke afstand heeft genomen van de redeneringen, 
die de Emancipatieraad in zijn adviezen van 12 april 1984, 27 augustus 1984 
en 2 oktober 1984 volgt. Het kabinet stelt de discussie slechts uit. Deze 
leden gaven uiting aan hun ongenoegen over de huns inziens te zeer 
opgerekte definitie van het begrip (indirecte) discriminatie, in navolging 
van hetgeen zij tijdens de schriftelijke voorbereiding ten aanzien van het 
wetsvoorstel betreffende de AOW-premieheffing (18 625) naar voren 
hadden gebracht. Zij zouden overigens gaarne vernemen welke noodzaak 
het kabinet aanwezig acht om bij de herziening van het stelsel de kostwin-
nerseis, zoals deze in het onderhavige wetsvoorstel is geformuleerd, niet te 
handhaven. Deze kostwinnerseis is immers blijkens de memorie van 
toelichting niet in strijd met de derde EG-richtlijn. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met instemming kennis genomen van de 
beschouwingen van het kabinet, zowel in de memorie van toelichting als in 
het Nader Rapport, over de toelaatbaarheid van het hanteren van het 
kostwinnersbegrip in relatie tot de derde EG-richtlijn. Terecht stelt het 
kabinet dat het feit dat het hanteren van een kostwinnersbegrip leidt tot 
ongelijke uitkomsten bij mannen en bij vrouwen aanvaardbaar is, indien en 
voor zover deze ongelijkheid gebaseerd is op een objectieve en redelijke 
grond. Het voorzien in een substantieel deel van het gezinsinkomen als 
criterium voor het recht op een WWV-uitkering is zo een objectieve en 
redelijke grond. Dit lid achtte het hanteren van een kostwinnersbeginsel in 
de WWV aanvaardbaar omdat hier niet sprake is van een werknemersver-
zekering, waarin individuele rechten van verzekerden centraal moeten 
staan. De WWV is een sociale voorziening, bekostigd uit de algemene 
middelen, waardoor het bijstandskarakter een sterker accent heeft. 

4. FINANCIËLE EN INKOMENSASPECTEN 

Verwijzend naar hiervoor gemaakte opmerkingen, konden de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. ook uit dit hoofdstuk slechts de conclusie trekken 
dat nog volstrekt geen duidelijkheid bestaat over de exacte financiële 
gevolgen. 

De C.D.A."fractieleden herinnerden er aan, dat meermalen van regerings-
zijde is gesteld, dat de financiële ruimte bestaat voor het financieren van de 
meerkosten van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het is 
echter onduidelijk om welk bedrag het in het onderhavige voorstel gaat. De 
schattingen lopen nogal uiteen. Hoeveel zou het kosten indien gedurende 
het eerste halfjaar van 1985 de kostwinnerseis zou vervallen? Is daarbij 
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uitgegaan van een uitkeringspercentage van 75 of van 70? Ook zouden 
deze leden graag vernemen hoeveel het uitkeringspercentage zou moeten 
dalen om de gehuwde vrouwen eenzelfde uitkeringsregeling te bezorgen 
als thans geldt voor gehuwde mannen. 

Voorts wezen deze leden erop, dat volgens de memorie van toelichting 
6000 mannen er aanzienlijk op achteruit gaan als gevolg van het adagium 
«even slecht is ook gelijk». Overigens hadden deze leden vernomen dat het 
hierbij bij nader inzien niet om 6000, maar om ongeveer 2000 mannen 
gaat. Is dit waar? Zo ja, wat zijn daarvan de financiële gevolgen. Ook 
zouden deze leden graag vernemen wat de financiële gevolgen zijn indien 
de verkregen rechten gehandhaafd blijven en alleen de «nieuwe gevallen» 
bij de gehuwde mannen onder het nieuwe regime zouden vallen. Ten slotte 
zouden de C.D.A."fractieleden graag vernemen wat de kosten zijn indien 
alleen de gehuwde vrouwen met ingang van 23 december 1984 (nieuwe 
gevallen) een zelfde «WWV-behandeling» krijgen als thans de gehuwde 
mannen. Dat zou ondanks enkele bezwaren een oplossing zijn, die recht 
doet aan het ook door het kabinet gehuldigde principe van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. 

Wat zullen de financiële gevolgen zijn, zo vroegen de V.V.D."fractieleden, 
van het per 23 december a.s. laten vallen van de kostwinnerseis in de WWV 
(ten aanzien van lopende gevallen, respectievelijk alleen nieuwe gevallen)? 
Wil het kabinet gemotiveerd aangeven of de derde richtlijn derdenwerking 
heeft? 

Hoewel de leden van de D'66-fractie het zeer verwerpelijk vonden dat 
circa 26000 vrouwen geen WWV-rechten krijgen, wilden zij toch enkele 
opmerkingen maken over de circa 6000 mannen. Dat zijn dus mannen, die 
na 22 juni 1984 werkloos zijn geworden, en dus ook 6000 leefeenheden, die 
na 23 december 1984 afhankelijk van het voorheen genoten inkomen uit 
arbeid, er aanzienlijk financieel op achteruit gaan, waarop niet is gerekend. 
Iemand, die bij voorbeeld op 15 juni 1984 werkloos werd, en vanaf 15 
december 1984 een WWV-uitkering zal ontvangen, ziet zijn WWV-uitkering 
wel doorlopen, terwijl iemand, die een week later werkloos werd, niets 
meer ontvangt. De leden van de fractie van D'66 dachten niet dat een 
dergelijk financieel effect nog te rijmen is met de door het kabinet zelf 
genoemde basisprincipes van de WWV. Zij zouden gaarne enige gegevens 
ontvangen over de financiële effecten voor de betrokkenen zelf, in plaats 
van alleen het financiële effect voor de schatkist. 

Over de positie van de gehuwde niet-kostwinners, die door dit wetsvoorstel 
worden benadeeld wilden de leden van de P.P.R.-fractie meer helderheid. 
Met ingang van 23 december 1984 hebben zij - anders dan aanvankelijk de 
bedoeling was - geen recht (meer) op een WWV-uitkering. Per 1 juli 1985 
gaat de nieuwe geïntegreerde werkloosheidsregeling in, waarbij zij door-
gaans wel recht op een uitkering zullen hebben. Wat gebeurt er dan tijdens 
het tussenliggende halfjaar? Kan in elk geval de garantie worden gegeven 
dat niemand door deze gelegenheidswetgeving straks elke uitkering 
krachtens de geïntegreerde werkloosheidsregeling aan zich voorbij ziet 
gaan, dan wel de uitkeringsperiode met een halfjaar ziet bekort? 

Is het tevens de bedoeling te voorkomen dat er voor een aantal mensen 
feitelijk een gat van maximaal een halfjaar valt tussen twee perioden, 
waarin wel een uitkering wordt genoten? Want dat zou toch wel getuigen 
van een zeer willekeurig beleid. Heeft het kabinet daarom overwogen de 
geïntegreerde werkloosheidsregeling voor deze groep terugwerkende 
kracht te geven tot op het moment, waarop men anders voor een WWV-
uitkering in aanmerking was gekomen, dat wil zeggen tot uiterlijk 23 
december 1984? 
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5. ARTIKELEN 

Artikel II 

Indien de leden van de P.v.d.A.-fractie het goed begrepen, zullen gedu-
rende het halfjaar dat de wet zal gelden mannen, die een WWV-uitkering 
genieten op 23 december 1984 deze zullen behouden, ook wanneer hun 
vrouw, die kostwinner was, gedurende dit halfjaar in de WWV komt. 
Evenals vrouwen die thans vanuit een kostwinner-positie een WWV-uitkering 
blijven genieten wanneer hun echtgenoot, thans werkloos in de WW of 
zonder uitkering, een functie aanvaardt op grond waarvan hij als kostwinner 
zou kunnen worden aangemerkt. 

Zien deze leden het juist, dan zal het onder de werking van deze interimwet 
ongetwijfeld voorvallen dat beide echtgenoten een WWV-uitkering genieten 
en dat een echtgeno(o)t(e), krachtens de wet niet als kostwinner aan te 
merken, een WWV-uitkering geniet. Wat zijn in beide casus-posities de 
kosten en zijn deze in het door het kabinet genoemde bedrag meeberekend, 
zo vroegen deze leden zich af. 

Artikel III 

Met de Raad van State waren de leden van de P.v.d.A.-fractie van 
mening dat dit artikel, zoals het thans geredigeerd is, betekent dat, indien 
per 1 juli 1985 geen nieuwe geïntegreerde werkloosheidsregeling in 
werking kan treden, de oude situatie hersteld wordt. Dit betekent dat er dan 
sprake is van een regeling waarin, ook volgens het kabinet, sprake is van 
directe discriminatie. Is het kabinet het met deze gedachtengang eens? Zo 
ja, is het dan bereid dit artikel zodanig te wijzigen dat deze onduidelijkheid 
wordt voorkomen? Voor het overige verwezen genoemde leden naar hun 
eerder betoog omtrent de situatie dat de nieuwe wet per genoemde datum 
niet te garanderen valt. Gaarne zagen zij ook op dat punt uitvoerig com-
mentaar tegemoet. 

Het was deze leden opgevallen, dat de tekst van artikel III niet overeenstemt 
met de tekst, zoals die is aangekondigd in het Nader Rapport (bladzijde 12). 
Wat de inhoud van artikel III betreft, hadden deze leden twee bezwaren. In 
de eerste plaats wordt zeer duidelijk de suggestie gewekt, dat bij een 
achterwege blijven van een integratie van de WW en de WWV op 1 juli 
1985, teruggevallen zal worden op de huidige regeling. Een regeling die 
ook volgens het kabinet in strijd is met de derde Europese richtlijn. 

In de tweede plaats achtten de hier aan het woord zijnde leden van de 
C.D.A.-fractie het weinig gelukkig, dat bij Koninklijk besluit bepaald kan 
worden, dat de voorgestelde interimregeling tot «in het oneindige» kan 
worden gecontinueerd. Deze leden hadden (met de Raad van State) een 
duidelijke voorkeur voor de zodanige redactie, dat het voorliggende 
wetsvoorstel expireert op 1 juli 1985. 

Het lid van de G.P.V.-fractie keek vreemd aan tegen de bepaling dat de 
werkingsduur van de Wet bij Koninklijk besluit kan worden verlengd. 
Alhoewel het lid begrip kon opbrengen voor de wenselijkheid de tijdelijkheid 
van de regeling in de wettekst op te nemen, meende hij toch dat het niet 
noemen van een expiratiedatum in de Wet de voorkeur verdient boven de 
thans voorgestelde regeling. Hoe oordelen de bewindslieden hierover? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie. 
Van der Windt 
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