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18683 Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en 
vrouwen) 

Bij Kabinetsmissive van 14 septem-
ber 1984, no. 50, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Staatssecretaris-
sen van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, bij de Raad van State ter 
overweging aanhanging gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting, houdende nadere wijziging 
van de Wet Werkeloosheidsvoorzie-
ning (invoering gelijke uitkeringsrech-
ten voor mannen en vrouwen). 

1. In de adviesaanvrage aan de 
Sociaal-Economische Raad en de 
Emancipatieraad over de herziening 
van het stelsel van de sociale zekerheid 
(Kamerstukken II, 1982/83, 17 475, nr. 
6, bladzijde 15, dd. 25 mei 1983) heeft 
het kabinet zijn voornemen te kennen 
gegeven om, mede ter voldoening 
aan de derde richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen (EG) 
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. De hiermee gepaard gaande 
kosten werden aanvankelijk geraamd 
op 1 miljard gulden (bladzijde 49 van 
de adviesaanvrage); later op 20 
oktober 1983, werd deze raming 
verminderd tot 610 miljoen gulden 
(Kamerstukken 17 475, nr. 7, bladzijde 
3), terwijl op 8 juli j l . bij de beantwoor-
ding van schriftelijke vragen van het 
lid der Tweede Kamer Willems de 
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raming opnieuw werd verlaagd tot 
450 miljoen gulden. Ook is bij deze 
laatste gelegenheid door de Staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid De Graaf meegedeeld dat 
de realisering van de gelijke behande-
ling 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». 

De Raad van State merkt op dat het 
met het huidige voorstel tot hantering 
van een sexe-neutrale kostwinnerseis 
als interimvoorziening het kabinet per 
1 januari 1985 nog geen uitvoering 
geeft aan zijn beleidsvoornemen om, 
ter voldoening aan de vermelde 
richtlijn, de kostwinnersregeling uit de 
W.W.V. te verwijderen. Het is de Raad 
voorts opgevallen, dat nergens in de 
memorie van toelichting met zoveel 
woorden in uitzicht wordt gesteld dat 
na afloop van de interimperiode op 1 
juli 1985 de kostwinnerseis wel uit de 
wetgeving zal worden verwijderd. De 
Raad acht het van groot belang dat, 
nu de oorspronkelijke beleidsvoorne-
mens door de in de toelichting 
geschetste omstandigheden niet per 1 
januari 1985 ten uitvoer worden 
gelegd, de bewindslieden in de 
toelichting bij dit interimvoorstel 
expliciet tot uitdrukking brengen dat 
het beleidsvoornemen om de kostwin-

nersregeling in het kader van de 
stelselherziening uit de W.W.V. te 
verwijderen ongewijzigd is gebleven. 

2. Over het voorliggende wetsvoor-
stel, houdende een tijdelijke interimre-
geling, zijn noch de SER noch de 
Emancipatieraad gehoord. De Raad 
kan hiervoor begrip hebben indien het 
algemeen belang zich daartegen in de 
concrete situatie verzet en indien deze 
interimregeling inderdaad slechts als 
een zeer tijdelijke overgangsmaatregel 
is bedoeld. Mochten de bewindslieden 
het voornemen hebben - in afwijking 
van alles wat tot nu toe van hun zijde 
daarover is gezegd - de kostwinners-
regeling in de W.W.V. ook na 1 juli 
1985 in enigerlei vorm te handhaven, 
dan acht het college het noodzakelijk 
dat over dat punt een nieuwe advies-
aanvraag tot de SER en de Emanci-
patieraad wordt gericht. In ieder geval 
ware thans in de memorie van 
toelichting uiteen te zetten op grond 
van welke dwingende omstandighe-
den het vragen van advies over deze 
interimvoorziening achterwege is 
gebleven. In dit verband merkt de 
Raad nog op, dat de opzet van het 
voorgestelde artikel III, waarin het 
tijdelijke karakter van de thans 
voorgestelde voorziening wordt 
vastgelegd, hem weinig gelukkig 
voorkomt. Immers daarin wordt 
bepaald dat de W.W.V. met ingang 
van 1 juli 1985 opnieuw wordt 
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gewijzigd, in dier voege dat de te 
voren geldende tekst van artikel 13, 
eerste lid, onderdeel 1, wordt hersteld, 
hetgeen betekent dat bij een onver-
hoopt achterwege blijven van nieuwe 
en definitieve wetgeving per 1 juli 
1985 een situatie wordt hersteld die 
ook naar de mening van het kabinet in 
strijd is met de richtlijn, ledere 
suggestie in deze richting dient 
vermeden te worden. De Raad 
adviseert daarom in artikel III te 
bepalen dat met ingang van 1 juli 
1985 artikel 13, eerste lid, onderdeel 1, 
van de W.W.V. vervalt. 

3. De aanvaardbaarheid van 
kostwinnersbepalingen is reeds aan 
de orde geweest bij de aanpassing 
van de Nederlandse wetgeving aan de 
tweede EG-richtlijn inzake de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in het arbeidsproces. Zowel de 
tweede als de derde richtlijn keren 
zich niet alleen tegen directe discrimi-
natie naar geslacht maar ook tegen 
indirecte discriminatie, door verwijzing 
naar met name echtelijke staat of 
gezinssituatie. In de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp tot 
aanpassing van de Nederlandse 
wetgeving aan de richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschap-
pen van 9 februari 1976 inzake de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen (Kamerstukken II, 1978/79, 
15400, nr. 3, bladzijde 10) is opgemerkt 
dat middellijk onderscheid (of: 
indirecte discriminatie) een onder-
scheid is waarbij wordt verwezen naar 
een bepaalde hoedanigheid die op 
zichzelf geen enkel verband houdt 
met het geslacht van een persoon, 
maar die in de toepassingspraktijk in 
het bijzonder personen van een 
bepaald geslacht blijkt te treffen. De 
hantering van het kostwinnersbegrip 
bij aanstelling en ontslag werd dan 
ook tot een middelijk onderscheid 
bestempeld «daar in het algemeen 
gehuwde vrouwen getroffen zullen 
worden», en evenzo - in het alge-
meen - kostwinnersbepalingen ten 
aanzien van de primaire inkomensvor-
ming «daar ze voornamelijk mannen 
voordelen zullen opleveren». 

4. Op grond van de derde EG-richt-
lijn van 19 december 1978 dient de 
W.W.V. op 23 december 1984 in 
overeenstemming te zijn met de 
bepalingen van deze richtlijn. Dienten-
gevolge behoeft de vraag beantwoor-
ding of de voorgestelde sexe-neutrale 
formulering van de kostwinnerseis 

hieraan voldoet. Deze vraag spitst zich 
toe op het verbod van indirecte 
discriminatie (artikel 4, eerste lid, van 
de richtlijn). 

Volgens de Europese Commissie in 
haar voortgangsverslag van 13 
januari 1984 over de toepassing van 
deze richtlijn (bladzijde 7) kan een 
vermoeden van indirecte discriminatie 
worden aangenomen zodra een 
ogenschijnlijk neutrale maatregel in 
overwegende mate de werknemers 
van een van beide geslachten betreft, 
zonder dat de bedoeling om te 
discrimineren behoeft te worden 
aangetoond. Daartegenover dient 
degene, die de vermeend discrimine-
rende maatregel treft, gronden aan te 
voeren waaruit blijkt dat deze geba-
seerd was op objectief gerechtvaardig-
de redenen waaraan iedere gedachte 
van discriminatie vreemd is. Om te 
beoordelen of er al dan niet sprake is 
van discriminatie zal, aldus het 
voortgangsverslag, dan ook moeten 
worden nagegaan of er objectief 
gerechtvaardigde factoren bestaan, 
daarbij rekening houdend met de 
feitelijke omstandigheden, de antece-
denten en de beweegredenen. De 
Commissie verwijst in dit verband 
naar een arrest van het Europese Hof 
van Justitie van 31 maart 1981, zaak 
96/80, Jenkins vs Kingsgate, gaande 
over het beginsel van gelijke beloning. 

5. Op basis van de in de toelichting 
vermelde gegevens (bladzijden 7/8) 
mag ervan worden uitgegaan dat, 
ondanks het hanteren van een 
sexe-neutrale kostwinnersregeling, 
aan vrouwen aanzienlijk vaker dan 
aan mannen de uitkering zal worden 
onthouden, hetgeen volgens het 
criterium van de Europese Commissie 
een vermoeden van indirecte discrimi-
natie oplevert. Ook in de toelichting 
wordt van dit vermoeden uitgegaan 
(bladzijde 8). Derhalve rijst de vraag 
of het kabinet objectief gerechtvaardig-
de redenen heeft aangevoerd voor het 
handhaven van de kostwinnersrege-
ling. 

In dit verband zij vermeld dat ook 
het kabinet bij de keuze van de 
voorgestelde maatregel de vraag 
voorop stelt of er sprake is van 
strijdigheid met de richtlijn. Als 
randvoorwaarden bij deze keuze 
golden voor het kabinet (bladzijden 3 
en 4 van de toelichting) de omstandig-
heden dat 

a. het kabinet in de interim-periode 
zo min mogelijk wil ingrijpen in het 
huidige stelsel van sociale zekerheid; 

b. het kabinet niet vooruit wil lopen 
op de komende structurele werkloos-
heidsregeling (de integratie van de 
W.W. en de W.W.V. per 1 juli 1985); 

c. het kabinet vanwege de financiële 
gevolgen, verbonden aan andere 
oplossingen, geen andere mogelijk-
heid had dan de thans voorgestelde 
minimum-oplossing. 

Het college merkt op dat de derde 
EG-richtlijn de Lid-Staten verplicht om 
voor 23 december a.s. de nodige 
maatregelen te nemen opdat alle 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen, die strijdig zijn met het 
beginsel van gelijke behandeling, 
worden ingetrokken. Voor het voldoen 
aan deze verplichting was een termijn 
van 6 jaren gegeven (artikel 8). Na die 
termijn is indirecte discriminatie met 
betrekking tot de voorwaarden inzake 
toelating tot de werkloosheidsregelin-
gen verboden (artikel 1 jo artikel 4). 
De in artikel 7 opgesomde uitzonde-
ringsmogelijkheden hebben op dit 
punt geen betrekking. 

De Raad wijst erop dat het feit dat 
het kabinet zich gedwongen ziet om 
een interim-regeling met betrekking 
tot de W.W.V. voor te stellen, nu 
tegen de oorspronkelijke verwachting 
in de stelselherziening sociale zeker-
heid - waarvan de integratie van de 
W.W. en de W.W.V. deel uitmaakt 
- pas per 1 juli 1985 kan worden 
ingevoerd, geen verandering brengt 
in de datum waarop de verplichtingen 
van de derde EG-richtlijn van kracht 
worden en ook geen uitstel rechtvaar-
digt van de toepassing van die 
richtlijn. Die in acht te nemen datum 
blijft 23 december 1984. De hiervoor 
onder a en b genoemde omstandighe-
den zijn in dit opzicht dan ook van 
geen betekenis. Hetzelfde geldt voor 
de onder c genoemde financiële 
overwegingen. Op geen enkele wijze 
is in de derde EG-richtlijn ruimte 
gelaten om met een beroep daarop 
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 werkloosheidsregelin-
gen, laatstelijk geraamd op 450 
miljoen gulden, aanwezig achtte. 

6. Naar de mening van het kabinet 
is er echter een objectieve en redelijke 
grond om een sexe-neutraal geformu-
leerde kostwinnerseis, waartegen een 
vermoeden van discriminatie bestaat, 
in het kader van de derde EG-richtlijn 
te kunnen aanvaarden. 
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Het kabinet beroept zich daarvoor 
op de bestaande uitvoeringsregeling 
van het kostwinnerseis (besluit van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken 
van 5 april 1976, Stcrt. 72). Sexe-neu-
traal geformuleerd komt die regeling 
erop neer dat de ene partner als 
kostwinner wordt aangemerkt als 
deze een arbeidsinkomen pleegt te 
verdienen, dat een bepaald percentage 
bedraagt van het inkomen van de 
andere partner. Naarmate het inkomen 
van deze laaste hoger is, stijgt het 
percentage dat de eerste moet 
verdienen om als kostwinner te 
worden aangemerkt. Volgens het 
betoog op bladzijde 9 van de toelich-
ting liggen aan deze regeling een 
tweetal «basisprincipes» ten grond-
slag, te weten: 

a. Een voorziening tegen loonder-
ving van de meewerkende partner is 
meer wenselijk te achten als naar 
gelang het gezinsinkomen lager is; 
voor kleine gezinsinkomens is 
gedeeltelijke inkomensderving 
moeilijker op te vangen dan voor 
grote. 

b. Een voorziening tegen loonder-
ving van de meewerkende partner is 
meer wenselijk te achten al naar 
gelang het aandeel dat die partner in 
het gezinsinkomen levert groter is; al 
naargelang de relatieve achteruitgang 
van het gezinsinkomen groter is, zal 
het moeilijker vallen die inkomensder-
ving op te vangen, ongeacht de 
absolute grootte van het gezinsinko-
men. 

Concluderend zegt de toelichting: 
«Deze basis-principes, die thans voor 
de W.W.V. 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». 

De Raad tekent hierbij aan dat het in 
deze niet gaat om de vraag of, 
wanneer men een kostwinnerscriteri-
um hanteert, men dit (geheel los van 
het vraagstuk van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen) op een 
sociaal meer of minder aanvaardbare 
wijze uitwerkt, maar of het kostwin-
nerscriterium zelf aanvaardbaar 
geacht kan worden door een 'objectie-
ve en redelijke grond' (of door: 
«objectief gerechtvaardigde rede-
nen»). De bedoelde basis-principes 
hebben echter - ook blijkens de 
voorgeschiedenis van de geldende 
regeling - geen betrekking op de 
vraag van de handhaving van het 
kostwinnerscriterium, doch op de 
meest wenselijke uitwerking daarvan. 

De voorgestelde regeling leidt in zijn 
praktische toepassing tot een fraktio-
nele vermindering van het aantal 
gehuwde mannen dat recht heeft op 
een W.W.V.-uitkering en tot geen 
enkele uitbreiding van net (vergeleken 
met het aantal gehuwde mannen ook 
relatief reeds geringe) aantal gehuwde 
vrouwen dat recht heeft op een 
W.W.V.-uitkering. Het wetsvoorstel 
brengt feitelijk de realisering van de 
doelstellingen van de richtlijn in elk 
geval voor de tijd waarvoor het zal 
gelden, geen stap dichterbij. Overigens 
merkt het college ten overvloede op, 
dat de formulering van «basis-princi-
pes» op grond van het «meer wense-
lijk» achten van bepaalde uitwerkingen 
van een regel reeds taalkundig 
moeilijk als «een objectieve en 
redelijke grond» kan worden aange-
merkt. 

De Raad is dan ook van oordeel dat 
geen objectieve en redelijke grond is 
aangevoerd om het vermoeden van 
discriminatie weg te nemen en dat 
met het aangevoerde dus niet kan 
worden volstaan. 

7. Ook andere overwegingen zijn 
hier, naar de mening van het college, 
van belang. 

Blijkens genoemd voortgangsver-
slag van de Europese Commissie 
(bladzijde 8, voetnoot 1) is het 
kostwinnersbegrip zonder discrimine-
rende nevenwerkingen in rechte 
denkbaar voor zover het wordt 
toegepast op elk van de echtgenoten 
wanneer zij beiden bijdragen in de 
gezinsinkomsten. Hieruit blijkt dat het 
hanteren van het begrip kostwinner 
gerechtvaardigd is als beide verdie-
nende echtgenoten elk als kostwinner 
worden beschouwd met voor elk de 
daaraan verbonden rechten en 
plichten. In casu wordt daaraan echter 
niet voldaan; immers het kostwinner-
schap is gerelateerd aan de hoogte 
van het arbeidsinkomen van de 
echtgenoot, de hoogte van het eigen 
inkomen in verhouding tot dat van de 
echtgenoot alsmede aan het aantal 
kinderen. 

Ten aanzien van de gezinstoeslagen 
op uitkeringen is de Europese Commis-
sie van mening (bladzijde 9 van het 
voortgangsverslag) dat deze slechts 
objectief gerechtvaardigd kunnen zijn 
«in het geval van sociale prestaties 
die een bestaansminimum garande-
ren». De gezinstoeslagen die van 
toepassing zijn «op prestaties die 
evenredig zijn aan het loon - dat geen 
verhogingen voor ten laste komende 
echtgenoten omvat - worden door de 
Commissie echter als een indirecte 

vorm van discriminatie in de zin van 
de richtlijn beschouwd en zouden 
binnen afzienbare tijd moeten worden 
beperkt of afgeschaft». Hoewel het bij 
het onderhavige wetsvoorstel om het 
recht op uitkering gaat, lijkt het niet 
onlogisch deze lijn door te trekken. De 
reden voor de hantering van het 
kostwinnersprincipe ten aanzien van 
het recht op uitkering is niet gelegen 
in het garanderen van een sociaal 
minimumniveau. De W.W.V. kent het 
principe van een uitkering in evenre-
digheid aan het laatstverdiende loon. 
Zo gezinstoeslagen op dergelijke 
uitkeringen door de Commissie als 
een indirecte vorm van discriminatie 
worden beschouwd, ligt het in de 
rede het kostwinnersprincipe ten 
aanzien van het recht op die - loonge-
relateerde - uitkeringen zelf eveneens 
als een indirecte vorm van discrimina-
tie te beschouwen. 

In het verlengde van het vorenstaan-
de wijst de Raad er nog op dat, 
hoewel blijkens het voortgangsverslag 
binnen het kader van de richtlijn een 
plaats kan worden ingeruimd voor het 
behoeftecriterium, dit naar zijn 
oordeel bij een loondervingswet als 
de W.W.V. niet mogelijk is. Hantering 
van een behoeftecriterium ten aanzien 
van het recht op uitkering doet 
afbreuk aan het karakter van de 
W.W.V. 

8. De datum waarop aan de derde 
richtlijn voldaan moet zijn, 22 decem-
ber 1984, ligt vast. Op die datum 
treedt een toestand in, waarbij van de 
Nederlandse rechter verlangd kan 
worden dat hij de alsdan geldende 
wetgeving, welke betrekking heeft op 
de uitvoering van de bepalingen van 
de richtlijn, toetst aan die bepalingen. 
Wanneer hij deze wetgeving (eventu-
eel na het inroepen van een prejudi-
ciële beslissing van het Europese Hof 
van Justitie) in strijd met deze 
bepalingen acht, zal hij haar buiten 
toepassing moeten laten. 

Een dergelijke toestand is uit het 
oogpunt van rechtszekerheid hoogst 
onbevredigend. Bovendien bergen 
incidentele rechterlijke uitspraken van 
bovengenoemde strekking het risico 
in zich van onoverzienbare financiële 
consequenties en kunnen zij het 
evenwichtig functioneren van het 
sociale zekerheidsstelsel ernstig 
verstoren. Hierbij laat het college nog 
buiten beschouwing dat de rechter 
wellicht in bepaalde gevallen specifie-
ke aanspraken op gelijke behandeling 
zal moeten honoreren, wanneer da 
desbetreffende bepalingen zich in een 
gegeven casuspositie daartoe lenen, 
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dit wil zeggen voldoen aan de gebrui-
kelijke voorwaarden voor rechtstreek-
se werking, zoals deze in de jurispru-
dentie zijn neergelegd. 

Naar 's Raads mening is in het 
bovenstaande een klemmend argu-
ment gelegen om op een tijdstip zo 
kort mogelijk na 22 december 1984 de 
W.W.V. in overeenstemming te 
brengen met de derde richtlijn. 

9. In de toelichting (bladzijde 2) 
wordt opgemerkt dat het kabinet ook 
de regeling van de gezinsbijstand in 
de R.W.W. niet in strijd acht met de 
derde EG-richtlijn. Aangezien dit punt 
in het onderhavige voorstel geen rol 
speelt onthoudt het college zich thans 
hieromtrent van een oordeel. 

10. De voorgestelde maatregel 
h o u d t - behoudens voor de lopende 
uitkeringen (artikel II) - een verslech-
tering in voor de positie van de 
gehuwde man, niet-kostwinner zijnde. 
Deze komt, in tegenstelling tot het 
huidige recht, niet in aanmerking voor 
een W.W.V.-uitkering in de interimpe-
riode. Uit een oogpunt van rechtsze-
kerheid ontmoet de in artikel IV 
voorziene mogelijkheid van terugwer-
kende kracht van de maatregel voor 
deze groep bij de Raad dan ook 
bezwaren. 

Overigens zij opgemerkt dat in de 
toelichting op het wetsontwerp tot 
invoering van een gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het 
terrein van de premieheffing ingevolge 
de volksverzekering, zoals dat bij de 
Raad aanhangig is gemaakt (bladzijde 
2), ten aanzien van de uitkeringskant 
is vermeld, dat het niet ti jdig voldoen 
aan de derde richtlijn voor zover 
nodig ondervangen kan worden door 
aan de uit de gelijke behandeling 
voortvloeiende voordelen terugwer-
kende kracht te verlenen. Ook hier wil 
het kabinet kennelijk - en, naar de 
mening van het college, terecht - aan 
de eventuele nadelen geen terugwer-
kende kracht verlenen. Naar 's Raads 
oordeel ware ook in dit geval eenzelfde 
gedragslijn aan te nemen. 

11. Voor een redactionele kantteke-
ning moge het college verwijzen naar 
de bij het advies behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet niet 
te zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal dan nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Redactionele kanttekening, behoren-
de bij het advies no. W12.84.0528/ 
40.4.43 van de Raad van State van 18 
oktober 1984. 

Indien 's Raads voorstel ten aanzien 
van artikel III niet wordt gevolgd, zou 
dit artikel als volgt dienen te luiden: 

ARTIKEL III 

Artikel 13, eerste lid, onderdeel 1, 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
komt met ingang van 1 juli 1985 als 
volgt te luiden: 

1. gehuwde vrouw zijnde, niet 
ingevolge door Onze minister, de 
centrale commissie gehoord, te 
stellen regelen als kostwinster wordt 
aangemerkt noch duurzaam geschei-
den van haar echtgenoot leeft; 
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