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vrouwen) 

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw kabinet van 14 
september 1984, no. 50, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende bovenvermeld 
voorstel van wet rechtstreeks aan ons 
te doen toekomen. Dit advies, geda-
teerd 18 oktober 1984, no. 
W 12.84.0582/40.4.43, mogen wij U 
hierbij aanbieden. 

In verband met dit advies merken 
wij het volgende op. 

1. De Raad constateert terecht dat 
in de adviesaanvrage aan de Sociaal-
Economische Raad (SER) en de 
Emancipatieraad (ER) over de herzie-
ning van het stelsel van sociale 
zekerheid van 25 mei 1983 het kabinet 
zijn voornemen te kennen heeft 
gegeven om, mede ter voldoening 
aan de Derde Richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen 
inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid, de kostwin-
nersregeling uit de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (WWV) te verwijde-
ren. Verder stelt de Raad vast dat de 
realisering van de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de 
werkloosheidsregelingen door het 
kabinet als een geïntegreerd deel in 
de stelselherziening sociale zekerheid 
is geplaatst en dat binnen dat geheel 
het kabinet de ruimte aanwezig heeft 
geacht voor de meerkosten, die 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 26 oktober 1984 

laatstelijk zijn geraamd op 450 miljoen 
gulden. In verband hiermee merken 
wij op, dat de structurele oplossing 
van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen zal plaatsvinden 
in het kader van de stelselherziening 
sociale zekerheid, i.c. de geïntegreerde 
werkloosheidswet. De daarmee 
gepaard gaande kosten zijn inderdaad 
op 450 min. gulden geraamd. 

Het is de Raad verder opgevallen 
dat, nu met het huidige voorstel tot 
hantering van een sexe-neutrale 
kostwinnerseis per 1 januari 1985 nog 
geen uitvoering wordt gegeven aan 
het beleidsvoornemen om de kostwin-
nerseis uit de WWV te verwijderen, in 
de memorie van toelichting nergens 
met zoveel woorden in het vooruitzicht 
wordt gesteld dat na afloop van deze 
interimperiode op 1 juli 1985 de 
kostwinnerseis wel uit de wetgeving 
zal worden verwijderd. Op verzoek 
van de Raad is de toelichting bij dit 
interimvoorstel expliciet tot uitdukking 
gebracht, dat het kabinet onvermin-
derd voornemens is in de nieuwe 
werkloosheidsverzekering, die in het 
kader van de stelselherziening tot 
stand wordt gebracht, conform de 
adviesaanvrage geen kostwinnerseis 
te stellen. 

2. De Raad constateert dat over het 
voorliggende wetsvoorstel noch de 
SER, noch de ER is gehoord. De Raad 
kan hiervoor begrip opbrengen indien 

het algemeen belang zich daartegen 
in de concrete situatie verzet en 
indien deze interimmaatregel slechts 
als een zeer tijdelijke maatregel is 
bedoeld. Wel ware naar het oordeel 
van de Raad in de memorie van 
toelichting uiteen te zetten op grond 
van welke dwingende omstandighe-
den het vragen van advies over deze 
maatregel achterwege is gebleven. 
Voorts acht de Raad het noodzakelijk 
dat, indien het voornemen bestaat de 
kostwinnersregeling in de WWV ook 
na 1 juli 1985 in enigerlei vorm te 
handhaven, op dat punt een nieuwe 
adviesaanvrage tot de SER en de ER 
wordt gericht. In verband hiermee 
merken wi j op dat over de thans 
voorgestelde interimmaatregel aan de 
SER en de ER inderdaad niet afzonder-
lijk advies is gevraagd. Wij achten dat 
niet nodig, daar de SER, en de ER in 
hun respectieve adviezen over de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid hun opvattingen hebben 
kenbaar gemaakt over de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in het kader van de sociale zekerheid. 
Voorts heeft de SER zich bij advies 
van 21 oktober 1977 uitgesproken 
over de Derde Richtlijn. In dit advies 
sprak een meerderheid van de SER 
zich uit voor hantering van een 
sexe-neutraal kostwinnersbegrip. Uit 
de in deze adviezen verwoorde 
opvattingen zijn, naar ons oordeel, de 
standpunten over de wijze waarop de 
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gelijke behandeling in een herzien 
stelsel van sociale zekerheid gestalte 
zou dienen te krijgen, voldoende 
duidelijk naar voren gekomen. Gelet 
hierop achten wij het evenmin nodig, 
bij een onverhoopt verder uitstel van 
de geïntegreerde werkloosheidsverze-
kering, waar de Raad kennelijk op 
doelt, aan de SER en de ER opnieuw 
advies te vragen. Verder heeft de ER, 
naar aanleiding van de in de memorie 
van toelichting bij de begroting van 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 1984-1985 aange-
kondigde beleidsvoornemens voor 
1985 op 2 oktober 1984 ongevraagd 
advies uitgebracht over de thans 
voorliggende interimmaatregel. Dat 
advies is verwerkt in de memorie van 
toelichting op het onderhavige 
wetsvoorstel. 

Verder merkt de Raad in verband 
met het tijdelijk karakter van de 
maatregel nog op, dat de opzet van 
het voorgestelde artikel III hem weinig 
gelukkig voorkomt. Immers, daarin 
wordt bepaald dat de WWV met 
ingang van 1 juli 1985 opnieuw wordt 
gewijzigd, in dier voege dat de te 
voren geldende tekst van artikel 13, 
eerste lid, onderdeel 1, wordt hersteld. 
Als gevolg hiervan wordt bij een 
onverhoopt achterwege blijven van 
nieuwe en definitieve wetgeving per 1 
juli 1985 een situatie hersteld die in 
strijd is met de Richtlijn. De Raad 
adviseert daarom in artikel III te 
bepalen dat met ingang van 1 juli 
1985 artikel 13, eerste lid, onderdeel 1, 
van de WWV vervalt. 

Naar aanleiding hiervan merken wij 
op dat, indien onverhoopt de geïnte-
greerde werkloosheidswet per 1 juli 
1985 niet ingevoerd kan worden, wij 
het op grond van dezelfde overwegin-
gen als die ten grondslag liggen aan 
het onderhavige wetsvoorstel onge-
wenst achten op dat moment de 
kostwinnerseis uit de WWV te verwij-
deren. Teneinde het door de Raad 
gesignaleerde en ook naar onze 
mening met de EG-Richtlijn strijdige 
gevolg van een onverhoopt vertraagde 
invoering van de geïntegreerde 
werkloosheidswet per 1 juli 1985 te 
voorkomen, is de redactie van artikel 
III aangepast, in dier voege dat tussen 
«1 juli 1985» en «opnieuw» is inge-
voegd: of op een bij Koninklijk besluit 
vast te stellen later tijdstip. Op deze 
wijze kan voorkomen worden, dat een 
met de EG-Richtlijn strijdige situatie 
ontstaat. Indien onverhoopt de 
invoering van de geïntegreerde 
werkloosheidswet verder vertraagd 
wordt, kan de duur van de wet bij 

Koninklijk besluit verlengd worden. 
Met deze tekstwijziging is echter niet 
de suggestie, dat te zijner t i jd opnieuw 
alleen voor de gehuwde vrouw de 
kostwinnerseis zal gelden, vermeden, 
zoals de Raad wenst. Gegeven de 
door het kabinet gestelde randvoor-
waarden met betrekking tot de 
interimmaatregel is het niet mogelijk 
deze suggestie in de wettekst weg te 
nemen. Het is immers niet mogelijk 
om nu reeds te verwijzen naar de 
toekomstige geïntegreerde werkloos-
heidswet. In de memorie van toelich-
ting is echter ondubbelzinning 
weergegeven dat het niet de bedoeling 
van het kabinet is de oude situatie te 
herstellen, doch dat de thans gekozen 
constructie de enige mogelijkheid was 
om het tijdelijk karakter van de 
maatregel aan te geven, waar het 
kabinet sterk aan hecht. 

3. De Raad merkt op dat de aan-
vaardbaarheid van kostwinnersbepa-
lingen reeds aan de orde is geweest 
bij de aanpassing van de Nederlandse 
wetgeving aan de Tweede EG-Richtlijn 
inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in het arbeidspro-
ces. De Raad stelt dat in de memorie 
van toelichting op het wetsontwerp 
tot aanpassing van de Nederlandse 
wetgeving aan die richtlijn de hante-
ring van het kostwinnersbegrip bij 
aanstelling en ontslag tot een middel-
lijk onderscheid werd bestempeld, 
daar in het algemeen gehuwde 
vrouwen getroffen zullen worden en 
dat in het algemeen ook kostwinners-
bepalingen ten aanzien van de 
primaire inkomensvorming een 
middellijk onderscheid zullen opleve-
ren, daar deze voornamelijk voor 
mannen voordelen zullen opleveren. 

In verband hiermee merken wi j op 
dat aan deze stelling de, ook tijdens 
de parlementaire behandeling geuite, 
gedachtengang ten grondslag lag, dat 
het enkele feit dat een gehanteerd 
criterium ertoe leidt dat voornamelijk 
vrouwen worden getroffen, cq. 
voornamelijk mannen voordelen 
worden geboden, voldoende is om tot 
de conclusie te komen dat sprake is 
van indirecte discriminatie. Blijkens 
de invulling die het Hof van Justitie 
E. G. nadien aan het begrip indirecte 
discriminatie heeft gegeven in zijn 
arrest van 31 maart 1981, zaak nr. 
96/80 (Jenkins/Kingsgate, NJ 1982, 
419) is dit een te stringente interpreta-
tie. In dit arrest stelde het Hof met 
betrekking tot indirecte discriminatie 
vast dat «een verschil in beloning 
tussen voltijd- en deeltijdwerknemers 
slechts dan een door artikel 119 

EEG-Verdrag verboden discriminatie 
is, wanneer het in werkelijkheid enkel 
een indirect middel is om het loonpeil 
van deeltijdwerknemers te verlagen 
wegens de omstandigheid dat deze 
groep werknemers uitsluitend dan 
wel voornamelijk uit vrouwen be-
staat». In de richtlijnen wordt het 
begrip discriminatie niet gedefinieerd. 
Enig houvast vormt derhalve de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
EG ter zake. Overigens zij in herinne-
ring gebracht, dat de regering haar 
opvattingen over het kostwinnerscrite-
rium beperkt heeft tot het gebied dat 
werd bestreken door de Tweede 
Richtlijn. Blijkens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
(Kamerstukken II, 15400, zitting 
1978-1979, nr. 11, pag. Dzi jn geen 
uitspraken gedaan in verband met het 
kostwinnersschap als criterium op het 
terrein van de sociale zekerheid. 

4. Voorts spitst de Raad de vraag of 
de voorgestelde sexe-neutrale 
formulering van de kostwinnerseis in 
de WWV met ingang van 23 december 
1984 in overeenstemming is met de 
Richtlijn toe op het verbod van 
indirecte discriminatie. Bij de invulling 
van het begrip indirecte discriminatie 
gaat de Raad daarbij echter uit van de 
definitie die de Europese Commissie 
in zijn voortgangsverslag van 13 
januari 1984 ter zake heeft neergelegd, 
en niet van de bovenweergegeven 
uitspraak van het hof van Justitie EG. 
Het op eigen initiatief door de Com-
missie EG opgestelde verslag strekt er 
met name toe, de Lid-Staten op de 
hoogte te brengen van, enerzijds, de 
interpretatieproblemen die de toepas-
sing van het bepaalde in de Richtlijn 
kan veroorzaken en, anderzijds, het 
oordeel te geven van de Commissie 
over de getroffen of te treffen maatre-
gelen voor de tenuitvoerlegging 
ervan. Blijkens het verslag van de 
bespreking in de Groep Sociale 
Vraagstukken van de Raad EG op 15 
februari 1984 zijn de vermelde 
gegevens in dit stadium van de 
tenuitvoerlegging van de Richtlijn 
- en gelet op het tijdvak waarin zij 
werden vergaard alsmede hun 
onvolledigheid - , slechts voorlopig en 
van relatieve waarde. 

De bedoeling is dat zij zullen 
worden herzien en aangevuld bij de 
redactie van het eindverslag. 

De opvatting en conclusies in het 
verslag weerspiegelen slechts de 
zienswijze van de Commissie vanuit 
het oogpunt van haar eigen verant-
woordelijkheden; zij vormen geen 
verplichting voor de Lid-Staten en 
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lopen niet vooruit op de interpretatie 
van de betreffende maatregelen door 
het Hof van Justitie EG. 

De Nederlandse delegatie heeft in 
deze vergadering opgemerkt dat de 
gegrondheid van de overwegingen 
van de Commissie onvoldoende was 
vastgesteld met betrekking tot 
maatregelen die volgens haar een 
stap terug betekenen ten opzichte van 
de doelstellingen - en een verzuim 
van de betrokken Lid-Staten wat hun 
verplichtingen betreft. 

Ook de Commissie erkent, dat na de 
vaststelling van de Richtlijn door de 
Raad EG het Hof van Justitie EG bij 
uitsluiting bevoegd is een authentieke 
interpretatie aan de Richtlijnbepalin-
gen te geven. De interpretatieve 
uitlatingen van de Commissie in 
voornoemd voortgangsverslag, die 
gegeven zijn nadat de Richtlijn is 
vastgesteld, kunnen naar onze 
mening dan ook niet als bron van 
uitleg van de Richtlijnbepalingen 
worden beschouwd. 

Het voortgangsverslag is bovendien, 
zoals eerder opgemerkt, door de 
Groep Sociale Vraagstukken bespro-
ken. De opmerkingen, die door de 
vertegenwoordigers van de Lid-Staten 
zijn gemaakt tijdens deze bespreking 
zijn echter niet in het voortgangsver-
slag verwerkt. 

Het voortgangsverslag is door de 
Groep Sociale Vraagstukken naar het 
Comité van Permanente Vertegen-
woordigers gezonden met het verzoek 
te overwegen de Raad te verzoeken 
akte te nemen van het verslag en het 
verslag van de bijeenkomst van de 
Groep Sociale Vraagstukken. De Raad 
heeft conform dit voorstel gehandeld. 

Derhalve moet worden geconsta-
teerd dat het voortgangsverslag 
slechts het standpunt van de Commis-
sie EG bevat op een bepaald tijdstip. 
Ook om deze reden dient ten aanzien 
van de inhoud van het voortgangsver-
slag de nodige terughoudendheid te 
worden betracht. 

5. Voorts stelt de Raad dat, uitgaan-
de van het vermoeden van indirecte 
discriminatie, de vraag rijst of het 
kabinet objectief gerechtvaardigde 
redenen heeft aangevoerd voor het 
handhaven van de kostwinnersrege-
ling. In dat verband wijst de Raad 
erop, dat ook het kabinet bij de keuze 
van de voorgestelde maatregel de 
vraag voorop stelt of sprake is van 
strijdigheid met de richtlijn. Voorts 
wijst de Raad erop, dat voor het 
kabinet een aantal met name genoem-
de randvoorwaarden bij zijn keuze 

gelden. Met de Raad zijn wij van 
mening dat, noch deze randvoorwaar-
den, noch het feit dat het in casu gaat 
om een interimmaatregel, verande-
ringen brengen in de datum waarop 
de verplichtingen van de derde 
EG-Richtlijn van kracht worden. 
Evenmin rechtvaardigen deze een 
uitstel van de toepassing van de 
richtlijn. 

6. Voornaamste punt van kritiek 
van de zijde van de Raad van State is, 
dat naar zijn oordeel het vermoeden 
van indirecte discriminatie door het 
kabinet niet is weerlegd door te 
stellen dat voldoende objectieve en 
redelijke gronden voor de voorgestel-
de regeling zijn aangevoerd. Het 
kabinet is het met deze kritiek oneens. 

De opjectieve en redelijke gronden 
voor invoering van de sexe-neutrale 
kostwinnersbepaling in de WWV, 
uitgewerkt langs de in de memorie 
van toelichting aangegeven lijnen, zijn 
de volgende. Gegeven de beperkte 
financiële middelen die ter beschikking 
staan, dienen primair de kleinere 
gezinsinkomens te worden beschermd 
tegen de gevolgen van het wegvallen 
van een deel van het inkomen. Voorts 
is de bescherming van de hogere 
inkomens eerst dan geboden indien 
de wegvallende inkomsten een 
substantief deel uitmaken van het 
totale inkomen van het gezin. Gezien 
deze inkomenspolitieke gronden lijkt 
het ook niet juist het hanteren van een 
kostwinnersbegrip als zodanig 
enerzijds en de concrete uitwerking 
van het begrip anderzijds strikt te 
scheiden. De formulering van de 
memorie van toelichting is, voor 
zover die de Raad aanleiding gaf tot 
opmerkingen, nader bezien en waar 
nodig aangepast. 

Het kabinet onderschrijft ook niet de 
stelling van de Raad van State, dat de 
voorgestelde regeling de realisering 
van de doelstellingen van de richtlijn 
in elk geval voor de tijd waarvoor 
deze gelden zal, geen stap dichterbij 
brengt. Inderdaad behelst de voorge-
stelde regeling niet meer, dan waartoe 
de richtlijn verplicht, te weten het 
wegnemen van elke discriminatie 
naar geslacht. De structurele regeling 
die het kabinet voor ogen staat, is in 
emancipatoir opzicht van verdergaan-
de betekenis. Dit niet zozeer teneinde 
te voldoen aan de Richtlijn, doch 
vooral op grond van het door het 
kabinet voorgestane emancipatiebe-
leid. Dat neemt niet weg, dat als 
gevolg van het nu voorgestelde 
interimregeling de bestaande directe 

discriminatie verdwijnt en dat daar-
voor naar de overtuiging van het 
kabinet, gelet op het karakter van 
de WWV, geen indirecte discriminatie 
in de plaats wordt gesteld. 

7. De andere overwegingen, die 
naar het oordeel van de Raad van 
belang zijn voor de beoordeling van 
de voorgestelde regeling, brengen 
geen wijziging in het hierboven 
verwoorde kabinetsstandpunt. 

Deze nadere overwegingen van de 
Raad houden deels verband met het 
al eerder genoemde voortgangsver-
slag. Op de betekenis, die daaraan 
naar ons oordeel toekomt, is hierboven 
al ingegaan. In dat verslag wordt in 
een voetnoot gesteld - en de Raad 
van State maakt die stelling kennelijk 
tot de zijne - dat de hoedanigheid van 
kostwinner zonder discriminerende 
opmerkingen in rechte denkbaar is, 
namelijk voor zover deze wordt 
toegepast op elk van de echtgenoten, 
wanneer zij beiden bijdragen in de 
gezinsinkomsten. Dat nu is, wat het 
voorgestelde ontwerp beoogt te 
bewerkstelligen. Dat bij de uitwerking 
van zo'n kostwinnersbegrip de hoogte 
van het arbeidsinkomen van de 
echtgenoot, de hoogte van het eigen 
inkomen en het aantal kinderen naar 
het oordeel van de Commissie geen 
rol zouden mogen spelen, valt ook uit 
het voortgangsverslag niet af te 
leiden. 

De Raad van State interpreteert het 
voortgangsverslag voorts aldus, dat 
de Commissie gezinstoeslagen op 
prestaties die een bestaansminimum 
garanderen wel, doch gezinstoeslagen 
op een aan het loon gerelateerde 
uitkering niet toelaatbaar acht. Voor 
deze uitleg van de Richtlijn, die het 
voortgangsverslag geeft, zijn, naar het 
oordeel van het kabinet, ook in de 
Richtlijn geen aanknopingspunten te 
vinden. De Richtlijn maakt het door de 
Commissie aangebrachte onderscheid 
(tussen toeslagen op minimumniveau 
en daarboven) niet. 

Het voorlopig blijven hanteren in de 
WWV van een - nu sexe-neutraal 
geformuleerd - kostwinnersbeginsel 
betekent, dat in de WWV een behoef-
tecriterium voorshands een rol blijft 
spelen. De Raad van State stelt dat dit 
afbreuk doet aan het loondervingska-
rakter van de WWV. Het kabinet is van 
oordeel, dat de WWV geen zuiver 
loondervingskarakter heeft en dat in 
het verleden ook niet heeft gehad. De 
WWV heeft - anders dan de geïnte-
greerde werkloosheidsverzekering die 
in het kader van de stelselherziening 
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wordt voorbereid - een tweevoudig 
karakter, dat onder meer tot uitdruk-
king komt in de financieringswijze: 
geen verzekering, maar een uit de 
algemene middelen gefinancierde 
voorziening. De WWV vormt naar 
onze opvatting een overgangsfase 
tussen loondervingsverzekering en 
bijstand. 

8. De Raad gaat voorts in op de 
situatie die zou ontstaan indien de 
Nederlandse wetgeving na 22 decem-
ber 1984 niet voldoet aan de Derde 
Richtlijn. Wij zijn het geheel eens met 
de in dit verband door de Raad 
getrokken conclusie dat het noodzake-
lijk is om zo kort mogelijk na 22 
december 1984 de Nederlandse 
wetgeving in overeenstemming te 
brengen met de Derde Richtlijn. Juist 
met het oog daarop achten wij het 
dan ook wenselijk dat het voorliggende 
wetsontwerp per 23 december 1984 in 
werking zal kunnen treden. Wij 
hebben thans geen aanleiding te 
veronderstellen dat de parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp 
voor die datum niet zal zijn afgerond. 

De vraag welke situatie zou ontstaan 
indien de WWV na 22 december 1984 
niet aan de Derde Richtlijn zou zijn 
aangepast achten wi j , gelet op het 
vorenstaande, vooral van theoretisch 
belang. Wij menen die vraag nu dan 
ook onbesproken te kunnen laten. 

Wel merken wij , naar aanleiding 
van hetgeen de Raad ter zake stelt, op 
dat het ons inziens geenszins vanzelf 
spreekt dat de Nederlandse rechter, in 
het theoretische geval dat hij tot de 
conclusie komt dat de nationale 
wetgeving in strijd is met de bepalin-
gen van de Richtlijn, die wetgeving 
- of bepalingen daaruit - dan buiten 
toepassing zou moeten laten. Dit is 
slechts het geval indien de richtlijnbe-
palingen beschouwd kunnen worden 
als een ieder verbindende, rechtstreeks 
erkende, bepalingen als bedoeld in de 
artikelen 93 en 94 Grondwet. 

Voor de beantwoording van de 
vraag of er sprake is van dergelijke 
bepalingen zijn in de jurisprudentie 
- ook de Raad wijst hierop - een 
aantal maatstaven ontwikkeld. Dat de 
Derde Richtlijn aan die maatstaven 
voldoet is geenszins vanzelfsprekend. 
Dat geldt met name voor een van de 
belangrijkste maatstaven die het Hof 
van Justitie EG aanlegt voor de 
rechtstreekse werking van EEG-richtlij-
nen, te weten de voorwaarde dat de 
Richtlijn de Lid-Staten geen beleidsvrij-
heid laat voor de uitvoering daarvan. 
De Derde Richtlijn stelt weliswaar een 
belangrijke randvoorwaarde (gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen) 
waaraan de wettelijke uitkeringsrege-
lingen zullen moeten voldoen, doch 
laat overigens de Lid-Staten de 
bevoegdheid om te bepalen of, onder 
welke voorwaarden en tot welke 
hoogte uitkeringen zullen worden 
verleend. Het is in de eerste plaats 
aan de nationale wetgever te bepalen 
hoe die beleidsvrijheid moet worden 
gehanteerd. 

9. Van de opmerking van de Raad 
dat hij zich thans onthoudt van een 
oordeel over het standpunt van het 
kabinet dat de regeling van de 
gezinsbijstand in de RWW niet in 
strijd is met de EG-richtlijn hebben wij 
kennis genomen. 

10. De in artikel IV voorziene 
mogelijkheid van terugwerkende 
kracht van de maatregel ontmoet uit 
oogpunt van rechtszekerheid bij de 
Raad bezwaren voor de groep 
gehuwde mannen niet-kostwinner, 
daar deze een verslechtering voor hen 
inhoudt. Verwijzend naar het bij de 
Raad aanhangig gemaakte wetsvoor-
stel tot invoering van een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
op het terrein van de premieheffing 
ingevolge de volksverzekering, waarin 
het kabinet aan eventuele nadelen, 
naar het oordeel van de Raad, 
kennelijk geen terugwerkende kracht 
wil verlenen, ware naar 's Raads 
oordeel ook in dit geval een zelfde 
gedragslijn aan te nemen. 

In verband met deze opmerking van 
de Raad is artikel IV van het wetsvoor-
stel aangepast, in dier voege dat de 
tweede volzin van dat artikel is 
vervallen. Dit leidt ertoe dat aan de 
maatregel geen terugwerkende kracht 
wordt verleend. Met de Raad zijn wi j 
van mening dat het uit een oogpunt 
van rechtszekerheid geen goede 
wetgeving is om nadelen met terug-
werkende kracht te laten werken. Een 
constructie naar analogie van het 
door de Raad bedoelde wetsvoorstel 
is niet nodig daar wij de overtuiging 
hebben dat het onderhavige wetsvoor-
stel ti jdig vóór 23 december 1984 in 
het Staatsblad kan worden geplaatst. 
Mocht tijdens de parlementaire 
behandeling niettemin blijken dat die 
datum niet kan worden gehaald, dan 
zal, dit artikel alsnog worden aange-
past. 

11. Tot slot is aan de redactionele 
opmerking van de Raad gevolg 
gegeven. 

Wij veroorloven ons U in overweging 
te geven het hierbij gevoegde gewij-
zigde voorstel van wet en de daarmee 
in overeenstemming gebrachte, 
overeenkomstig het vorenstaande 
gewijzigde memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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