
32ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 117 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
P. M. Blauw, De Boer, Borgman, 
Brouwer, Buikema, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, G. C. van Dam, Dees, 
Van Dijk, Dijkstal, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Ernsting, Van Erp, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Franssen, Frinking, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van der Heijden, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermsen, Hummel, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Jorritsma-Lebbink, Keja, Knol, De Kok, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, Laning-Boersema, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, 
Leijnse, Van der Linden, Linschoten, 
Mateman, Meijer, Metz, Moor, Van 
Muiden, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van Noord, 
Nypels, Oomen-Ruijten, Den Ouden-
Dekkers, Paulis, Poppe, De Pree, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, 
Rienks, Van Rossum, Schartman, 
Scholten, Schutte, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Tazelaar, 
Tommei, Van den Toorn, Toussaint, 
Ubels-Veen, Ter Veld, Veldhoen, Te 
Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van 
der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, 
Vos, B. de Vries, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Wessel-Tuinstra, 
Wiebenga, Willems, Wolters, Wöltgens 
en Zijlstra, 

en de heer Van den Broek, minister 
van Buitenlandse Zaken, mevrouw 
Korte-van Hemel, staatssecretaris van 
Justitie, de heer De Graaf, staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, en mevrouw Kappeyne van 
de Coppello, staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 
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De Boois, wegens bezigheden elders, 
ook morgen; 

Wallage, voor de middagvergadering 
en morgen; 

Weisglas, G. C. van Dam en Van 
Rossum, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Nadere wijziging 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(invoering gelijke uitkeringsrechten 
voor mannen en vrouwen) (18683). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Er gebeurt in dit Huis 
veel wat voor D'66 als oppositiepartij 
niet zou moeten gebeuren. Wat thans 
aan de orde is, heeft bij mijn fractie 
tot grote verontwaardiging geleid, 
verontwaardiging namens vele 
vrouwen, die terecht al zes jaar kwaad 
zijn omdat hun een WWV-uitkering 
onthouden wordt. Zes jaar geleden is 
namelijk de derde EG-richtlijn van 
kracht geworden, dus eigenlijk 
hadden vrouwen vanaf eind 1978 een 
WWV-recht moeten hebben. Als zij 
dat hadden gehad, zou dat de staat 
f2,5 miljard hebben gekost, een 
bedrag dat men in feite nu heeft 
uitgespaard ten koste van vrouwen. 

De Nederlandse regering heeft zes 
jaar de gelegenheid gehad, de 
nationale wetgeving aan te passen 
aan de reeds van kracht zijnde 
richtlijn. De toenmalige vertegenwoor-
diger van ons land bij de Europese 
Ministerraad, mevrouw Kraaijeveld, 
heeft destijds zelfs voor een aanpas-
singsperiode van acht jaar gepleit. Als 
dat was doorgegaan, zou het CDA 
wellicht nu niet zo in de problemen 
hebben gezeten, maar zouden 
vrouwen het nog twee jaar langer 
slecht hebben gehad. 

Ingekomenstukken 
Werkloosheidsvoorziening 

Woensdag 5 december 1984 

Aanvang 10.15 uur 

Ik herinner mij, mijnheer de Voorzit-
ter, dat ik tijdens deze kabinetsperiode 
al eens eerder kwaad ben geweest en 
mondelinge vragen heb gesteld. Dat 
was toen minister Ruding een eigen 
WWV-recht voor vrouwen niet zo zag 
zitten, omdat zoiets te duur werd. 
Toen werd ik alleen bijgevallen door 
vrouwelijke kamerleden. Thans doen 
ook manlijke kamerleden aan het 
debat mee; ook zij zijn, heb ik uit de 
schriftelijke voorbereiding begrepen, 
nogal verontwaardigd. Bij de beant-
woording van die mondelinge vragen 
werd ik destijds geheel gerustgesteld 
door staatssecretaris De Graaf. Het 
liep zo'n vaart niet en de regering zou 
bij haar eigen uitgangspunten blijven. 
Dus, mijnheer Ruding had geheel 
verkeerde opmerkingen gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben ook 
boos door de onzindelijke redenering 
in de stukken. Ik kan mij niet aan de 
indruk onttrekken, dat voortdurend is 
toegewerkt naar de conclusie, dat de 
regering de enig juiste interpretatie 
van de derde EG-richtlijn geeft en 
vooral dat andere oplossingen 
gewoon te duur zijn. Het is verbazing-
wekkend, dat de regering de eigen 
emancipatiedoelstellingen zo gemak-
kelijk opzij zet ter wille van het 
budgettaire gewin. Niet alleen kost 
deze interim-oplossing van de 
regering niets, zij levert zelfs nog f25 
miljoen op. Misschien kan de staats-
secretaris nog wat provisie krijgen 
van de heer Ruding voor zijn uiterst 
slimme oplossing. Ik vind het ook 
verbazingwekkend, dat de staatssecre-
taris, belast met het emancipatiebeleid, 
kan instemmen met dit wetsvoorstel. 

Mijnheer de Voorzitter! De derde 
EG-richtlijn heeft betrekking op 
wettelijke regelingen, die de volgende 
risico's dekken: ziekte, invaliditeit, 
ouderdom, arbeidsongeval, beroeps-
ziekte en onvrijwill ige werkloosheid, 
alsmede de WWV. Dat staat buiten 
kijf. Als in het primaire inkomen geen 
onderscheid mag worden gemaakt 
tussen mannen en vrouwen, mag dat 
ook niet bij de verzekering van dat 
inkomen. De derde richtlijn ligt dus 
logisch in het verlengde van de eerste 
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richtlijn. Volgens de derde richtlijn 
mag geen onderscheid worden 
gemaakt, direct of indirect, naar 
geslacht of huwelijkse staat. 

Van een direct onderscheid is bij dit 
wetsvoorstel geen sprake. Immers, 
aan manlijke en vrouwelijke niet-kost-
winners wordt het WWV-recht per 1 
januari a.s. onthouden. Van indirecte 
discriminatie is echter wel degelijk 
sprake, aangezien slechts 6000 
mannen bij benadering en ongeveer 
23.000 vrouwen gedupeerd zullen 
worden. Dit komt, zegt de regering 
laconiek, omdat vrouwen gemiddeld 
minder verdienen dan mannen, dus 
daar hebben wij geen boodschap aan. 

Mijnheer de Voorzitter! De regering 
zal weten dat de arbeidsmarktpartici-
patie van vrouwen in Nederland nog 
steeds laag is in vergelijking met die 
in andere Europese landen, maar het 
aantal tweeverdieners neemt hand 
over hand toe en dat is, ondanks de 
tweeverdienerswetgeving die de zaak 
niet bevordert, ook logisch, gezien het 
toenemende opleidingsniveau. Steeds 
meer vrouwen zullen in Nederland 
betaald werk gaan verrichten, niet 
voor de aardigheid maar uit puur 
financiële noodzaak. 

De regering denkt dat, als zij de 
kostwinnerseis in de WWV nu maar 
sekseneutraal formuleert, aan de 
derde richtlijn is voldaan. In de eerste 
plaats leidt sekseneutraliteit tot 
indirecte discriminatie, zoals ik al 
aangaf. In de tweede plaats is het 
langzamerhand uit de tijd en ook in 
strijd met de derde richtlijn, met het 
begrip 'kostwinner' te werken. 
Ongeacht de verdeling in inkomens-
aanbreng tussen partners onderling, 
zijn zij beiden als kostwinner te 
beschouwen. Het daarin aanbrengen 
van een rangorde is ongeoorloofd. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de 
minimumdagloonbepalingen, die 
eveneens de zogenaamde niet-kost-
winners duperen. 

De regering vindt het kennelijk nog 
steeds legitiem, de kostwinnerseis te 
hanteren, immers, zij stelt dat in die 
gevallen, waarin beide huwelijkspart-
ners een bijdrage leveren aan het 
gezinsinkomen, een uitkering uit de 
overheidsmiddelen ingeval van 
werkloosheid van een van de partners 
minder nodig wordt geacht, indien 
het gezinsinkomen relatief hoog is, 
casu quo indien het aandeel dat de 
werkloze partner in het gezinsinkomen 
leverde relatief klein was. Geldt een 
dergelijke redenering straks ook voor 
de stelselherziening? Wij kunnen 
nergens meer zeker van zijn tegen-

woordig, maar graag hoor ik toch een 
waterdichte garantie. 

Over de werking van de derde 
EG-richtlijn is veel in en uit geschreven 
in de stukken. De regering beroept 
zich eigenlijk alleen op het Jenkins/ 
Kinsgate-arrest. Wij zijn niet onder de 
indruk van de stelling dat dit arrest 
ook bij de sociale zekerheid van 
toepassing zou zijn en vinden, 
gelukkig, ook de VVD aan onze zijde. 

De regering doet achteloos over 
komende gerechtelijke procedures. 
Dat zou een theoretische zaak zijn; ik 
weet wel zeker van niet. Los daarvan, 
ook zonder dergelijke procedures, die 
de Nederlandse regering in een nog 
kwader daglicht zal stellen dan zij nu 
al staat - want ook de eerste en de 
tweede richtlijn werden door Neder-
land te laat ingevoerd - , heeft deze 
hele gang van zaken de Nederlandse 
regering geen goed gedaan. Paniek-
briefjes naar de Europese commissaris 
na vragen vanuit de Kamer en 
vervolgens zeggen, dat de heer 
Richard eigenlijk maar een voorlopig 
standpunt vertolkt. Bestaan er enige 
aanwijzingen, dat de Europese 
Commissie van zijn voortgangsverslag 
zal afwijken in het definitieve stand-
punt? Heeft informeel overleg in 
Brussel de regering tot deze conclusie 
kunnen brengen? Het lijkt onwaar-
schijnlijk, maar ik krijg graag ophelde-
ring. 

Mijn fractie meent, dat de regering 
geen poot heeft om op te staan. Er 
zijn geen objectieve en gerechtvaardig-
de gronden aangevoerd om af te 
wijken van de derde EG-richtlijn en 
dus met discriminatie door te gaan. 
Ook de strekking van de WWV zelf die 
aan werkloze werknemers, dus 
mannen en vrouwen, aansluitend op 
de WWV-fase twee jaar een aan het 
vroeger verdiende loon gerelateerde 
uitkering verstrekt, geeft geen uitweg. 
Uitzonderingen op deze regel betreffen 
eventueel de hoogte, en daar hebben 
vrouwen al last genoeg van, gezien de 
minimumdagloonbepalingen. In de 
W W geldt naar ons gevoel als 
zodanig geen behoeftecriterium. Dat 
dit bij de minimumdagloonbepalingen 
wel politiek zo is bepaald, is ondanks 
D'66 gebeurd. 

Dit is een zeer slecht en duidelijk 
anti-emancipatoir wetsvoorstel. De 
regering moet echt het huiswerk 
overdoen, want op deze manier het 
emancipatiebeleid ter zijde schuiven, 
al is het maar voor een half jaar, maar 
met de afgelopen zes erbij is het dus 
6,5 jaar, en de derde EG-richtlijn 
misbruiken, kan echt niet. De minst 
slechte optie is uiteraard van mijn 

fractie optie B en wi j zijn dan ook zeer 
benieuwd of de regeringsfracties een 
dergelijk amendement ter tafel zullen 
leggen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
voorzitter! Het wetsvoorstel dat wij nu 
bespreken is de uitwerking, van de 
EG-richtlijn van 19 december 1978, een 
richtlijn die spoedig zes jaar oud zal 
zijn. Over het wetsvoorstel is geen 
advies aangevraagd bij de SER noch 
bij de Emancipatieraad. Dat achtte het 
kabinet niet nodig, omdat er een 
adviesaanvrage lag van 25 mei 1983 en 
er ook een adviesaanvrage lag over de 
integratie van WW en WWV van 1980. 
Het gaat, zo beklemtoont het kabinet, 
om een interim-maatregel, een tijdelijke 
maatregel, omdat de Nederlandse 
regering er nog niet aan toe is gekomen 
om de sociale wetgeving op de juiste 
tijd aan te passen aan de EG-richtlijn. 

De bewindslieden geven toe dat dit 
wetsvoorstel een minimale oplossing 
kiest. Dit wordt letterlijk zo gezegd. 
Deze minimale oplossing ligt dan 
volgens het kabinet in de uitbreiding 
van het kostwinnersbegrip. Iedereen 
weet dat de WWV, zoals deze nu luidt, 
discriminerend is voor vrouwen, 
omdat gehuwde vrouwen, met zoveel 
woorden, slechts onder een bepaald 
aantal voorwaarden recht hebben op 
een uitkering. Wat doet het kabinet? 
Het kostwinnersbegrip wordt uitge-
breid tot mannen. Even slechts is ook 
gelijk, zo is de benaming die door 
velen aan dit wetsvoorstel is gegeven. 

Het kostwinnersbegrip zou, in 
tegenstelling tot de huwelijkse staat, 
een sekse-neutraal begrip zijn en 
daarom zou het gebruik ervan in 
overeenstemming met de uitwerking 
van de derde EEG-richtlijn zijn. Toch 
zijn daarbij wat problemen gerezen; 
dat is gebleken bij de schriftelijke 
voorbereiding. En dan heb ik het nog 
niet eens over de houding van CDA-
en VVD-woordvoerders, maar over de 
discussie die is ontstaan tussen het 
kabinet en in ieder geval een Europees 
commissaris over de uitleg van de 
derde EEG-richtlijn. 

Na vragen van mevrouw Dales 
hebben wi j een brief gekregen van 
deze commissaris, Ivor Richard. Ik 
moet zeggen dat dit antwoord niet zo 
gunstig voor het kabinet was. Volgens 
deze commissaris kunnen de begrip-
pen 'gezinshoofd' en 'kostwinner' 
onmogelijk op neutrale wijze worden 
gedefinieerd. Mitsdien zijn ze onver-
enigbaar met het beginsel van gelijke 
behandeling en afschaffing van 
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discriminatie. Het lijkt mij dat deze 
uitspraak niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar is. Ik denk dat de heer Richard 
hiermee vrij duidelijk zijn mening over 
dit wetsvoorstel heeft laten weten: 
het is in strijd met de derde EEG-richt-
lijn, aangezien het begrip 'kostwinner' 
er niet alleen in wordt gehandöaafd, 
maar zelfs uitgebreid. 

Volgens mij kan deze uitspraak van 
de EEG-commissaris ook niet worden 
gezien als een uitlating van iemand 
die zijn mening geeft, deze uitspraak 
heeft wel degelijk grote betekenis 
voor het kabinet. Je kunt je voorstellen 
dat als er procedures volgen, mocht 
dit wetsvoorstel gehandhaafd worden, 
ook het Europese Hof zich, als het om 
de interpretatie van de richtlijn gaat, 
zal beroepen op uitspraken van een 
commissaris als deze. Immers, de 
rechterlijke macht - en dat geldt ook 
bij de EEG - beroept zich niet alleen 
op de letterlijke tekst van de EEG-richt-
lijn, maar ook op interpretaties. En de 
heer Richard heeft een interpretatie 
gegeven. Wat dat betreft weten we 
dus, waar we aan toe zijn. 

Ik wil nog wat meer argumenten 
naar voren brengen op grond waarvan 
de CPN-fractie van mening is dat het 
begrip 'kostwinner' niet neutraal kan 
zijn. Het kan niet neutraal zijn omdat 
het altijd meer mannen dan vrouwen 
treft. Ja, zeggen de bewindslieden, 
maar wij leggen de EEG-richtlijn zo 
uit, dat er niet mag worden gediscri-
mineerd, noch direct, noch indirect, 
door verwijzing naar met name 
echtelijke staat of gezinssituatie. Dit 
staat op blz. 3 van de memorie van 
toelichting. Maar welk wezenlijk 
verschil is er tussen toepassing van 
het begrip 'kostwinner' en het begrip 
'echtelijke staat of gezinssituatie'? 

Een verwijzing naar de echtelijke 
staat in onze wetgeving, ook in die op 
het terrein van de sociale zekerheid, 
was er heus niet alleen, zoals sommi-
gen denken, ter meerdere glorie van 
het huwelijk, evenmin als een onder-
scheid tussen zwart en wit alleen 
maar de kleur betreft. Neen, de 
echtelijke staat stond en staat voor 
onderhoudsplicht, een plicht van 
echtgenoten jegens elkaar. En in de 
praktijk is dat meestal een verplichting 
voor de man om zijn vrouw te 
onderhouden. Doordat de man de 
vrouw onderhield, of in elk geval 
geacht werd dat te doen, kon de Staat 
de handen ook van haar aftrekken. 

Het levensonderhoud van de 
gehuwde vrouw was immers geregeld. 
En aangezien dat geregeld was 
doordat de vrouw een beroep kon 

doen op de man, kostte het de Staat 
geen geld. Maar wat is nu de 'neutrale' 
kostwinner anders dan degene die 
onderhoudsplichtig is, waardoor de 
niet-kostwinner - en dat is dan 
meestal de vrouw - als zij werkloos is 
toch zal moeten terugvallen op het 
huishoudgeld dat manlief wenst af te 
staan, hoewel zij premies en belasting 
betaald heeft? 

Voorzitter, naar mijn idee is het 
begrip 'kostwinner' een nieuwe term 
- zo nieuw eigenlijk ook weer niet -
een term die evenveel gevolgen heeft 
als de verwijzing naar de echtelijke 
staat. Maar, zegt het kabinet, nu geldt 
het begrip 'kostwinner' ten minste 
ook voor gehuwde mannen. Nu is het 
meestal zo dat je de werkelijkheid niet 
verandert door een ander woord te 
gebruiken. 

Ik zou willen zeggen: het is als het 
uitvaardigen van een verbod om vanaf 
heden de keuken te betreden; een 
dergelijk verbod zal slechts een enkel 
manspersoon betreffen, voor vrijwel 
iedere vrouw zal het leven er compleet 
anders gaan uitzien, overigens niet 
veel slechter. 

De cijfers wijzen uit dat het begrip 
kostwinner in de praktijk niet neutraal 
uitwerkt. Ik wijs op de cijfers die door 
de bewindslieden zelf zijn gehanteerd 
in de stukken. Slechts 6000 gehuwde 
mannen zouden na een halfjaar 
werkloosheid, de hand bij vrouwlief 
moeten ophouden of geen uitkering 
krijgen: 6000 van - zo laat het kabinet 
weten - circa 2.900.000 gehuwde 
mannen. Ik spreek hierbij over de 
beroepsbevolking. Dat is nog geen 
0,2% van de mannen die erdoor 
getroffen wordt. 

Maar er zullen 26.000 vrouwen - en 
dat is voor een deel al gaande - op 
een beroepsbevolking van 700.000 
gehuwde vrouwen (dat is bijna 
3,06%) getroffen worden door het 
begrip kostwinner, waardoor ze geen 
WWV-uitkering kunnen krijgen. Dat wil 
zeggen - als deze cijfers juist zijn en 
daaraan wordt getwijfeld, omdat het 
aantal gehuwde mannen lager zou 
liggen dan 6000 - dat in verhouding 
15 x zoveel gehuwde vrouwen door 
deze maatregel worden getroffen dan 
gehuwde mannen. Dat kan dus niet 
sekse-neutraal worden genoemd, 
omdat het in de praktijk veel en veel 
slechter uitwerkt voor gehuwde 
vrouwen dan voor de gehuwde 
mannen. 

Ik stel dan ook voor, dat in het 
vervolg - en wij zullen meer van dit 
soort discussies krijgen naar aanlei-
ding van de derde EG-richtlijn - het 
kabinet vaststelt, als het verwijst naar 

het begrip echtelijke staat, dat dit een 
zelfde werking heeft als verwijzing 
naar het begrip kostwinner. Immers, 
verwijzing naar het begrip echtelijke 
staat is in dit verband alleen maar van 
belang als het gaat om onderhouds-
plicht en dus om de vraag wie 
Kostwinner is. Ook in deze tijd is dat 
meestal de man en zelden de vrouw. 

Misleidend noem ik de bewering in 
de stukken dat de oorzaak van het 
verschil in aantal WWV-gerechtigden 
gezocht moet worden in de primaire 
sfeer. Dat staat op bladzijde 8, 
memorie van toelichting. Als ik het 
goed begrijp, wil het kabinet hiermee 
beweren dat vrouwen gemiddeld veel 
minder verdienen dan mannen als ze 
werken. Dat is een overbekend feit, 
maar dat feit leidt bij weglating van 
het kostwinnersbegrip niet tot het 
vervallen van het recht op een 
WWV-uitkering. 

Met andere woorden: als het gaat 
om de vraag hoe het komt dat meer 
mannen dan vrouwen recht hebben 
op een WWVuitkering, kan en mag 
niet worden verwezen naar het 
verschil in de primaire sfeer. Dat heeft 
er niets mee te maken. Wel kan 
daardoor een verschil in uitkerings-
hoogte optreden. Immers, de uitkering 
is gekoppeld aan het laatstverdiende 
loon. Het is slechts de handhaving 
van het kostwinnersbegrip dat de 
uitwerking heeft dat 15 x zoveel 
vrouwen, verhoudingsgewijze, ten 
opzichte van mannen worden uitgeslo-
ten van het recht van WWV. Daarmee 
staat in de praktijk direct of indirect 
discriminatie vast. 

Mijnheer de Voorzitter! De uitbrei-
ding van het kostwinnersbegrip in de 
richting van gehuwde mannen, 
waardoor een enkele man daaronder 
valt, is hooguit het vergulden van een 
bittere pil. Je kunt zeggen: beter twee 
dagen met z'n tweeën ziek in bed dan 
drie weken alleen, maar daarmee is 
het nog niet leuk om ziek te zijn. 

Mij blijkt dat het kabinet volgens de 
stukken niet zozeer heeft geprobeerd 
een vergoelijking te vinden van het 
wetsontwerp, maar allerlei bewerin-
gen aandraagt om te verhullen dat het 
zelf heel goed weet dat het kostwin-
nersbegrip zo uitwerkt dat in feite 
gehuwde vrouwen worden getroffen. 

In de schriftelijke stukken is er nog 
een discussie gevoerd over de vraag 
welke soort uitkering de WWV nu is. 
Ik meen dat in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag de bewindslieden 
hebben gezegd, ook wel aanvoelend 
dat het niet helemaal in de haak zat: 
hoor eens even, dit is natuurlijk niet 
helemaal een loondervingswet, want 
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je moet ook kijken naar de middelen 
van bestaan. Dat argument past 
helemaal niet hierbij. Immers, de 
WWV is een uitkering, weliswaar een 
voorziening, maar toch een uitkering, 
afgeleid van het laatst verdiende loon. 
Het recht op uitkering bestaat slechts 
voor zover men een bepaalde tijd 
heeft gewerkt en voor zover men een 
bepaald loon heeft verdiend. Met 
andere woorden: er is een directe 
relatie met het arbeidsverleden. 
Daarmee is er wel degelijk sprake van 
een loondervingswetgeving. 

Als door het kabinet wordt gezegd, 
dat hierbij ook rekening zou mogen 
worden gehouden met de hoogte van 
het gezins- inkomen, ontkent het het 
equivalentiebeginsel als het om 
gehuwde vrouwen gaat. Dat is een 
extra discriminatie, aangezien men in 
andere wetsontwerpen en andere 
wetten altijd hoog opgeeft - dat doet 
de VVD ook altijd - van het recht op 
uitkering, gekoppeld aan het equiva-
lentiebeginsel, dus gekoppeld aan het 
laatst verdiende loon. 

Staatssecretaris De Graaf: In die 
discussie ging het niet zozeer om de 
vraag of iets loongerelateerd is als 
wel om het verschil tussen werkloos-
heidswet en WWV, de ene zijnde een 
verzekering en de andere een voorzie-
ning. U spitst het nu toe op het 
loonkarakter. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ja en dat is 
van essentieel belang. Als het gaat 
om de derde EG-richtlijn wordt er ook 
een onderscheid gemaakt tussen 
verzekeringen met een loondervings-
karakter en een voorziening die er 
alleen maar is om de minimale 
middelen van bestaan te garanderen. 
Ik proef evenwel een verwijzing naar 
een discussie over de middelen van 
bestaan. Ik heb hier echter willen 
aangeven - en volgens mij ontkent u 
dat ook niet - dat het weliswaar een 
voorziening is, maar dat die gekoppeld 
is aan het arbeidsverleden en aan het 
laatst verdiende loon. Je hebt dienten-
gevolge te maken met een equivalen-
tiebeginsel. Dit kan men niet wegne-
men met een andere redenering. 

Staatssecretaris De Graaf: In dat geval 
kan van een equivalentiebeginsel 
nooit sprake zijn, want de WWV wordt 
uit de algemene middelen gefinan-
cierd. Bij het equivalentiebeginsel 
gaat het echter altijd om de relatie 
tussen premie en uitkering. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als het om 
de premie gaat, hebt u gelijk, maar als 
het gaat om de koppeling tussen 

laatst verdiende loon en uitkering, is 
tussen die twee wel degelijk sprake 
van een equivalentie, een verhouding. 

Staatssecretaris De Graaf: In dat 
verband wordt nooit over 'equivalen-
tie' gesproken. Het is hooguit iets 
ergens aan relateren, als het gaat om 
de hoogte van de uitkering. Het 
equivalentiebeginsel is dus een gans 
andere zaak. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wi ! best 
een andere uitdrukking gebruiken, als 
wi j daaronder hetzelfde verstaan. Het 
betekent dat de uitkering gekoppeld is 
aan het laatst verdiende loon en aan 
de tijd dat men gewerkt heeft. Er is 
dus een relatie met het arbeidsverle-
den. Dat is van essentieel belang. 

Staatssecretaris De Graaf: Het wordt 
ook niet gekoppeld aan de tijd dat 
men gewerkt heeft. Als men aan de 
referte-eis voldoet 

Mevrouw Brouwer (CPN): ... heeft 
men recht op uitkering. Dat is mij 
bekend. U moet de stukken zelf nog 
maar eens nalezen, want in het laatste 
deel van de discussie zegt u eigenlijk: 
de uitwerking van de derde EG-richtlijn 
is één en de vraag of er bepaalde 
middelen van bestaan zijn, is twee. Dit 
vind ik niet passen bij het karakter van 
de WWV. Volgens mij moet dat ook 
worden vastgesteld. 

Voorzitter! De gedachtengang van 
het kabinet komt neer op een weigering 
om gelijke rechten voor vrouwen toe 
te kennen. In feite is het nog niet eens 
van zo groot belang dat het om een 
interim-maatregel gaat. Zo'n maatre-
gel kan later weer ingetrokken 
worden, maar deze discussie gaat in 
feite om de heel principiële vraag hoe 
de derde EG-richtlijn wordt uitgewerkt. 

Ik meen voldoende te hebben 
aangegeven dat deze uitwerking in 
strijd is met de derde EG-richtlijn. 
Politiek gezien, laat het kabinet 
daarmee het uitgangspunt van gelijke 
behandeling vallen. Dat weet het 
kabinet ook. Immers, de uitspraak van 
de Europese commissaris Richard zal 
ook het kabinet bekend zijn. Juridisch 
gezien, neemt het kabinet een zeer 
groot risico. Er zal namelijk geproce-
deerd worden. Het Europees Hof kan 
alsnog vaststellen, hoe de derde 
EG-richtlijn werkelijk moet worden 
toegepast, namelijk door het laten 
vervallen van het kostwinnersbeginsel. 

Het zou geen goede zaak zijn, als de 
Nederlandse gehuwde vrouw haar 
recht moest zien te halen via een 
langdurige procedure bij het Europees 
Hof. In vele toonaarden wordt steeds 
beweerd - ook door het kabinet - dat 

de derde EG-richtlijn op de juiste 
manier moet worden uitgevoerd. 
Soms heb ik de indruk dat het kabinet 
een soort 'kansovereenkomst' wil 
afsluiten. Toepassing van het kostwin-
nersbegrip bespaart de schatkist 490 
miljoen gulden op jaarbasis. Als het 
Europees Hof de enkele vrouw die 
doorvecht gelijk geeft, valt één zo'n 
zaak - in financieel opzicht - toch in 
het niet bij zo'n besparing! Ik verwijs 
in dit verband naar bladzijde 13 van 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Dat wil zeggen dat de 
financiële gevolgen van een procedure 
voor het kabinet nooit ernstiger zijn 
dan het doen laten vervallen van de 
kostwinnerseis. Dat lijkt mij een zeer 
wrange opstelling van het kabinet ten 
opzichte van vrouwen, met name de 
gehuwde vrouwen 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! In een artikel in het sociaal 
maandblad Arbeid van februari 1984 
concludeert mevrouw Sjerps dat het 
waarschijnlijk is dat de consequenties 
van het verbieden van indirecte 
discriminatie voor het probleem van 
de kostwinnersbepalingen indertijd 
niet voldoende zijn beseft. In het licht 
van de huidige discussie lijkt mij dit 
een 'understatement'. 

Wel is duidelijk dat de richtlijnen in 
zekere zin een elitair karakter dragen. 
In Brusselse ambtelijke kringen 
worden zij voorbereid en in een later 
stadium door de Europese minister-
raad aanvaard. Als het Nederlandse 
parlement er al een vinger achter 
krijgt, is dat meestal pas achteraf! Een 
belangrijk stuk regelgeving met zeer 
ingrijpende gevolgen voor de Neder-
landse wetgever wordt als het ware 
van buiten af bij dit parlement 
gedropt. De Europese technocratie 
heeft gesproken en aan de nationale 
wetgever is nu de uitvoering. 

Men vraagt er de nationale wetgever 
niet naar, of de richtlijnen stroken met 
zijn rechtsgevoel en of zij passen in 
het rechtssysteem. 'Brussel' beslist 
over u, maar wel voornamelijk zonder 
u! Bevredigend is deze situatie niet, 
maar met behoud van onze bezwaren 
moeten wij trachten uitvoering te 
geven aan de derde richtlijn. 

Centraal in de discussie staat het 
begrip discriminatie. Essentieel voor 
discriminatie is het willens en wetens 
te kort doen. Daarvan is geen sprake 
geweest bij de totstandkoming van de 
AOW en de WWV. Beide regelingen 
dienen onder invloed van de derde 
richtlijn gewijzigd te worden. Bij de 
inwerkingtreding van deze wettelijke 
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regelingen stond het gezinsmodel 
centraal. Dit was zowel in de samenle-
ving als voor de wetgever een 
vanzelfsprekend uitgangspunt. Op dat 
model werden de regelingen geënt. 
Dat was voor iedereen een begrijpelijke 
en rechtvaardige aanpak. Vandaag 
wordt het gezinsmodel door de 
wetgever niet meerzo vanzelfsprekend 
geacht. 

Nu is verandering van opvatting 
legitiem. Zij verschaft echter niet het 
recht, vroegere opvattingen te 
diskwalificeren. Dat gebeurt toch 
feitelijk bij het hanteren van het 
begrip discriminatie in dit verband. 
Het behoeft aan de waarde van 
veranderde opvattingen niets af te 
doen, als wij ons realiseren dat 
generaties lang - en tot tevredenheid 
van velen - anders over de zaken is 
geoordeeld. Ik zou dan ooi liever 
zeggen dat er sprake was van ongelijke 
behandeling die, gezien de ongelijk-
soortigheid van de gevallen, in die 
situatie volkomen gerechtvaardigd 
was. 

De maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben in de afgelopen 20 a 25 jaar 
niet stilgestaan. Het gezinsmodel 
verdient alleen al om kwantitatieve 
redenen zijn centrale positie te 
behouden. Wij kunnen er de ogen 
echter niet voor sluiten dat er nieuwe 
ontwikkelingen zijn die om regelingen 
vragen, al was het alleen maar om het 
feit dat thans in veel gevallen de 
vrouw wel moet werken, omdat de 
man studeert, werkloos is geworden 
of om andere redenen niet het 
gezinsinkomen verdient. 

Logisch is dan, dat de vrouw 
rechten verkrijgt ingevolge de WWV. 
Het complement daarop is, dat de 
man die niet het gezinsinkomen 
verdient, geen uitkeringsrecht krijgt 
ingevolge de WWV. Wanneer wij 
kiezen voor een zuinig sociaal zeker-
heidsstelsel, dan moeten wij een 
ombuigingsmogelijkheid hebben. Die 
had hier dan allang ter tafel moeten 
liggen. Ook zonder derde richtlijn was 
de thans voorgestelde wetswijziging 
aanvaardbaar en goed verdedigbaar 
geweest. Ik veronderstel dat de 
politieke moeilijkheden heel wat 
minder waren geweest indien dit 
voorstel al een aantal jaren geleden 
was ingediend. 

Nu het voorstel echter wordt 
gebracht in het kader van de derde 
richtlijn, ontstaan er problemen. Dat is 
begrijpelijk, omdat de strekking van 
de derde richtlijn nu juist is, de positie 
van de vrouwen binnen de sociale 
zekerheid te verbeteren. Van een 

verbetering is in dit voorstel geen 
sprake. Van een verslechtering 
trouwens ook niet, zodat vanuit die 
optiek de wetswijziging neutraal is. 

De discussie heeft zich toegespitst 
op de vraag wat indirecte discriminatie 
is. Velen zijn van mening dat iedere 
hantering van een kostwinnersbegrip 
tot wat men noemt indirecte discrimi-
natie leidt. De regering erkent dat 
hantering van dat kostwinnersbegrip 
tot gevolg heeft dat mannen vaker 
recht op een uitkering krijgen dan 
vrouwen, dat hier het vermoeden van 
indirecte discriminatie ontstaat, maar 
dat dit vermoeden weerlegd kan 
worden als er objectieve en redelijke 
gronden bestaan voor het ontstane 
feitelijke verschil in uitkomst. 

Essentieel is mijns inziens dat er bij 
de WWV geen sprake is van een 
verzekering waarbij men individuele 
rechten kan doen gelden. De staatsse-
cretaris wees hierover juist bij interrup-
tie op. Bij de verzekering onderscheid 
maken naar relatieve behoeften, zou 
onjuist zijn. De WWV is een sociale 
voorziening waar geen individuele 
prestatie tegenover staat. Op grond 
van dat feit is er niemand die rechten 
kan claimen. De overheid heeft het 
echter om sociale redenen onaan-
vaardbaar geacht dat iemand na een 
WW-periode direct terugvalt op een 
bijstandsregeling. Om in die overgang 
te voorzien is de WWV tot stand 
gekomen. 

Redenerend vanuit de nulsituatie, 
waarin niemand op grond van de 
geleverde prestatie recht op een 
uitkering kan claimen, kan de overheid 
in die gevallen, waarin dit het hoogst 
noodzakelijk is, zorgdragen voor een 
tegemoetkoming. Die noodzakelijkheid 
wordt aanwezig geacht wanneer het 
inkomen dat weggevallen is, het 
enige of het voornaamste inkomen in 
het betreffende gezin was. 

In die gevallen is het onvermijdelijk 
te voorkomen dat een snelle terugval 
op het bijstandsniveau plaatsvindt. 
Mijns inziens zijn deze gronden 
redelijk en objectiveerbaar genoeg 
om een sekse-neutraal kostwinnersbe-
ginsel te kunnen aanvaarden. Terecht 
wordt ook in dit verband op blz. 11 
van de getypte versie van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
opgemerkt dat de richtlijn geen 
verplichtingen bevat voor de lid-staten 
om uitkeringsrechten te verlenen, 
maar dat indien uitkeringen worden 
verleend, het moet gebeuren zonder 
onderscheid op grond van geslacht. 

De beleidskeuze of onder welke 
voorwaarden en tot welke hoogte 
uitkeringen worden verleend, laat de 
richtlijn geheel aan de lid-staten over. 

Volgens deze nota acht ook de 
Europese Commissie in haar tussen-
tijds verslag een kostwinnerseis in 
rechte denkbaar. Dat is uiteraard 
interessant om te weten, maar het is 
toch niet doorslaggevend. Uiteindelijk 
zal het Europese Hof van Justitie de 
definitieve interpretatie van de 
richtlijn dienen te geven. De jurispru-
dentie die bekend is, doet ons ove-
rigens veronderstellen dat de interpre-
tatie die de regering geeft, heel goed 
mogelijk is. Een eventuele toetsing 
door het Europese Hof ziet mijn 
fractie dan ook met vertrouwen 
tegemoet. 

Ik wijs er in dit verband op dat de 
AAW, en straks ook de AOW, werkt 
met toeslagen, die afhankelijk zijn van 
het inkomen van een echtgenoot. 
Zelfs in de werknemersverzekering 
kennen wij een minimumdagloonbe-
scherming die rekening houdt met 

- aanvullend gezinsinkomen. Er is 
echter een belangrijk verschil met de 
thans voorgestelde WWV-regeling. 

Al deze regelingen kennen in 
principe aan iedereen, man of vrouw, 
een beperkt uitkeringsrecht toe van 
70% of minimaal 50% van het 
minimumloon. Dat recht is onafhanke-
lijk van het overige gezinsinkomen. 
Op dat uitkeringsrecht kan een 
toeslag worden gegeven van 15, 30 of 
50%, afhankelijk van het gezinsinko-
men. Dat laat de derde richtlijn toe. 
Dit recht is onomstreden. 

Met de thans voorgestelde WWV-uit-
kering wordt de gehele uitkering 
afhankelijk gesteld van het gezinsinko-
men en is er zelfs geen begin van een 
uitkeringsrecht dat geheel geïndividu-
aliseerd is. De vraag ligt dan voor de 
hand of dit verschil niet van betekenis 
is. In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag las ik dat de vraag over 
de toelaatbaarheid van een kostwin-
nerseis verschillende malen bij de 
voorbereiding en de vaststelling van 
de richtlijn ter sprake is geweest. 

Die kostwinnerseis zal niet alleen 
het criterium zijn voor het bepalen 
voor de hoogte van de uitkering, maar 
ook voor hettoekennen van uitkerings-
rechten. Als dit zo is - ik zie geen 
redenen om daaraan te twijfelen -
heeft dit dan ook geen consequenties 
voor de mogelijkheden tot een 
eventuele wijziging van de AAW- en 
de AOW-systemen? 

Wie echter mocht menen dat de 
kostwinnerseis alleen een criterium 
kan zijn voor de hoogte van de 
uitkering, zou de voorgestelde 
WWV-regeling inderdaad verkeerd 
moeten vinden en op zijn minst een 
begin van een uitkeringsrecht voor 
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iedereen willen creëren. Eventuele 
toeslagen zouden dan afhankelijk 
kunnen zijn van een sekseneutrale 
kostwinnerseis. Dan zal ook een 
andere overheidsmaatregel moeten 
worden getroffen. 

De drie genoemde varianten gaan 
mij alle te ver. Wie echter een variant 
op het voorstel nodig vindt die zeker 
binnen het kader van de richtlijn hlijft, 
zou nog kunnen kiezen voor een 
overgangsregeling waarbij alle 
nieuwe gevallen in principe een recht 
krijgen op een begin van een uitke-
ringsrecht, bij voorbeeld ter hoogte 
van 50% van het minimumloon. 

Aan de hand van een sekse-neutrale 
kostwinnerseis kan dan worden 
bekeken in hoeverre aanvulling tot 
het WWV-niveau dient plaats te 
vinden. Zo'n overgangsregeling is 
niet alleen overeenkomstig de derde 
richtlijn, maar ze is ook aanmerkelijk 
goedkoper dan de in de schriftelijke 
voorbereiding genoemde drie varian-
ten. Ik hoor graag het oordeel van de 
staatssecretaris over deze suggestie, 
die mijns inziens niet nodig is, maar 
die kennelijk toch nog in de aandacht 
moet komen van degenen die moeite 
hehben met mijn interpretatie. 

In Intermediair van 16 juli 1982 trof 
mij een frappante uitspraak. De 
voorstanders van individualisering, zo 
lees ik daarin, hebben tot nu toe geen 
enkel goed uitgewerkt alternatief op 
tafel gelegd. Men vlucht liever in vage 
retoriek zonder de premiebetalende 
burgers en ondernemers een prijs-
kaartje voor te schotelen. Er ontstaat 
een merkwaardig monsterverbond 
van ondernemers en feministisch-so-
cialisten, dat met een beroep op de 
verzekeringsgedachte de solidariteits-
gedachte in de sociale zekerheid 
overboord zet. 

Verlaging van uitkeringsniveaus is 
onder deze omstandigheden de enig 
haalbare bezuinigingsmogelijkheid. 
Het artikel concludeert dan dat 
individualisering altijd ten koste gaat 
van solidariteit. Dit artikel was niet 
geschreven door een partijgenoot van 
mij, maar onder anderen door de heer 
De Kam, oud-lid van deze Kamer voor 
de PvdA. 

De discussie die wij vandaag 
voeren over de wijziging van de WWV 
dienen wi j mede te zien in het licht 
van hetgeen ik zojuist aanhaalde. Bij 
iedere maatregel tot verandering in 
de sociale zekerheid moeten wij 
beseffen dat de grenzen van de 
nationale draagkracht feitelijk over-
schieden zijn. Elke wijziging die leidt 
tot nieuwe of hogere uitkeringsrechten 

zal uit de lengte of uit de breedte 
moeten komen. 

Een forse uitbreiding van de kring 
van uitkeringsgerechtigden kan er op 
den duur alleen maar toe leiden dat 
het niveau van de uitkeringen van 
allen wordt verlaagd. Mijn fractie kiest 
hier niet voor. Ik sta dan ook niet voor 
de ondankbare taak die keuze uit te 
leggen aan de echte minima in ons 
land. Ik zou de berekeningen wel eens 
willen zien waaruit blijkt dat een 
aanmerkelijke uitbreiding van een 
tweede inkomen in de vorm van een 
langdurige uitkering kan worden 
gerealiseerd zonder dat wij de 
uitkeringen voor de minima behoeven 
aan te tasten. 

Vorige week is hier onder andere 
gesproken over het voorstel van de 
NCW, het minimumloon te laten 
dalen tot 70% van het huidige niveau. 
Dat voorstel is toen terecht allerwegen 
van de hand gewezen, omdat het 
minimumloon voldoende moet zijn 
om zonder overheidssteun een gezin 
te onderhouden. Waarom zou dit 
ineens anders zijn als het gaat om uit 
de algemene middelen bekostigde 
uitkeringen die niet voortvloeien uit 
een werknemersverzekering? 

Wie dan opeens gaat aandringen op 
individuele rechten wekt op zijn minst 
de schijn in alle gevallen uit te zijn op 
het toepassen van de gunstigste 
regeling, ook als daarvoor geen 
goede gronden aanwezig zijn. De 
opstelling van de regering in dezen 
vind ik tot nog toe consequent. Ik zal 
het wetsontwerp zoals het er nu ligt 
dan ook graag steunen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe gelijk is gelijk, dat is 
de vraag die zich niet of nauwelijks op 
grond van objectieve criteria laat 
beantwoorden. Tot die conclusie mag 
je wel komen, als je let op de discussies 
die worden gevoerd rond het voorlig-
gende wetsvoorstel, waarin de 
regering voorstelt een gelijke behan-
deling toe te passen in een van de 
sociale-zekerheidswetten, te weten de 
Wet werkloosheidsvoorziening. 

Het mag bekend worden veronder-
steld dat de RPF-fractie nu niet direct 
de meest fervente voorstandster is 
van een beleid dat in Europees 
verband wordt gedicteerd. Dat geldt 
zeker voor de diverse richtlijnen, die 
in ons land in wetgeving moeten 
worden vertaald. 

Het gaat nu om de derde richtlijn, 
waarin is voorgeschreven dat de 
aangesloten landen met ingang van 
23 december van dit jaar het beginsel 

van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in de sociale zekerheid 
moeten hebben doorgevoerd. Of wij 
het nu leuk vinden of niet, wij zijn 
gehouden aan het uitvoeren van die 
richtlijn. Wij hebben wel het recht op 
eigen wijze invulling aan de richtlijn te 
geven. 

Het centraal uitgangspunt van de 
richtlijn is dat een ongelijke behande-
ling van mannen en vrouwen moet 
worden voorkomen als zij een beroep 
moeten doen op een sociale zeker-
heidswet. Het betreft nieuwe gevallen. 
Valt dit te rechtvaardigen? Als tot een 
gelijke behandeling moet worden 
gekomen, veronderstelt dit een 
onrechtvaardige situatie op dit 
moment. Heeft Staatssecretaris De 
Graaf enig inzicht in het aantal 
mannen met een WWV-uitkering dat 
geen kostwinner is? Hoeveel kan 
worden bespaard als deze mannen 
per 1 januari hun uitkering krachtens 
de WWV zouden verliezen en zouden 
moeten overstappen op een RWW-uit-
kering? 

Voor de goede orde en om mogelij-
ke, hardnekkige misverstanden weg te 
nemen, zeg ik nog eens in alle 
duidelijkheid dat de RPF geen enkel 
bezwaar heeft tegen de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. 
Ik zeg er wel iets bi j : dit moet het 
geval zijn als sprake is van gelijke 
omstandigheden. Het behoeft toch 
geen betoog dat het een zeer wezenlijk 
verschil maakt of iemand wel of geen 
eigen huishouding voert en of iemand 
wel of niet één of meer personen 
moet onderhouden? Ik snap werkelijk 
niet waarom dat in deze discussie zo 
wordt aangevochten, terwijl bij 
voorbeeld in onze belastingwetgeving 
het draagkrachtprincipe voor het 
gezin of de leefeenheid zo dominant 
en bepalend is. 

Het centrale punt in de discussie 
van vandaag is de vraag welke 
betekenis het begrip 'indirecte 
discriminatie' heeft in de derde 
EG-richtlijn over de sociale zekerheids-
wetgeving. Eigenlijk gaat hieraan nog 
een vraag vooraf. Waarom wordt het 
woord 'discriminatie' in deze richtlijn 
gehanteerd? Deze vraag is van 
belang, omdat naarmate meer zaken 
onder een bepaald begrip worden 
gebracht, het begrip steeds minder 
betekenis krijgt. Het begrip wordt 
uitgehold. Ik signaleer dat het begrip 
'discriminatie' te pas en te onpas 
wordt gebruikt en daardoor aan 
kracht inboet. 

Waar het om gaat, is of een je een 
bepaald gedrag kunt aanduiden als 
krenkend en grievend zonder objectie-
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ve en redelijke gronden. In de betekenis 
van indirecte discriminatie die wordt 
gehanteerd in de richtlijn, zijn wij naar 
het oordeel van de RPF-fractie hiervan 
wel heel ver verwijderd. De memorie 
van antwoord bevat zeer interessante 
beschouwingen over het begrip 
'indirecte discriminatie'. Het wordt 
omschreven als een maatregel of 
regeling die voor mannen en vrouwen 
als zodanig maatstaven aanlegt die 
ogenschijnlijk sekse-neutraal zijn, 
doch in feite tot willekeurige bevoor-
of benadeling van mannen of vrouwen 
leiden. Een dergelijke omschrijving 
maakt het mogelijk om het minste of 
geringste verschil in behandeling 
discriminatie te noemen. Dan schiet 
het begrip zijn doel voorbij en blijkt 
tegelijk de bron van waaruit deze 
aanduiding voortkomt, namelijk het 
humanistische gelijkheidsideaal, de 
grauwe 'égalité' van de Franse 
revolutie, die uiteindelijk haar kinderen 
zal verslinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoe men 
het ook wendt of keert, op 23 december 
aanstaande gaat de derde richtlijn 
voor ons land gelden. Voor elke 
lidstaat geldt dan gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de sfeer 
van de sociale voorzieningen. Ik vraag 
de staatssecretaris in hoeverre binnen 
de Europese Commissie rekening 
werd en wordt gehouden met het per 
land verschillende stelsel van sociale 
zekerheid. Is de Nederlandse vrouw in 
vergelijking met vrouwen in andere 
EG-lidstaten met de huidige regeling 
of de voorstellen van het kabinet nu 
zoveel slechter af? Ik kan mij dat 
nauwelijks voorstellen, gelet op het 
breed opgezette en gedetailleerde 
stelsel dat wij in Nederland kennen en 
dat tot een van de, zo niet het duurste 
van de gehele wereld kan worden 
gerekend. Mede vanwege de onbetaal-
baarheid van het stelsel werkt het 
kabinet naar de mening van mijn 
fractie terecht aan sanering, zo u wilt 
versobering, en naar ik hoop op korte 
termijn totale herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. In die 
fase is het toch volstrekt onlogisch en 
naar mijn idee ook onredelijk om tot 
uitbreiding van het aantal uitkerings-
gerechtigden over te gaan? De RPF 
meent dat uit het oogmerk van 
emancipatie een dergelijke handeling 
niet te rechtvaardigen is. Of gaat het 
in deze optiek uiteindelijk niet om het 
principe, maar keihard om het geld, 
zo vraag ik de staatssecretaris voor 
emancipatiezaken? 

Het kost weinig moeite om veruit de 
meerderheid in dit Huis ervan te 

overtuigen dat het geld in de schatkist 
op is en dat wij in feite al veel te veel 
tekort komen. 

Ik heb er dan ook werkelijk verbaasd 
van gestaan dat niet alleen in CDA-
kring, maar ook in de fractie van de 
VVD die voortdurend met een keur 
van argumenten allerlei bezuinigingen 
in de sociale voorzieningen verdedigt 
- ik denk hierbij aan de jongste 
kortingsmaatregelen - de gedachte 
toch is geopperd om het wetsvoorstel 
zodanig bij te stellen dat het de 
schatkist meer geld gaat kosten. Hoe 
men dat de kiezers duidelijk moet 
maken, weet ik niet, maar ik luister 
straks met belangstelling naar de 
verhalen van de woordvoerders van 
de twee genoemde fracties. 

Ik stel in elk geval vast dat waar niet 
is, zelfs de keizer zijn recht verliest, 
laat staan de vrouwen die op kosten 
van de samenleving economisch 
zelfstandig willen zijn. De derde 
richtlijn moet worden uitgevoerd en 
de vraag is, tot hoeveel die richtlijn 
ons nu precies verplicht. De regering 
stelt dat het sekseneutraal maken van 
de kostwinnersbepaling voldoende is. 
Een aantal fracties in dit Huis zegt: die 
oplossing gaat tegen de richtlijn in en 
zorgt ervoor dat deze of gene een 
proces tegen Nederland bij het Hof 
van Justitie van de EG aanspant. Zij 
willen de werkloos geworden gehuwde 
vrouw een volledige WWV-uitkering 
doen toekomen. In dit verband heb ik 
allereerst een vraag aan de staatsse-
cretaris. Op blz. 4 van de memorie 
van antwoord wordt gemeld, dat over 
de interpretatie van deze richtlijn niet 
eensluidend wordt gedacht. 

Kan hij uiteenzetten welke interpre-
taties er zoal de ronde doen? Of 
strikter geformuleerd: op welke 
verschillende interpretaties doelt de 
memorie van antwoord? Op blz. 7 van 
de memorie van antwoord komt de 
regering tot een volgens de fractie 
van de RPF in redelijkheid aanvaarde 
conclusie over de betekenis van het 
begrip 'indirecte discriminatie' 
namelijk dat de richtlijn willekeurige 
achterstelling verbiedt. Deze uitkomst 
blijkt het dichtst bij de hierboven al 
genoemde oorspronkelijke betekenis 
van het begrip 'discriminatie' namelijk 
een krenkend of grievend onderscheid 
zonder objectieve en redelijke grond. 

De regering heeft ook het recht om 
tot deze conclusie te komen. Ik citeer 
blz. 8 van de memorie van antwoord: 
'Een EG-Richtlijn schept verplichtingen 
voor de lid-staten voor wat betreft het 
te bereiken resultaat, doch laat aan de 
nationale instanties de bevoegdheid 
vorm en middelen te kiezen'. Even 

verder lees ik: 'De Derde Richtlijn stelt 
weliswaar een belangrijke randvoor-
waarde (gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) waaraan de 
wettelijke uitkeringsregelingen 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 aan de nationale wetgever 
om te bepalen hoe van die beleidsvrij-
heid gebruik moet worden gemaakt'. 
Dit betekent naar de mening van mijn 
fractie dat de vraag, of de werkloos 
geworden gehuwde vrouw wel of niet 
voor een WWV-uitkering in aanmer-
king komt, een vraag is waar de 
nationale wetgever beleidsvrijheid 
heeft, mits geen verschil optreedt met 
de gehuwde man. Het regeringsvoor-
stel vult de aanwezige beleidsvrijheid 
op een aanvaardbare wijze in. De brief 
van Commissaris Richard van 21 
november met de door het kabinet 
gegeven toelichting in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag brengt 
in ons standpunt geen verandering, 
uitgezonderd natuurlijk de principieel 
onderscheiden positie van man en 
vrouw in het gezin, die tot onze 
teleurstelling in punt 2 wordt afgewe-
zen, ter wille van het gelijkheidsideaal. 
In onze opvatting blijft de man naar 
bijbelse normen het 'hoofd' van de 
vrouw en daarmee ook van de 
echtvereniging en niet om te heersen, 
maar om te dienen. De apostelen 
Paulus en Petrus zijn daar heel 
duidelijk over. 

Ik wil het hier ook nog eens duidelijk 
stellen. De voorwaarden die in het 
regeervoorstel worden gesteld aan 
het verkrijgen van een uitkering 
kunnen worden vervuld. Het in 
overwegende mate voorzien in het 
inkomen van een huishouding kan 
door werknemers van beiderlei 
kunnen, genoemd onder punt 3 van 
die brief, onafhankelijk van een 
echtelijke staat, worden vervuld. Aan 
deze motivering is elke gedachte van 
discriminatie, genoemd onder punt 3, 
vreemd. 

De WWV is een voorziening voor 
ieder... Ik had de indruk dat de 
staatssecretarissen wat te 'verhapstuk-
ken' hadden met elkaar, dus ik wacht 
even. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Wij bespraken even uw zeer 
filosofische opmerking! 

De heer Leerling (RPF): Dat kan altijd 
nog, mevrouw de Staatssecretaris. 

De WWV is een voorziening voor 
ieder die voor zijn deelneming is 
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aangewezen op het verrichten van 
arbeid in een dienstbetrekking of een 
daarmee gelijkgestelde arbeidsver-
houding en voorziet, onder bepaalde 
voorwaarden, in een uitkering ingeval 
van werkloosheid. Zo staat er in de 
inleiding van de Wet op de werkloos-
heidsvoorziening. Artikel 13, lid 1 
onderdeel WWV sluit hiervan momen-
teel uit de gehuwde vrouw die niet 
kostwinner is. Op grond van een 
uitspraak van de Centrale raad van 
beroep op 16 november 1977 heeft dit 
artikel geen betrekking op de vrouw 
die ongehuwd samenwoont. Zij krijgt 
dus volgens deze uitspraak wel een 
uitkering. 

Dit leidt tot het bevoordelen van de 
ongehuwd samenwonenden. Heeft de 
raad inmiddels een andere opvatting 
of geldt dit nog steeds? 

Kan de staatssecretaris ook op het 
volgende reageren. Uit een andere 
uitspraak van de Centrale raad van 
beroep van 6 februari 1979 blijkt dat 
de kostwinnersbepaling in de WWV 
niet in strijd is met het beginsel van 
gelijke beloning van manmen en 
vrouwen voor gelijke arbeid. Dat is 
opmerkelijk. Immers, ten tijde van die 
uitspraak was de derde richtlijn al 
bekend. Is deze uitspraak achterhaald 
of nog steeds geldig, ook ten aanzien 
van het beginsel van gelijke behande-
ling? Het komt mijn fractie voor dat 
een kostwinnersbepaling met gelijke 
werking ten aanzien van mannen en 
vrouwen nog steeds geldig is. Aan het 
kostwinnersprincipe ligt namelijk een 
totaal andere gedachte ten grondslag 
dan de gedachte dat het heimelijk 
onderscheid wil maken. 

Staatssecretaris De Graaf: Staat in de 
uitspraak van de centrale raad van 
beroep die de heer Leerling citeert, 
letterlijk dat iets niet in strijd is met de 
derde richtlijn? Ik kan mij dit haast 
niet voorstellen, omdat die richtlijn 
nog niet geldt. Deze is pas op 23 
december van kracht. Ik ben echter 
wel nieuwsgierig naar die uitspraak. 

De heer Leerling (RPF): Ik heb die 
uitspraak uit de jurisprudentie van de 
WWV. Deze staat op de bladzijden 256 
en 257 en is gedateerd op 6 februari 
1979, dus nadat de richtlijn is uitge-
vaardigd. 

De WWV is immers bedoeld als 
tussenfase, zodat een werkloze niet 
rechtstreeks van de WW in de bijstand 
terechtkomt, als hij of zij een huishou-
den moet onderhouden. Door deze 
tussenfase is er meer tijd om de 
uitgaven aan het beschikbare budget 
aan te passen. Dit is vooral van 

belang voor de alleenverdiener. Als 
een tweeverdiener werkloos wordt, is 
er nog altijd de partner die een 
inkomen heeft. Moet de samenleving 
er dan voor zorgen dat er een tweede 
inkomen in het huishouden is, betaald 
uit de algemene middelen? Nee toch 
zeker? Als de kostwinnerseis zou 
vervallen zolang deze voorziening nog 
uit de algemene middelen wordt 
bekostigd, betekent dit een moreel 
verwerpelijk handelen ten opzichte 
van hen die met een, de laatste jaren 
dalende, minimumuitkering moeten 
rondkomen. Dan zou het kabinet met 
recht verlies van een sociaal gezicht 
kunnen worden verweten. 

Er is nog een ander aspect. Welis-
waar heeft de werkloos geworden 
tweeverdiener belasting betaald, 
maar er is geen equivalentie tussen 
belastinggelden en WWV-uitkering. 
De staatssecretaris wees hier mijns 
inziens terecht op bij de inbreng van 
mevrouw Brouwer. Op die grond 
bestaat er dus geen recht op een 
uitkering. Anders gezegd: er bestaat 
wel onder voorwaarde een juridisch 
recht op een WWV-uitkering, maar 
geen emancipatoir recht. 

De nota naar aanleiding van het 
eindverslag verwoordde dit verschil 
fijntjes: 'Soms wordt door voorstan-
ders van een WWV-uitkering voor de 
gehuwde vrouw, onafhankelijk van 
het kostwinnerschap, geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen wat op 
grond van de richtlijn strikt noodzake-
lijk is en wat uit wat voor overwegingen 
dan ook als het meest wenselijke 
resultaat wordt gezien'. 

Naar het oordeel van de RPFfractie 
lijkt daarom de houding van de 
fracties die mogelijk straks tegen dit 
interimvoorstel zullen stemmen, op 
het verzet van boze kinderen die een 
verwacht cadeautje aan hun neus 
voorbij zien gaan. Dat is op Sinterklaas 
natuurlijk pijnlijk, maar mag toch niet 
de doorslag geven in dit debat. 
Wachten op de integrale stelselherzie-
ning, willen zij niet. Dan komt de zaak 
anders te liggen. Als de plannen 
doorgaan, nemen de sociale partners 
de financiering van de WWV over. 

Dan wordt er ook door tweeverdie-
ners premie betaald. Recht op 
uitkering is dan meer acceptabel, 
hoewel ook dan de vraag rijst of de 
uitkering niet meer afgestemd dient te 
zijn op de omvang van de huishouding 
en het huishoudinkomen. Is de 
staatssecretaris bereid, de mogelijk-
heid na te gaan tot een premieheffing 
per leefeenheid, dus naar draagkracht? 
Ik hoor graag een reactie. 

Gelet op hetgeen door het kabinet 
naar voren is gebracht over de 
werking van de derde EG-richtlijn, het 
feit dat de kostwinnersbepaling 
vooralsnog gehandhaafd blijft, en de 
meerkosten van een andere oplossing, 
variërend van f80 miljoen tot f290 
miljoen, zal de RPF-fractie dit voorstel 
steunen. Overigens heb ik uit de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
begrepen, dat het hek nog niet van de 
dam is als het voorliggende wetsvoor-
stel toch zal worden verworpen. 
Daarover leven echter nog zoveel 
vragen, die wellicht in dit debat nog 
aan de orde zullen komen. Ik wacht 
deze met belangstelling af. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Met enigszins gefronste 
wenkbrauwen heb ik de hele discussie 
over de invoering van gelijke uitke-
ringsrechten voor mannen en vrouwen 
in het kader van de WWV gevolgd. 
Wij weten waarover het gaat. Per 23 
december 1984 moet worden voldaan 
aan de voor ons land uit de Derde 
EG-richtlijn voortvloeiende verplichtin-
gen met betrekking tot de gelijke 
gehandeling van mannen en vrouwen 
in de sociale zekerheid. De totstandko-
ming van de richtlijn wordt hooguit 
marginaal beïnvloed door de nationale 
wetgever. Dat over de strekking en de 
reikwijdte van deze richtlijn verschil-
lend wordt gedacht, is inmiddels wel 
vast komen te staan. Budgettaire, 
emancipatoire en op zorgvuldigheid 
geënte overwegingen spelen daarbij 
een rol. 

Dwingt de Derde EG-richtlijn 
inderdaad tot het laten vervallen van 
de kostwinnerseis? Ik meen van niet. 
In mijn ogen hebben de bewindslieden 
dat in de gewisselde stukken, met 
redenen omkleed, duidelijk uiteen-
gezet. Ook mijn fractie vindt dat tot nu 
toe soms geen duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen wat op grond 
van de richtlijn strikt noodzakelijk is 
en wat als het meest wenselijke 
resultaat wordt gezien. Ik heb dan 
ook, evenals de bewindslieden, de 
stellige indruk dat de door velen 
bepleite keuze voor de ruime oplossing 
van het schrappen van de kostwinners-
eis in de WWV, vooral ingegeven 
door overwegingen van emancipatie-
beleid. Het gaat er inderdaad niet om 
emancipatiedoelstellingen te verwe-
zenlijken. 

De richtlijn beoogt slechts discrimi-
natie tussen mannen en vrouwen weg 
te nemen. Ik wil daaraan toevoegen 
dat men met de invulling van het 
begrip 'discriminatie tussen mannen 
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en vrouwen' doorgaans wel erg 
modieus aan de haal gaat. Zoals 
bekend, is mijn fractie geenszins 
geporteerd voor een samenleving van 
louter individuen. Zij is dan ook wars 
van de weinig doordachte wijsgerige 
vooronderstellingen die ten grondslag 
liggen aan de behoefte tot volledige 
individualisering, vooral toegespitst 
op de seksen onderling. Ik zie op 
bijbelse gronden niet in welke 
verrijking daarvan zal uitgaan naar 
een volwaardiger menselijk bestaan. 
Mij liggen meer de sleutelwoorden 
zorgzaamheid, dienstbaarheid, 
wederzijds hulpbetoon en het geza-
menlijk erkennen van onze tekortko-
mingen ten opzichte van deze beleden 
woorden, die omzetting in daden 
vergen. 

Het individualisme biedt geen 
uitkomst, raakt met zich zelf en de 
naaste in de knoop en appelleert 
veeleer op het egoïsme, dan dat 
daardoor nieuwe impulsen zouden 
uitgaan naar een beter verstaan van 
de naaste. De mens is niet alléén 
geschapen, maar in verbanden, die 
vanuit Gods Woord als heilzaam 
worden aangemerkt. Ik geloof daar 
heilig in. Ook daarbinnen woekert het 
kwaad - ik geef dat volmondig toe -
maar dan nog blijft recht overeind dat 
men 'de duivel niet door Beëlzebul 
mag laten uitbannen'. 

Ik vind de filosofie achter de 
hartstochtelijk beleden individualise-
ring verderfelijk van aard en karakter. 
Het is toch niet zo moeilijk te vatten 
dat als ieder individu in alle vrijheid 
op kan komen voor wat hij als recht 
ervaart, de totalitaire staat welhaast 
door een open gezette deur naar 
binnen stapt. Misstanden dienen met 
alle kracht te worden bestreden, maar 
juist daarom dienen de heilzame 
verbanden, gegrond op Gods Woord, 
met kracht te worden bevorderd. Ik 
weiger in dit opzicht een volstrekte 
neutraliteit in achtte nemen. 

Ik sta hier niet als de grootste 
gemene deler. Er is meer aan de hand 
onder de hemel en op de aarde. Ik 
mag en kan daar ook vanwege het mij 
geschonken en opgelegd mandaat 
niet over zwijgen. Uit hetgeen ik 
zojuist namens mijn fractie naar voren 
heb gebracht, mag niet worden 
afgeleid dat mijn fractie op enigerlei 
wijze discriminatie zou willen besten-
digen. Gelijke behandeling onder 
gelijke omstandigheden wordt ook 
door ons verdedigd. 

Om tot de praktijk van dit tussentijds 
bedoelde wetsvoorstel te komen, wil 
ik met inachtneming van hetgeen ik 

zojuist heb opgemerkt, nog het 
volgende onder de aandacht van de 
bewindslieden brengen. 

Wij zijn het eens met de regering, 
dat met een versoepeling van uitke-
ringsvoorwaarden en uitbreiding van 
rechten uiterste terughoudendheid 
moet worden betracht. Binnen de 
grenzen van de nu eenmaal beperkte 
budgettaire mogelijkheden dienen de 
inkomensoverdrachten zo doelmatig 
mogelijk te worden toegepast. 

Ons stelsel van sociale zekerheid 
onderscheidt zich toch ook nog, en 
gelukkig, van dat in de ons omringende 
landen: hoog niveau van voorziening 
maar natuurlijk ook daaraan verbon-
den hoge kosten. Overigens: op welke 
berekening is de calculatie van de 
ongeveer f 450 min. ingeschat als nu 
reeds een besluit zou worden geno-
men? Met andere woorden: kunnen 
de kosten van een structurele kosten-
verhoging nader uit de doeken 
worden gedaan? Ik doel op de 
structurele verhoging die nodig zal 
zijn bij de stelselherziening te eniger 
ti jd. 

Kan ook nog eens worden toegelicht 
op welke wijze het kabinet van 
mening is, dat met het laten vervallen 
van de kostwinnerseis in de WWV 
meer wordt gedaan dan waartoe het 
op grond van de richtlijn verplicht is. 
Daar draait het in dit debat naar ik 
aanneem met name om. 

Wij leven in een ti jd van grote 
werkloosheid die ternauwernood kan 
worden teruggedrongen. Tegelijkertijd 
worden wij geconfronteerd met een 
verhevigde toetreding tot de arbeids-
markt van voordien niet gegadigden. 
Hoe kijken de bewindslieden hier 
tegen aan? Waarom wordt nu dwars 
tegen deze stroom ingeroeid? Hebben 
zij het idee dat volledige en volwaar-
dige arbeid voor een ieder in de 
toekomst, al of niet met gehalveerde 
betrekkingen, mogelijk moet zijn casu 
quo mogelijk moet worden gemaakt? 

Ik zou ook nog graag nader worden 
geïnformeerd over de opmerking dat 
uit de totstandkomingsgeschiedenis 
van de richtlijn blijkt, dat de lid-staten 
vrij zijn het overgangsrecht voor 
lopende uitkeringen en met betrekking 
tot in het verleden opgebouwde 
rechten naar eigen inzicht te regelen. 
Op zich zelf staat voor ons vast, dat de 
richtlijn de lid-staten vrijlaat, zelf het 
niveau te bepalen waarop gelijke 
behandeling van uitkeringsgerechtig-
den ongeacht hun geslacht wordt 
verwerkelijkt. De brief van de heer 
Richard van de Europese Commissie 
heeft de nodige beroering verwekt. 

Zonder in details te willen treden 
moet ik zeggen, dat de weerlegging in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag mij adequaat voorkwam. 
Kan in dit verband nog nader mede-
deling worden gedaan over de 
ondershands vanuit Brussel mogelijk 
verkregen informatie? 

Waarom wordt het onderscheid dat 
de Commissie maakt tussen enerzijds 
het begrip 'gezinshoofd' en anderzijds 
het begrip 'kostwinner' ten volle door 
de bewindslieden onderschreven? 
Alleen omdat het stellen van een 
kostwinnerseis niet per se onverenig-
baar wordt geacht met het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen? Kan nog eens nadrukke-
lijker dan tot nu toe geschiedde aan 
de orde worden gesteld, dat de 
richtlijn het stellen vaneen kostwinners-
eis niet uitsluit, mits die eis wordt 
toegepast zonder discriminatie naar 
geslacht? 

Ik onderschrijf van harte, dat in 
gevallen waarin beide huwelijkspart-
ners een bijdrage leveren aan het 
gezinsinkomen, een uitkering uit 
overheidsmiddelen in geval van 
werkloosheid van een van de partners 
minder nodig is indien het gezinsinko-
men relatief hoog is en blijft, casu quo 
het aandeel dat de werkloze partner in 
het gezinsinkomen leverde relatief 
klein was. Ik herhaal het zelfs met 
enige verontwaardiging in deze tijd 
van inleveren. Gaat het kostwinners-
principe overeind. 

Want moeten inderdaad altijd of 
opnieuw uitkeringen uit de openbare 
kas worden gedaan in geval van 
werkloosheid van een werknemer, 
ook wanneer de arbeidsinkomsten 
van de andere huwelijkspartner als 
genoegzame inkomstenbron voor het 
gezin kunnen worden beschouwd? 
Leg dat maar eens uit aan al degenen 
die in de kort achter ons liggende tijd 
korting op korting op hun uitkering 
moesten gedogen. Wij belijden toch 
vaak en terecht onze solidariteit juist 
ook met hen! 

D 
De heer Scholten (groep ScholtenDijk-
man): Voorzitter. Hoe komt het toch 
dat, als het gaat om het nakomen van 
internationale verplichtingen, Neder-
land heel vaak achterop komt? Ik denk 
bij voorbeeld aan de vaststelling van 
het Europees Sociaal Handvest en aan 
de vaststelling van de verdragen van 
New-York, waarvan er een handelt 
over de sociale rechten van de 
burgers. Het antwoord, dat je daarop 
van regeringswege krijgt, is dat het 
altijd zo gecompliceerd is en dat 
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vooral een zorgvuldige behandeling 
noodzakelijk is om een goede uitkomst 
te krijgen. 

Welnu, dat kan ik met betrekking tot 
het wetsvoorstel, dat nu aan de orde 
is en waarop zes jaar is gewacht, 
onmogelijk zeggen. Dit wetsvoorstel, 
waarbij zogenaamde gelijke rechten 
tussen mannen en vrouwen in de 
WWV worden geïntroduceerd, wordt 
door de fractie van de EVP en de 
groep Scholten-Dijkman afgewezen. Ik 
vind de argumenten daarvoor eigenlijk 
heel pittig samengevat in de brief van 
de Europese commissaris Ivor 
Richard, een prachtige naam in deze 
dure ti jd, gedateerd 21 november j l . In 
tegenstelling tot de vorige spreker 
ben ik niet overtuigd door de eindstuk-
ken van het kabinet. 

Op grond van het arrest van het Hof 
van Justitie van 31 maart 1981 - d e 
bekende zaak Jenkins versus Kingsga-
te - moet gezegd worden dat een 
vermoeden van indirecte discriminatie 
kan worden aangenomen in geval 
ogenschijnlijk neutrale maatregelen in 
feite in overwegende mate werkne-
mers van een geslacht betreffen. 

Het is dan aan degene, die de 
maatregel neemt - in dit geval het 
kabinet, die het voorstel doet, en de 
Staten-Generaal als die ermee 
akkoord gaan - om te bewijzen dat 
objectief gerechtvaardigde gronden 
daaraan ten grondslag hebben 
gelegen, waaraan elke gedachte van 
discriminatie vreemd is. Wat dit 
betreft, herinner ik aan hetgeen de 
Raad van State in zijn advies aan de 
Koningin over dit wetsvoorstel zegt, 
namelijk: De Raad van State is 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. 

Men vindt dit in de middelste kolom 
van blz. 9 van het bekende blauwe 
stuk. De Raad van State merkt in 
dezelfde kolom ook nog op dat het 
wetsvoorstel de realisering van de 
doelstellingen van de richtlijn in elk 
geval voor de ti jd, waarvoor het zal 
gelden - een halfjaar in beginsel -
geen stap dichterbij brengt. 

Voorzitter. Het betreft dus een 
vermoeden van indirecte discriminatie 
in geval ogenschijnlijk neutrale 
maatregelen in feite in overwegende 
mate werknemers van een geslacht 
betreffen. Welnu, dat is hierbij voluit 
het geval. Weliswaar worden mannen 
en vrouwen formeel gelijkgesteld, 
doordat aan de man nu ook de 
kostwinnerseis van artikel 13 WWV 

wordt gesteld, maar gelet op de 
sociale realiteiten, waarin ditwetsvoor-
stel wordt gedropt, keert deze aanpak 
zich tegen de werkende gehuwde 
vrouw, daar, zoals al eerder in dit 
debat is gesteld, tot dusverre in het 
overgrote deel van de gevallen de 
werkende gehuwde vrouw geen 
kostwinner is. 

Dit blijkt ook nog eens duidelijk uit 
de vragen, die het CDA-lid van het 
Europees Parlement, mevrouw 
Maij-Weggen, ter zake heeft gesteld. 

Haar aanpak lijkt mij de juiste. De 
zogenaamde sekse-neutrale kostwin-
nersbepaling in de WWV, zoals nu 
voorgesteld door het kabinet, achten 
wij met bij voorbeeld de Emancipatie-
raad indirect discriminerend en dus in 
strijd met de bewuste Europese 
richtlijn van 1978. 

Als wordt gezegd dat er sprake is 
van een tijdelijke maatregel en dat 
met ingang van de stelselherziening 
de positie van werkende mannen en 
vrouwen gelijk zal worden gesteld, 
juich ik het laatste natuurlijk toe, maar 
ik wijs op de eveneens zeer klare 
uitspraak van commissaris Richard, 
dat tijdelijkheid van wettelijke maatre-
gelen niet mag worden aangevoerd 
als rechtvaardiging voor daarbij in het 
leven geroepen dan wel gehandhaafde 
discriminatie. Wij zijn van oordeel, dat 
hierbij een bestaande discriminatie, 
gelet op de sociale uitwerking, feitelijk 
wordt gehandhaafd. Alhoewel het 
hierbij niet direct aan de orde is, 
wijzen wij ook vanuit emancipatie-oog-
punt deze opzet van de hand. Naar 
ons oordeel dienen de vrouwen op de 
arbeidsmarkt een gelijkwaardige 
plaatste hebben als de mannen. Deze 
wet bevordert dat niet. 

Ik merk op dat overigens naast het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen 
een drastische herverdeling van het 
bestaande werk daarvoor nodig is en 
voorts een andere waardering van 
onbetaald werk, zowel door vrouwen 
als door mannen. Een feit is dat de 
gevolgen van de werkloosheid van 
gehuwde werkende vrouwen èn nu, 
maar ook door deze opzet voor het 
overgrote deel bij het betrokken gezin 
of samenlevingsverband worden 
gelegd. 

Welnu, de fracties die ik hier 
vertegenwoordig achten dit een te 
individualistische benadering. Wij 
pleiten ervoor man en vrouw ook 
hierbij gelijk te behandelen en de 
financiële consequenties van dat 
geheel te verwerken in de belasting-
heffing, waarin het draagkrachtbegin-
sel kan worden gerealiseerd. 

Onze conclusie is dat het een stukje 
gelegenheidswetgeving betreft, die de 
ongelijke positie van vrouwen 
continueert en een beperkt aantal 
mannen in dezelfde positie brengt. 
Vanwege dit discriminatoire karakter 
wijzen wij het wetsvoorstel af. Wij 
achten het in strijd met de Europese 
richtlijn en ook met de jurisprudentie 
van het Europese hof. Wat zullen de 
gevolgen zijn? Ik veronderstel, al 
denkt het kabinet daarover wat 
gemakkelijker dat er procedures 
zullen komen, zowel bij de aanvaarding 
van het wetsvoorstel als bij de 
verwerving ervan. Op het laatste kom 
ik straks nog even terug. 

Als het wetsontwerp, zoals het er 
ligt, wordt aanvaard, zullen vrouwen 
een WWV-uitkering aanvragen bij de 
desbetreffende instantie - ik denk dat 
dit op betrekkelijk grote schaal zal 
gebeuren - en bij afwijzing in beroep 
gaan bij de Raad van beroep en 
misschien ten slotte hogerop terecht-
komen. De rechter kan in dat geval 
een pre-judiciële beslissing aan het 
Europese hof vragen. Dat kan de Raad 
van beroep doen alsmede Centrale 
Raad van beroep, maar de rechter 
behoeft dat uiteraard niet te doen. 

Gelet op de uitspraken van het 
Europese hof en de brief van Richard 
acht ik de noodzaak voor het vragen 
van een pre-judiciëlebeslissing niet 
erg groot. Al spoedig kunnen er dan 
op nationaal niveau uitspraken 
komen, die tot gevolg zullen kunnen 
hebben, dat wij alsnog op de A-variant 
uitkomen: integrale uitvoering. Ik acht 
dit bepaald niet onwaarschijnlijk. 
Vanaf 23 december aanstaande 
kunnen en zullen de procedures 
starten, niet alleen van de nieuwe 
gevallen, maar ook van de oude. 

Immers, voor een ieder van wie de 
twee jaar van de WWV nog niet 
voorbij zijn, kan een uitkering vragen 
en bij weigering in beroep gaan. Ik 
denk ook dat het zo zal gaan. Hetzelfde 
is echter mogelijk als dit wetsvoorstel 
de Kamer niet ongewijzigd passeert, 
maar de CDA-fractie haar pleidooi 
voor de B-variant waar maakt door 
een amendement in te dienen. Als dat 
wordt aanvaard, dan wordt de 
Europese richtlijn toch nog niet 
integraal uitgevoerd en geldt dus 
dezelfde mogelijkheid om in beroep te 
gaan. 

Stel dat het wetsvoorstel wordt 
verworpen, een interessante casuspo-
sitie. In de eerste plaats is duidelijk, 
dat de Europese richtlijn een instructie, 
een norm voor de Nederlandse 
wetgever inhoudt, dus voor kabinet 
en Staten-Generaal. Het is evident dat 
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de bestaande situatie in strijd met de 
richtlijn is en dus onrechtmatig. Naar 
onze wijze van zien is ook het huidige 
wetsvoorstel onrechtmatig, omdat de 
bestaande situatie wordt gehandhaafd. 
Bij verwerping van het wetsvoorstel, 
wat tenslotte gelet op de schriftelijke 
gedachtenwisseling niet onmogelijk 
is, rijst de vraag naar de rechtstreekse 
werking van de richtlijn. 

Ik weet wel dat de zaak uiteindelijk 
ter beoordeling van de Nederlandse 
rechter is, maar aangezien de bestaan-
de wet evident onrechtmatig is - dat 
is ook het oordeel van het kabinet, 
anders zou dit wetsvoorstel niet zijn 
ingediend - lijkt me verwerping van 
het wetsvoorstel de beste manier om 
de Nederlandse rechter ertoe te 
brengen, de derde richtlijn directe 
werking toe te kennen. Dan zou dus 
door verwerping van het wetsvoorstel 
bereikt worden wat in wezen de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
wil. Het is heel merkwaardig datje 
door verwerping van een wetsvoorstel 
kunt bereiken wat je eigenlijk wil. 

Voorzitter, ik rond af. Ik neem de 
brief van de Europese commissaris 
Richard serieus. Overigens, wie niet? 
Ik haal aan wat Richard aan het eind 
van deze brief stelt: De Commissie 
acht het haar taak, mede gezien de 
grote ongerustheid die er in uw land 
blijkt te bestaan over de voorgenomen 
wijziging van de WWV, u met het oog 
op de verdere besluitvorming tijdig 
van bovenstaande opmerkingen 
harerzijds in kennis te stellen. Ik kan 
dit niet anders zien dan als een 
ernstige waarschuwing van de kant 
van de Europese commissaris Richard 
om het zo niet te doen. 

Verder geeft de Raad van State het 
kabinet in overweging, het wetsvoor-
stel niet aan de Tweede Kamer voor 
te leggen dan nadat met het boven-
staande rekening is gehouden. De 
Raad van State geeft dus ook duidelijk 
aan dat het naar zijn oordeel zo niet 
kan. Staatssecretaris De Graaf heeft al 
minder prettige ervaringen met de 
rechter; ik denk aan de problematiek 
van de 13de maand, in welke kwestie 
hij 'teruggefloten' is. De risico's die hij 
met dit wetsvoorstel loopt, zijn mijns 
inziens bijzonder groot. Wat wil de 
staatssecretaris? Nogmaals in z'n 
hemd komen te staan bij de rechter? 
Ik zou hem willen zeggen: keer op uw 
schreden terug! 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! We praten vandaag niet 

over de vraag, of mannen en vrouwen 
in de sfeer van de sociale zekerheid 
gelijk moeten worden behandeld. Het 
besluit daartoe is inmiddels zes jaar 
geleden genomen door het aanvaar-
den van de richtlijn ter zake. Het zou 
dus op zichzelf niet zo verbazingwek-
kend zijn als wetsvoorstel 18683 een 
hamerstuk was geweest. De feiten zijn 
op dit moment echter iets anders. De 
derde richtlijn van de EEG betreffende 
die gelijke behandeling heeft wel 
degelijk consequenties voor het 
Nederlandse sociale-zekerheidsrecht, 
omdat niet alle sociale-zekerheidswet-
ten in Nederland op dit moment al 
voldoen aan de eisen in die Derde 
Richtlijn. 

De nadere wijziging van de WWV 
die wij vandaag behandelen, betreft 
een interimvoorziening die geen 
verdere strekking heeft dan gedurende 
de periode tot de totstandkoming van 
de geïntegreerde Werkloosheidswet. 
De regering stelt op bladzijde 5 van de 
memorie van toelichting dat de gelijke 
behandeling van man en vrouw 
definitief haar beslag krijgt bij de 
integratie van de Werkloosheidswet 
en de WWV. De VVD-fractie betreurt 
het dat niet mogelijk is gebleken, die 
integratie nog dit jaar tot stand te 
brengen, zodat zij a.s. januari van 
kracht had kunnen worden. 

Mijn fractie is het eens met de 
regering dat het, gegeven die situatie, 
noodzaklijk is te komen tot een 
interimvoorziening. Toetsing van de 

De heer Linschoten (VVD). 

huidige WV leidt onherroepelijk tot de 
conclusie dat artikel 13, eerste lid 
onder 1 van die wet, niet in overeen-
stemming is met het in artikel 4 van 
de derde richtlijn omschreven beginsel 
van gelijke behandeling. De gehuwde 
vrouw die niet als kostwinner kan 
worden aangemerkt, heeft geen recht 
op een WWV-uitkering. Er is op dit 
moment derhalve sprake van directe 
discriminatie in de zin van de derde 
richtlijn, omdat geen van de in artikel 
7 van die richtlijn genoemde uitzon-
deringen van toepassing is. 

De keuze die het kabinet heeft 
gemaakt om deze discriminatie weg 
te nemen is buitengewoon omstreden 
gebleken. De interimmaatregel die het 
kabinet kiest, komt erop neer dat de 
bestaande kostwinnerseis voor 
vrouwen, gelegen in artikel 13, lid 1 
van de WWV, ook voor mannen zal 
gelden. Het kabinet voert vier beweeg-
redenen aan om zijn keuze te motive-
ren. 

Naar het oordeel van het kabinet 
wordt met dit wetsontwerp voldaan 
aan de verplichtingen die voortvloeien 
uit de derde richtlijn. 

De maatregel mag zo min mogelijk 
ingrijpen in het huidige stelsel van 
sociale zekerheid. 

De maatregel - dit wetsontwerp 
dus - mag niet vooruitlopen op de per 
1 juli 1985 voorziene integratie van de 
Werkloosheidswet in de WWV. 

Voorts spelen een aantal financiële 
overwegingen een rol. 

Tweede Kamer 
5 december 1984 Werkloosheidsvoorziening 2125 



Linschoten 

Ondanks het feit dat het hier om 
een interimmaatregel gaat die, naar 
wij hopen, maar zes maanden van 
kracht zal zijn, gaat het om een 
belangrijk wetsontwerp, belangrijk 
omdat dit het eerste wetsontwerp is 
dat bij de Kamer zich zal moeten 
uitspreken over de reikwijdte en de 
interpretatie van die derde richtlijn. 

Artikel 4 van die derde richtlijn lijkt 
buitengewoon duidelijk. Het beginsel 
van gelijke behandeling houdt in dat 
iedere vorm van discriminatie op 
grond van geslacht verboden is, hetzij 
direct, hetzij indirect door verwijzing 
naar met name echtelijke staat of 
gezinssituatie. Met andere woorden: 
iedere vorm van discriminatie, zowel 
directe als indirecte, is verboden, 
omdat het Europese recht een richtlijn 
naar voren heeft geschoven, een 
richtlijn die een dwingend karakter 
heeft. Voor 23 december a.s. moet 
derhalve worden voldaan aan het in 
de derde richtlijn omschreven doel. 
Dat doel kan en mag niet meer ter 
discussie staan. 

De beleidsvrijheid van de nationale 
wetgever beperkt zich tot het kiezen 
van de vorm en de middelen met 
betrekking tot de in eigen land vast te 
stellen juridische instrumenten die 
leiden tot het voldoen aan de in de 
richtlijn gestelde eisen. De tweede, de 
derde en de vierde overweging - zo 
min mogelijk ingrijpen in het stelsel 
en niet vooruitlopen op de stelselwij-
ziging en financiële overwegingen -
mogen slechts een rol spelen bij de te 
kiezen vorm en middelen, maar 
mogen niet in strijd zijn met het doel 
van die derde richtlijn zelf. De eerste 
overweging: het voldoen aan die 
richtlijn, zal bovendien door degene 
die de regeling voorstelt, bewezen 
moeten worden. 

De VVD-fractie is het eens met het 
kabinet dat het voorliggende wets-
ontwerp voldoet aan het verbod tot 
directe discriminatie. Deformulerin-
gen zijn sekseneutraal. In het voorlig-
gende wetsontwerp is nergens het 
geslacht of een onlosmakelijk met het 
geslacht verbonden eigenschap als 
maatstaf genomen. Niet bewezen acht 
de VVD-fractie dat er ook geen sprake 
is van indirecte discriminatie. 

Ik wil hierover een aantal opmerkin-
gen maken. Artikel 4 van de richtlijn 
79.7 verbiedt iedere vorm van discri-
minatie op grond van geslacht, hetzij 
direct, hetzij indirect door verwijzing 
naar met name echtelijke staat of 
gezinssituatie. De belangrijkste reden 
en verklaring voor het ontstaan van 
indirecte discriminatie in Nederland, 

is gelegen in het feit dat het aamdeel 
dat met name gehuwde vrouwen 
hebben in de beroepsbevolking, 
beperkter is dan het aandeel dat 
mannen hebben. 

Praktisch alle gehuwde mannen, 
indien zij niet ziek, arbeidsongeschikt 
of werkloos zijn, oefenen een beroep 
uit, terwijl vrouwen die niet aan het 
produktieproces deelnemen nog 
steeds talrijk zijn. Ontwikkelingen wat 
dit betreft, zijn in de verschillende 
stukken ook duidelijk aangegeven. De 
deelname van gehuwde vrouwen aan 
de beroepsbevolking is weliswaar 
sterk toegenomen in de afgelopen 
decennia, maar zii vormen nog steeds 
een duidelijke minderheid. Gerekend 
in arbeidsjaren, gaat het om 21,8% en 
als het gaat om het aantal personen, 
spreken wij over 32,8%. 

Het begrip 'indirecte discriminatie' 
door verwijzing naar de echtelijke 
staat of gezinssituatie is evenwel noch 
op communautair niveau, noch in de 
voorbereidende werkzaamheden voor 
de richtlijnen 76/207 van 9 februari 
1976 en 79/7 van 19 december 1978 
duidelijk gedefinieerd. In het verslag 
van de commissie aan de raad van 9 
februari 1981 over de toepassing van 
de richtlijn 76/207 zijn wel enkele 
voorbeelden gegeven van als indirect 
beschouwde discriminaties door de 
verschillende lid-staten. Die voorbeel-
den komen voor op de blzz. 13 tot en 
met 21. 

Toch is het begrip 'indirecte discri-
minatie' bewust geïntroduceerd in de 
tweede en de derde richtlijn, waarover 
wij het vandaag hebben. In artikel 119 
van het Verdrag van Rome en de 
daarop volgende richtlijn wordt het 
begrip 'indirecte discriminatie' niet 
expliciet genoemd. Naar het oordeel 
van de VVD-fractie is in de tweede en 
in de derde richtlijn bewust sprake van 
dit begrip, omdat de Europese richtlijn-
gever van mening was dat ook vormen 
van onzichtbare of verborgen dan wel 
heimelijke discriminatie moesten 
worden verboden; met andere woor-
den: juist om te voorkomen dat het 
begrip 'gelijke behandeling' zou 
worden verenigd tot het begrip 
'sekse-neutraal'. 

De vraag, of er sprake is van 
indirecte discriminatie beantwoordt 
het kabinet als volgt: indien gesteld 
wordt, dat een bepaalde in een 
wettelijke regeling vervatte eis, bij 
voorbeeld het kostwinnerschap, 
indirecte discriminatie van vrouwen 
inhoudt, zal in de eerste plaats 
moeten worden onderzocht of de 
regeling ten gevolge van die gestelde 
eis inderdaad structureel verschillend 
uitwerkt ten aanzien van mannen en 

vrouwen en in de tweede plaats, zo 
dit het geval blijkt te zijn, of dit 
verschil in behandeling een objectieve 
en redelijke grond heeft. 

Men kan het, aldus de memorie van 
toelichting, ook zo uitdrukken: indien 
een door de regeling gestelde eis 
ertoe leidt dat de regeling feitelijk 
voor mannen en vrouwen verschillend 
uitwerkt, ontstaat een vermoeden van 
discriminatie, dat evenwel weerleg-
baar is; deze weerlegging vindt 
plaats, indien kan worden aangetoond 
dat de regeling een objectieve en 
redelijke grond heeft. Deze algemene 
gedachtengang steunt op de opvattin-
gen van de Europese Commissie, de 
Raad van State en het Hof van 
Justitie. 

Bij de behandeling van een aanpas-
sing van de Nederlandse wetgeving 
aan de tweede Europese richtlijn 
inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen heeft de Neder-
landse regering zelf al een antwoord 
gegeven op de vraag wat zij onder die 
indirecte discriminatie verstaat. In 
kamerstuk 15400, nr. 3, is op blz. 10 
opgemerkt, dat indirecte discriminatie 
een onderscheid is, waarbij wordt 
verwezen naar een bepaalde hoedanig-
heid die op zich zelf geen enkel 
verband houdt met het geslacht van 
een persoon, maar die in de toepas-
singspraktijkin het bijzonder personen 
van een bepaald geslacht blijkt te 
treffen. 

De hantering van het kostwinnersbe-
grip bij aanstelling en ontslag werd 
dan ook onmiddellijk 'onderscheid' 
oftewel 'indirecte discriminatie' 
genoemd, daar in het algemeen 
gehuwde vrouwen zullen worden 
getroffen. Immers, in het algemeen 
zullen kostwinnersbepalingen ten 
aanzien van de primaire inkomensvor-
ming voornamelijk mannen voordelen 
opleveren. 

Waarom hanteert de regering 
diezelfde opvatting niet met betrekking 
tot de derde richtlijn? In de memorie 
van antwoord wordt juist omstandig 
betoogd dat de verschillende bewoor-
dingen in artikel 119 van het EG-ver-
drag en in de eerste, de tweede en de 
derde richtlijn op zich zelf niet zo gek 
veel zeggen over de interpretatie van 
het begrip 'gelijke behandeling'. Die 
interpretatie zou in die gevallen juist 
gelijk moeten zijn. 

Wij moeten dus aannemen - het 
kabinet doet dit zelf althans - dat het 
begrip 'gelijke behandeling' in de 
derde richtlijn op dezelfde wijze moet 
worden uitgelegd als dat uit de 
tweede richtlijn. De Nederlandse 
wetgever heeft met betrekking tot de 
tweede richtlijn vastgesteld dat het 
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hanteren van een kostwinnersbepaling 
strijdigheid oplevert met het beginsel 
van gelijke behandeling. Het zou 
buitengewoon inconsequent zijn, nu 
het in de derde richtlijn om exact 
hetzelfde beginsel gaat, dat beginsel 
niet op dezelfde wijze te interpreteren. 

Het kabinet gaat er op grond van 
statistische gegevens van uit dat het 
voorliggende wetsontwerp in de 
uitvoerringspraktijk, gegeven de 
kostwinnersregeling, meer vrouwen 
treft dan mannen. Dit wordt toegege-
ven in de schriftelijke stukkenwisse-
ling. Er is dus sprake van een vermoe-
den van discriminatie. De vraag blijft 
over, of daarvoor een objectieve en 
redelijke grond aanwezig is. Indien die 
objectieve en redelijke grond aanwezig 
is, is het vermoeden weerlegd. Het 
kabinet voert als objectieve en 
redelijke grond de basisprincipes aan, 
die ten grondslag liggen aan het 
ministerieel besluit van 5 april 1976, 
gepubliceerd in Staatscourant nr. 72. 
Ingevolge dit besluit wordt een 
gehuwde vrouw als kostwinner 
aangemerkt, indien zij een arbeidsin-
komen heeft dat een bepaald percen-
tage bedraagt van het inkomen van 
haar echtgenoot. Naarmate het 
inkomen van haar man hoger is, stijgt 
het percentage dat de vrouw moet 
verdienen om als kostwinner te 
worden aangemerkt: 

- 25% indien het inkomen van de 
vrouw kleiner is dan een-en-een-kwart 
maal het wettelijk minimum loon; 

- 50% indien het inkomen van de 
vrouw ligt tussen een-en-een-kwart en 
anderhalf maal het wettelijk minimum 
loon; 

- 75% indien het inkomen van de 
vrouw hoger is dan anderhalf maal 
het wettelijk minimum loon. 

Aan de kostwinnerseis zoals deze in 
het besluit is uitgewerkt, liggen 
- aldus de memorie van toelichting -
twee basisprincipes ten grondslag. In 
de eerste plaats zou een voorziening 
tegen loonderving van de meewerken-
de partner vooral wenselijk te achten 
zijn, indien het gezinsinkomen relatief 
laag is. Voor kleinere gezinsinkomens 
is gedeeltelijke inkomensderving 
moeilijker op te vangen dan voor 
grote. In de tweede plaats zou een 
voorziening tegen loonderving van de 
meewerkende partner vooral wenselijk 
zijn, indien het aandeel dat de partner 
in het gezinsinkomen levert relatief 
groot is. Al naar gelang de relatieve 
achteruitgang van het gezinsinkomen 
groter is, zal het moeilijk vallen om 
die inkomensderving op te vangen, 
ongeacht de absolute grootte van het 
gezinsinkomen. 

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. De 
verdediging van de kant van het is 
volledig gebaseerd op deze basisprin-
cipes die aan het ministerieel besluit 
van 5 april 1976 ten grondslag liggen. 
Naar het oordeel van de fractie van de 
VVD is dit een buitengewoon smalle 
basis, zeker gezien het feit dat vrijwel 
iedere officiële instantie die zich 
inmiddels over deze zaak heeft 
uitgelaten het op dit punt met het 
kabinet oneens is. De Raad van State 
stelt het volgende: 

'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 WWV-uitkering en tot geen enkele 
uitbreiding van het (vergeleken met 
het aantal gehuwde mannen ook 
relatief reeds geringe) aantal gehuwde 
vrouwen dat recht heeft op een 
WWV-uitkering.' 

De Raad van State maakt vervolgens 
de opmerking dat het wetsvoorstel 
feitelijk de realisering van de doelstel-
lingen van de richtlijn geen stap 
dichterbij brengt. De fractie van de 
VVD is het eens met die opvatting van 
de Raad van State. 

De Europese commissaris Richard 
is zo nodig nog harder. Onder het 
tweede punt in zijn brief van 21 
november j l . stelt hij namens de 
commissie: Voor wat betreft het 
kostwinnersschap herinnert de 
commissie aan haar standpunt zoals 
neergelegd in boven aangehaald 
tussentijds verslag op bladzijde 8, 
erop neerkomende dat het haars 
inziens onmogelijk is om het begrip 
gezinshoofd/kostwinner op neutrale 
wijze te definiëren en dat dit begrip bij 
gevolg onverenigbaar is met het 
beginsel van gelijke behandeling en 
afschaffing van discriminatie. 

Naar het oordeel van de fractie van 
de VVD is een dergelijke opvatting 
van de Europese Commissie niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. Wij zijn het 
eens met deze opvatting. 

Het is op zich zelf merkwaardig dat 
het kabinet als objectieve en rechtvaar-
dige grond een regeling, een ministe-

rieel beslui t-al thansde basisprincipes 
die daaraan ten grondslag liggen -
aanvoert. De Europese richtlijnen 
zouden natuurlijk buitengewoon 
weinig effectief zijn, als ruimte open 
lieten om op basis van een door de 
nationale wetgever in het leven 
geroepen regeling of de daaraan ten 
grondslag liggen basisprincipes onder 
de doelstellingen van een richtlijn uit 
te komen. Dat kan nooit de bedoeling 
zijn geweest van de 'richtlijngever'. 
Wij mogen er niet van uitgaan dat de 
richtlijn, die een dwingend karakter 
heeft, daarvoor ruimte open laat. De 
fractie van de VVD heeft bovendien 
niet begrepen, hoe de door het 
kabinet genoemde basisprincipes ooit 
kunnen worden gezien als objectieve 
en gerechtvaardigde grond. Beide 
basisprincipes zijn geformuleerd als 
inkomenspolitieke opvatting. 

Voor zover deze opvatting gerecht-
vaardigd is - daarover verschillen de 
meningen - kan toch nooit worden 
volgehouden dat een inkomenspolitie-
ke opvatting als objectief kan worden 
gezien? Deze opvatting van het 
kabinet sluit naar ons oordeel bepaald 
ook niet aan bij de invulling die het 
Europese Hof van Justitie aan het 
discriminatiebegrip heeft gegeven in 
zijn arrest van 31 maart 1981 in de 
zaak 96/80 Jenkins versus Kingsgate, 
een arrest dat in de Nederlandse 
jurisprudentie is gepubliceerd in 1982 
onder nr. 419. 

In dit arrest ging het om de vraag of 
het in strijd met het beginsel van 
gelijke behandeling van man en 
vrouw uit artikel 119 van het EEG-ver-
drag is dat deeltijdwerkers een lager 
uurloon krijgen dan volle-tijdwerkers. 
Gegeven was het feit dat hoofdzakelijk 
vrouwen in deeltijd werken. De 
Europese rechter komt in dit arrest tot 
de conclusie dat dit is toegestaan, 
omdat in de concrete casuspositie het 
verschil in beloning voor deeltijd en 
volletijdarbeid zijn verklaring vindt in 
objectief gerechtvaardigde factoren 
die geen verband houden met 
discriminatie op grond van geslacht. 
De in dit proces bewezen, objectieve 
en redelijke factoren hebben naar het 
oordeel van de fractie van de VVD 
geen enkele gelijkenis met de twee 
basisprincipes die aan het kostwin-
nersbeginsel in de WWV ten grondslag 
liggen. 

Ook in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag gaat de regering in op 
deze problematiek. Zij stelt daar dat 
het feit dat de beleidsdoelstelling 
door de nationale wetgever wordt 
bepaald, niet verhindert dat deze als 
een objectieve en redelijke grond kan 
worden beschouwd, die een vermoe-
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den van indirecte discriminatie 
weerlegt. Zo is geantwoord op vragen 
van de kant van de fractie van de 
VVD. Ook in het Jenkins/Kingsgate-ar-
rest ging het om een doelstelling die 
door degene die de omschreven 
loonvoorziening had getroffen, zelf 
was bepaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Is dat arrest 
nu een juiste weergave van de 
feitelijke procesvoering? Ging het 
daarbij om een regeling die was 
gerealiseerd door één van de proces-
partijen? Neen, in dat arrest was de 
vraag aan de orde in hoeverre de 
Europese rechter bewezen achtte dat 
binnen de bedrijfseconomische 
casuspositie, die heel nadrukkelijk aan 
de orde is geweest bij dat proces, 
objectieve en redelijke gronden 
aanwezig waren die dan uiteraard ook 
buiten de regeling op zich zelf liggen, 
anders kunnen er geen objectieve 
gronden zijn. Dat achtte de rechter 
bewezen. Ér is geen sprake van een 
bewezen verklaring op basis van het 
bestaan van de regeling en de inhoud 
van de regeling. Neen, de concrete 
casuspositie was de reden voor het 
Europese Hof van Justitie, althans 
volgens mijn interpretatie, die heeft 
geleid tot de uitspraak waarop ook de 
regering zich beroept. 

Mijnheer de Voorzitter! Een beroep 
op het Jenkins/Kingsgate-arrest leidt 
naar mijn stellige overtuiging dan ook 
niet tot de bewijsvoering van de kant 
van het kabinet als het erom gaat het 
vermoeden van indirecte discriminatie 
te weerleggen. 

Voorzitter, toetsing van dit wets-
ontwerp aan de derde richtlijn van de 
Europese Gemeenschap, brengt mij 
tot een aantal conclusies. 

1. Dit wetsontwerp neemt de 
bestaande directe discriminatie weg. 

2. De regeling die door het kabinet 
wordt voorgesteld, werkt voor 
vrouwen nadeliger uit dan voor 
mannen, gelet op de invulling van het 
kostwinnersbeginsel. 

3. Het vermoeden van discriminatie 
wat een gevolg is van de tweede 
conclusie, wordt niet weerlegd 
doordat van de kant van het kabinet 
objectief gerechtvaardigde factoren 
worden aangevoerd. 

4. De basisprincipes die aan de 
kostwinnersregeling ten grondslag 
liggen, mogen naar de opvatting van 
de fractie van de VVD niet worden 
beschouwd als objectief gerechtvaar-
digde factoren. 

5. Het wetsontwerp is derhalve in 
strijd met het beginsel van gelijke 
behandeling zoals dat is neergelegd 

en zoals dat is bedoeld in artikel 4 van 
de derde richtlijn van de Europese 
Gemeenschap. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat zijn de 
consequenties van deze conclusies 
van de fractie van de VVD? Allereerst 
moet duidelijk zijn dat over ruim twee 
weken moet zijn voldaan aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
derde richtlijn. Dat is een verantwoor-
delijkheid die op de gehele wetgever 
rust, dus ook op deze Kamer. Indien 
niet tijdig wordt voldaan aan het 
vereiste, zal naar mijn opvatting snel 
een correctie volgen door het Europese 
Hof van Justitie. 

Gelet op de inhoud van de brief van 
commissaris Richard van 21 november 
jongstleden, moet ook worden 
gevreesd voor een inbreukprocedure 
op basis van artikel 169 van het 
EEG-verdrag. Wellicht moet zelfs 
worden aangenomen dat de richtlijn 
direct werkt en dat uitvoeringsinstan-
ties op basis van die directe werking 
de richtlijn kunnen uitvoeren. 

Naar het oordeel van de fractie van 
de VVD moet niet worden uitgesloten 
dat de derde richtlijn directe werking 
heeft. In dit verband zijn relevant 
artikel 189 van het EEG-verdrag en de 
op dit punt ontwikkelde jurisprudentie 
van het Europese Hof van Justitie 
sinds 1974. Ondanks het nadrukkelijke 
onderscheid tussen verordeningen en 
richtlijnen staat in ieder geval vast dat 
richtlijnen directe werking kunnen 
hebben. Terecht stelt het kabinet in de 
memorie van antwoord dat in dit 
opzicht een belangrijke maatstaf is de 
vraag, of de richtlijn de lidstaten 
beleidsvrijheid laat voor de uitvoering. 

Met betrekking tot de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
laat de richtlijn naar mijn opvatting 
geen beleidsvrijheid aan de nationale 
wetgever. De gelijke behandeling is 
derhalve meer dan een randvoorwaar-
de. Zoals de regering in de stukken 
stelt, is het de doelstelling van de 
richtlijn zelf. Het is algemeen aanvaard, 
ook door de Nederlandse regering, 
dat het gelijkheidsbeginsel in de 
derde richtlijn op gelijke wijze moet 
worden geïnterpreteerd als het 
gelijkheidsbeginsel uit artikel 119 van 
het verdrag en de vergelijkbare 
beginselen uit de eerste en tweede 
richtlijn, hoewel er iedere keer andere 
bewoordingen gekozen zijn. 

Ten aanzien van die gelijke behan-
deling bestaat er dan ook geen 
beleidsvrijheid meer, omdat de 
interpretatie voor inmiddels bestaande 
regelingen al lang gegeven is. Dit 
brengt mij tot de conclusie dat de 
nationale wetgever en de uitvoerings-

instanties rechtstreeks uitvoering 
kunnen geven aan de richtlijn en 
derhalve de nationale wet terzijde 
kunnen schuiven, als ik althans gelijk 
heb met de conclusies die ik hier trek. 
Op dit punt krijg ik graag een reactie 
van de regering, wat uitgebreider dan 
in de uitwisseling van stukken, omdat 
dat in tal van opzichten, onder andere 
in financieel opzicht, buitengewoon 
veel consequenties kan hebben. 

In de memorie van antwoord wordt 
ingegaan op een drietal varianten met 
betrekking tot een alternatieve 
overgangsregeling. De C-variant, 
waarin voor gehuwde vrouwen die na 
23 december 1984 werkloos worden 
de kostwinnersbepaling vervalt, 
voldoet naar het oordeel van de 
fractie van de VVD evenmin aan het 
vereiste van gelijke behandeling als 
het onderhavige wetsontwerp. 

Indien die overgangsregeling wordt 
gekozen, zal ook de gehuwde vrouw 
die halverwege januari van de WW in 
de WWV terecht komt niet gelijk 
behandeld worden aan een gehuwde 
man. In die situatie zou sprake zijn 
van indirecte discriminatie. Dat brengt 
mij tot de conclusie dat die oplossing 
evenzeer als het wetsontwerp in strijd 
zal komen met het gestelde in de 
derde richtlijn. De A- en B-varianten 
voldoen naar het oordeel van de 
fractie van de VVD wel aan de richt-
lijnverplichtingen. De B-variant wil ik 
in dit verband dan ook betitelen als 
een minimumvariant. 

Mevrouw Dales (PvdA): Betekent dit 
dat de heer Linschoten voorstelt het 
wetsontwerp te amenderen op basis 
van de B-variant? 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb tot 
op dit moment uitsluitend de C-variant 
besproken. Ik heb daaraan een 
conclusie verbonden. In de rest van 
mijn verhaal kom ik terug op hetgeen 
verder moet gebeuren. Ik wijs u er wel 
op dat, als het om amenderen gaat, er 
tal van consequenties ontstaan die 
gedeeltelijk te maken hebben met de 
derde richtlijn, maar die voor een 
gedeelte ook te maken hebben met 
andere zaken. 

Mevrouw Dales (PvdA) Ik wacht nu 
even af of u concludeert dat de 
B-variant dient te worden ingezet of 
dat u met veel omhaal van woorden 
helemaal geen alternatief aanreikt. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben van 
mening dat de B-variant, die als 
eerste is voorgesteld door de fractie 
van het CDA in het voorlopig verslag 
en waarop de regering in de memorie 
van antwoord heeft gereageerd, 
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minimaal voldoet aan de in de 
richtlijn gestelde eisen. Derhalve zou 
door amendering in de zin van de 
B-variant de wet voldoen aan de 
Europese richtlijn. Ik heb echter al 
gezegd dat er tal van zaken in het 
geding zijn. Die zullen zorgvuldig 
moeten worden afgewogen. Overigens 
zal dat afwegingsproces naar ik stellig 
hoop ook gedurende de behandeling 
van dit wetsontwerp in de Kamer 
kunnen plaatsvinden. Naar onze 
opvatting valt deze regeling dan ook 
precies binnen de grenzen van de 
richtlijn. 

Voordat ik kom aan mogelijke 
wijzigingsvoorstellen en de voorwaar-
den die de fractie van de VVD daaraan 
verbindt, heb ik nog een opmerking 
over hetgeen is gesteld in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
die wij gisteren hebben ontvangen. 
De staatssecretaris gaat daarin wat 
verder in op hetgeen commissaris 
Richard via hem ook aan de Kamer 
heeft laten weten. Onderaan blz. 6 van 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag staat, dat blijkens onders-
hands uit Brussel verkregen informatie 
gebleken is dat het niet de bedoeling 
is geweest op dit punt van de brief 
duidelijk te maken dat er sprake is van 
strijdigheid met die richtlijn. 

De regering baseert zich dan op het 
verschil tussen gezinshoofd en 
kostwinner, het verschil tussen 
ondergeschiktheidsrelatie en economi-
sche-afhankelijkheidsrelatie. Kan de 
staatssecretaris in zijn beantwoording 
die ondershands verkregen informatie 
overleggen? Wij hebben twee keer 
informatie uit Brussel gekregen: het 
voortgangsverslag en de brief van 
november. Beide duiden in een 
andere richting. Mocht de regering 
beschikken over nadere informatie, 
dan moet deze hier op tafel komen. 

De manier waarop de Europese 
Commissie weergeeft wat wordt 
verstaan onder de begrippen 'gezins-
hoofd' en 'kostwinner' wordt naar 
mijn mening op een verkeerde wijze 
geïnterpreteerd. De betrokken passa-
ges in het voortgangsverslag van 
januari zijn ondubbelzinnig. Zij 
moeten anders worden uitgelegd dan 
de staatssecretaris doet in zijn nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
Op blz. 8 staat dat het begrip 'gezins-
hoofd' praktisch verdwenen is uit het 
burgerlijk recht, maar nog wel 
voorkomt in sommige bepalingen van 
het sociale zekerheidsrecht. Er 
bestaan echter ook aanverwante 
begrippen, zoals 'kostwinner'. 

In het vervolg van de tekst worden 
beide begrippen volstrekt nevenge-
schikt. Er wordt geen consequentie 
aan verbonden dat beide over een 
ander soort afhankelijkheidsrelatie 
gaan. Ik vraag mij af in hoeverre de 
staatssecretaris in staat zal zijn aan te 
tonen dat er een wezenlijk onderscheid 
bestaat tussen een ondergeschikt-
heidsrelatie en een economische-af-
hankelijkheidsrelatie in die gevallen 
waarin sprake is van twee inkomens. 
Met de staatssecretaris ben ik van 
mening dat bij één inkomen de 
toepassing van de derde richtlijn als 
toetsing voor de kostwinnersbepaling 
tot andere conclusies kan leiden. 
Collega Schutte heeft hierop ook 
geduid. 

Ik kom op de B-variant. De VVD-frac-
tie is geïnteresseerd in de reactie van 
de regering op het indienen van een 
amendement conform de B-variant, 
voorzien van een adequate dekking. 
Ook in de structurele wijziging inzake 
de integratie van de WW en de WWV 
gaat het om een vrijwel budgettair 
neutrale operatie. Welke mogelijkhe-
den ziet de regering om enkele 
onderdelen van die integratie naar 
voren te halen, opdat wijziging in de 
zin van de B-variant budgettair 
neutraal kan geschieden, dus zonder 
gaten in het financiële beeld van 
volgend jaar? 

De VVD-fractie is van mening dat de 
regering consequenties zal moeten 
verbinden aan de uitspraak die door 
de Tweede Kamer zal worden gedaan 
over de wijze van interpretatie van de 
derde richtlijn. Mogen wij ervan 
uitgaan dat bij komende wetsvoorstel-
len waarbij moet worden voldaan aan 
de eisen gesteld in de derde richtlijn, 
de regering zal uitgaan van de wijze 
van interpretatie die in dit debat door 
de Tweede Kamer zal worden aange-
geven? 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Zes jaar geleden, op 19 
december 1978, kwam de derde 
EG-richtlijn tot stand, die tot doelstel-
ling had de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid. Het voorstel dat ons nu is 
voorgelegd, om op het laatste 
moment te proberen om de strijdigheid 
van de WWV met de richtlijn op te 
heffen, vindt mijn fractie gelegenheids-
wetgeving van het slechtste soort. 

Ten eerste heeft het kabinet alle tijd 
gehad om een goed en definitief 
voorstel in te dienen. 

Ten tweede is slechts in theorie, en 
niet in de praktijk, voldaan aan de eis 

van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen. Het criterium 'kostwinner-
schap' betekent naar de stellige 
mening van mijn fractie indirecte 
discriminatie van vrouwen. De 
kostwinnerseis mag dan wel sekse-
neutraal worden geformuleerd, zo 
staat het elke keer keurig in de 
stukken, een dergelijke eis is nooit 
sekse-neutraal. 

Ten derde is deze tijdelijke wet niet 
een stap dichter bij de ook door de 
regering gewenste situatie, maar een 
stap verder terug. Ten vierde wordt 
voor de mensen die van deze tijdelijke 
wet de dupe worden, geen aansluiting 
gezocht bij de definitieve situatie 
straks. Zij vallen tussen hun WW-uit-
kering en hun geïntegreerde werkloos-
heidsuitkering in het niets. Een half 
jaar lang, en misschien nog wel 
langer, want die datum 1 juli staat 
voor de herstructurering nog helemaal 
niet zo vast. En, zo hebben wij van de 
staatssecretaris vernomen, ook 
terugwerkende kracht tot en met 23 
december wordt in de nieuwe wetge-
ving niet overwogen. Gelegenheids-
wetgeving gestaafd met gelegenheids-
argumenten! 

Zo heeft de staatssecretaris er grote 
moeite mee, mensen nu het recht op 
een vervolgwerkloosheidsuitkering 
WWV te geven en dat recht over een 
half jaar eventueel weer negatief bij te 
moeten stellen. Dat moet vermeden 
worden, zegt hij in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. 
Mensen hun recht op een vervolgwer-
kloosheidsuitkering na de WW 
afnemen en het hun een halfjaar 
later, zij het misschien in negatief 
bijgestelde zin, weer teruggeven, 
zonder welke overbrugging dan ook, 
is kennelijk geen enkel probleem, 
want dat stelt hij zelf voor! Elke 
suggestie in de genoemde passage in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, dat zorgvuldig zou 
worden omgegaan met de rechten 
van mensen, is daarmee bij voorbaat 
ontkracht. Het kan niet slechter dan in 
het wetsvoorstel. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik dacht dat 
u zei, dat ik mensen iets afneem per 1 
januari, maar dat is toch niet het 
geval? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Per 23 december! 

Staatssecretaris De Graaf: Inderdaad. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
vind dat wel. U neemt hen het recht af 
op een vervolgwerkloosheidsuitkering, 
niet alleen de vrouwen die WW 
hebben, maar ook de mannen die 
recht hadden op een WWV-uitkering. 
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Staatssecretaris De Graaf: Nee, want 
een man die iets heeft, wordt niets 
afgenomen. Dat blijft doorlopen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ja, 
dat begrijp ik wel, maar u neemt ze 
toch iets af! Ik weet dat u volstrekt 
formeel redeneert. Ik probeer te 
redeneren vanuit de groepen mensen 
die menen - naar mijn mening is dat 
terecht - recht op iets te hebben. Er 
gebeurt iets per 23 december. U 
begrijpt het niet, maar ik zal proberen 
om, wanneer u straks een reactie 
geeft, wat duidelijker te maken wat ik 
precies bedoel. 

Ook het niet willen vooruitlopen op 
de herstructurering van het sociale-ze-
kerheidsstelsel is een gelegenheidsar-
gument. Daarover hebben wij het al 
eerder gehad. Staatssecretaris De 
Graaf heeft de laatste jaren niets 
anders gedaan. Bij de korting van de 
bovenminimale uitkeringen ging hij 
zelfs nog een stap verder. Dat was de 
eerste stap van de herstructurering, 
waaraan niet meer getornd moest 
worden. Als het percentage vast lag, 
was dat hoofdstuk afgesloten en dat 
was verhelderend voor de discussie 
straks. Dit heeft hij verleden week 
gezegd. Waarom hier dan een andere 
redenering? Waarom hier geen 
verhelderende eerste stap, maar in 
plaats daarvan een verwarrende stap 
terug? 

Mijn fractie heeft dit keer geen 
enkel inhoudelijk argument gevonden 
dat staande blijft. Ik ga niet meer in op 
de discussie over de Europese 
Commissie. De hele memorie van 
antwoord, 16 gedrukte blzz., de hele 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag hadden heel wel teruggebracht 
kunnen worden tot een paar zinnen: 
Met belangstelling hebben wij kennis 
genomen van de reacties van de 
verschillende fracties. Echter, wij 
negeren alle adviezen, wij negeren de 
Europese Commissie, wij negeren de 
overtuiging van bijna de gehele 
Kamer en wij hebben daarvoor maar 
één argument: dit voorstel levert 
weer f 95 min. op. 

Voor deze staatssecretaris lijkt geld 
nog het enige argument. Als Nederland 
met deze regeling ongelijk zal krijgen 
van het Europese Hof van Justitie 
- gezien alle reacties, inclusief die van 
de Raad van State, inclusief die van 
de Europese Commissie is dit zeer 
waarschijnlijk - troost hij zich met de 
gedachte dat de financiële claims die 
daaruit zullen volgen, nooit meer geld 
kunnen kosten dan het nu al laten 
vallen van de kostwinnerseis. Dat een 

dergelijke gang van zaken de rechts-
zekerheid voor heel veel mensen 
geweld aandoet en ons land in andere 
opzichten veel schade zou doen, komt 
kennelijk niet bij hem op. Ik vind het 
niveau waarop hij deze discussie 
voert beschamend. Ik hoop echt dat 
de regeringspartijen dit keer vastbeslo-
ten zijn om het debat boven dat 
niveau uit te tillen. De heer Linschoten 
heeft daartoe een poging gedaan. 

Ik wil nog reageren op opmerkingen 
van anderen, met name op die van de 
heer Leerling. Ik vond het ronduit 
beledigend toen hij in het kader van 
de WWV over gehuwde vrouwen 
sprak die hun economische zelfstan-
digheid zouden opeisen ten koste van 
de gemeenschap. Voor die gehuwde 
vrouwen aan de vraag van WWV toe 
zijn, hebben zij immers die economi-
sche zelfstandigheid zelf verworven. 
Dat kost hun niet alleen heel wat meer 
energie dan sommige zogenaamde 
heren der schepping zich kunnen 
voorstellen, maar betekent ook dat zij 
door de baan die zij hebben vervuld, 
een gelijkwaardige economische 
bijdrage aan de samenleving hebben 
geleverd. Elke WWV-uitkering betekent 
economische zelfstandigheid op 
kosten van de gemeenschap. Het punt 
is alleen dat de heer Leerling dit voor 
de man als hoofd van het gezin wel 
terecht vindt en voor zijn partner niet. 
Laat hij het dan ook zo zeggen! 

Ik heb ook grote bezwaren tegen 
het snel verband leggen tussen 
individualisering in de sociale zeker-
heid, individualisme en egoïsme, door 
de heer Van der Vlies. Ik beperk mij 
tot de volgende reactie. Feitelijk is 
hier heel veel tegen in te brengen. 
Feitelijk is er veel te zeggen voor de 
redenering dat werkelijke gelijkwaar-
digheid van mannen en vrouwen en 
dus financiële onafhankelijkheid van 
elkaar een betere basis schept in de 
huidige situatie voor het nemen van 
verantwoordelijkheid ten opzichte van 
je omgeving, dan het tegen alles in 
opleggen van een zorgplicht, terwijl 
die niet wordt aanvaard en gevoeld. 

Het begrip zorgzaamheid, dat hij 
gebruikte, is ook heel iets anders dan 
zorgplicht. Zorgzaamheid mag je van 
iedereen verwachten in de samenle-
ving. Mijn fractie ziet individualisering 
- ook in de sociale zekerheid - niet 
leiden tot een samenleving van 
allemaal individuen die zich niets van 
hun omgeving aantrekken, maar ziet 
dit als voorwaarde voor een samenle-
ving waarin mensen meer verantwoor-
delijkheid durven te nemen voor 
elkaar en voor hun omgeving. 

De heer Van der Vlies (SGP): Wellicht 
heeft mevrouw Beckers mijn tekst niet 
direct bij de hand, maar zij verwijt mij 
een direct verband te leggen tussen 
drie kernbegrippen: individualisering, 
individualisme en egoïsme. Dat 
laatste stapje maak ik niet op de 
manier die zij suggereert, met haar 
mee. Ik zou graag zien toegelicht, 
maar zij heeft nu echter mijn tekst niet 
bij de hand. Ik heb alleen gewezen op 
het gevaar dat vanuit de ene opvatting 
een verglijding naar de andere zou 
ontstaan. Daar heb ik tegen gewaar-
schuwd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
zei ook dat de heer Van der Vlies te 
snel en te gemakkelijk een verband 
legt tussen deze drie begrippen. Ik 
heb goed geluisterd en dat houd ik 
vol. Hij verbindt namelijk egoïsme 
met individualisering. Hij heeft die lijn 
getrokken. Ik begrijp helemaal niet 
waarom er in gezinnen niet minstens 
zoveel egoïsme voorkomt als in een 
samenleving... 

De heer Van der Vlies (SGP): Dat heb 
ik exact zo gezegd. Ik heb nu echter 
begrepen dat er niet een is-gelijk-teken 
of een eenduidig richtingspijltje 
tussen wordt vermoed. Mevrouw 
Beckers verwijt mij slechts te snel een 
verband te hebben gesuggereerd. Met 
de nuance die ik nu heb aangebracht, 
wil ik daar graag met haar verder over 
praten. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Geen mens die zichzelf 
fatsoenlijk vindt en die er prijs op stelt 
als een fatsoenlijk mens te worden 
aangezien, is voor discriminatie. Alle 
mensen willen meewerken aan het 
opheffen van discriminatie. Als ik 
goed geluisterd heb, waren wij dit 
vanochtend kamerbreed van mening. 
De narigheid is dat het opheffen van 
discriminatie altijd zo ongelegen 
komt. Er zijn altijd mensen met 
gewetensbezwaren en altijd mensen 
van wie gezegd kan worden dat zij er 
nog niet aan toe zijn. 

Het kost altijd zo veel geld. Dan 
moeten er offers gebracht worden 
door anderen. Dat kan je toch zomaar 
niet doen. Zo is het in Zuid-Afrika en 
zo is het in Nederland. Ik zeg niet dat 
je net zo goed een zwarte burger van 
Zuid-Afrika kan zijn, als een gehuwde 
vrouw in Nederland, want dat zou 
meteen de discussie totaal verzieken. 
Ik zeg alleen dat iedereen zelfs de 
Nederlandse regering vandaag, die de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid toestaat dit wets-
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Mevrouw Dales (PvdA). 

ontwerp in te dienen, altijd redenen 
heeft waarvan ik de hoofdredenen 
heb gegeven - ze zijn door de hele 
historie zichtbaar - om aan te geven 
dat men er natuurlijk voor is, maar dat 
het uiterst ongelegen komt. Dat is een 
ongehoorde falsificatie. Er is geen 
enkele reden, welk gewichtig feit daar 
overigens ook in verscholen mag 
gaan, zwaar genoeg om dan toch 
fundamenteel grondrecht op de 
tweede plaats te stellen. Zo was het in 
de hele historie en zo is het in Zuid-
Afrika en zo is het in Nederland. 

Het wetsvoorstel dat thans voorligt, 
is zonder enige twijfel discriminatoir. 
Het is niet juist, zoals in de memorie 
van antwoord staat, dat er modaliteiten 
van meerdere soort denkbaar waren, 
de modaliteiten B en C. Ik teken 
hierbij aan dat de VVD, genuïne 
liberalen, anti-discriminatiegezinden, 
bij de door de heer Linschoten zelf als 
aanvaardbare minimumpositie 
gekwalificeerde positie B ook al 
terstond begint te veronderstellen dat 
het vanwege de kosten en alle 
problemen - die heeft hij nog niet 
opgesomd, maar die zullen wij nog 
wel horen - en vanwege de nog niet 
gevonden dekking, toch zou kunnen 
zijn dat die positie niet gekozen zou 
kunnen worden. 

Welnu, de posities B en C uit de 
memorie van antwoord waren 
geruime tijd geleden zeer wel denkbaar 
geweest, als een overgang. Thans is 
het niet vijf voor twaalf en niet vier 

voor twaalf, het is vermoedelijk al 
over twaalven, want het is de vraag 
of - zelfs als alles naar de wens van 
de regering zou lopen - de wet nog 
op tijd kan worden ingevoerd. Hoewel 
de varianten B en C voor meer 
vrouwen sneller een betere situatie 
zouden doen ontstaan, zijn zij ter 
principale toch discriminatoir. 

De heer Linschoten (VVD): Mevrouw 
Dales verbond een aantal conclusies 
aan een door mij redelijk zorgvuldig 
geformuleerde zin in mijn eerste 
termijn, die ik niet deel. Ik vind dat 
hier niet de legitimiteit ter discussie 
moet worden gesteld van de woord-
voerder van bij voorbeeld een 
regeringsfractie, die zegt dat hij het 
mogelijk acht dat op een bepaalde 
wijze wijzigingsvoorstellen moeten 
worden ingediend. Als zo'n voorstel 
wordt gedaan, zal er een gat ontstaan. 
Het is dan ook volstrekt legitiem dat 
daarbij aan de regering wordt ge-
vraagd welke mogelijkheden zij ziet 
om die financiële tegenvaller op te 
vangen. Dat is toch niets mee aan de 
hand dat niet verdedigbaar is? 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik weet dat 
mijn inleiding buitengewoon moeilijk 
is. Daar breken de meesten inderdaad 
de benen over. Er zijn natuurlijk 
allerlei graden van legitimiteit. U mag 
best praten en ik wil met u praten en 
in uw plaats zou ik praten en heb ik 
gepraat over financiële problemen. 

Niemand beweert dat 's Rijks schatkist 
in florissante staat is. Niemand 
beweert dat economische verwachtin-
gen van een zodanige orde zijn dat wij 
ons rustig de grootst mogelijke 
risico's kunnen permitteren. Dat is 
heel legitiem. 

Het is alleen niet legitiem dit hoger 
te stellen dan de wens de discriminatie 
op te heffen waartoe wij ons in 
internationaal verband hebben 
verplicht. 

De heer Linschoten (VVD): Dat heb ik 
wel in mijn tekst gebruikt. Het zou 
beter zijn geweest als u dat had 
geciteerd. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik bepaal 
natuurlijk zelf welke citaten ik kies. U 
zei dat variant B een minimumvariant 
is. Variant B zou een tijd geleden een 
zeer aanvaardbare minimumvariant 
geweest kunnen zijn. Variant B is 
thans echter ten principale discrimina-
toir en daarom gaat het. 

De heer Linschoten (VVD): Daarover 
verschillen wij van mening. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dat is 
interessant maar dat meningsverschil 
zal net zo min worden uitgevochten 
tussen ons als de meningsverschillen 
tussen u en de staatssecretaris en 
tussen mij en de staatssecretaris. Dat 
meningsverschil zal door de rechter 
worden opgelost. Misschien beleven 
wij het dat variant B wordt ingevoerd. 
Voor een aantal mensen zal dat een 
verbetering zijn. 

Wordt variant B ingevoerd, dan zal 
zeker een beroep op de rechter 
worden gedaan en die zal oordelen 
dat dat niet kan. Er is maar één 
variant die thans, nu het twaalf uur is, 
niet discriminatoir kan worden geacht 
en dat is variant A. Ik ben ervan 
overtuigd, dat slechts variant A voor 
de rechter staande kan blijven. Ik denk 
dat de regering dat ook vindt, gezien 
de merkwaardige opmerking dat je, 
ook als je niets doet, voor de rechter 
nooit meer geld kwijt zal zijn dan 
wanneer je variant A invoert. Dat 
klopt. Alle andere afdempingen 
kunnen niet staande blijven. Het zal 
wel minder geld kosten, want er zijn 
per slot van rekening altijd vrouwen 
die niet de moed., de vindingrijkheid 
of de ondersteuning hebben om een 
beroep op de rechter te doen. 

Dit was mijn principiële inleiding. 
Het is betreurenswaardig dat de 
regering de staatssecretaris van 
sociale zaken en werkgelegenheid de 
ruimte heeft gegeven, dit wetsvoorstel 
thans bij ons neer te leggen. Ik 
verwacht dat ook de staatssecretaris 
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van sociale zaken en werkgelegenheid 
belast met emancipatiezaken mijn 
betoog principieel aanvecht, want 
anders blijft het staan. 

Het wetsontwerp gaat vergezeld 
van een negatief commentaar van de 
Raad van State, dat bovendien van 
een spiritueel sarcasme is. Het is 
heerlijk om te lezen! Maar het is 
waarschijnlijk boter aan de galg 
gesmeerd. Er is ook een negatief 
advies van de Emancipatieraad, dat 
overigens ongevraagd is uitgebracht, 
omdat het niet nodig was. Het doet 
mij denken aan het toneelstuk 
Wachten op Godot. Wij worden 
voortdurend geconfronteerd met iets 
dat komen moet. Soms denk je dat je 
er een schaduw van ziet maar meer 
dan een schaduw wordt het niet. 

Op die schaduw had de Emancipa-
tieraad kunnen adviseren maar het is 
niet nodig 'want Godot komt nog'. Er 
is ook een negatief voorlopig verslag 
van een bijna unanieme Kamer, 
alsmede een negatief eindverslag van 
dezelfde meerderheid van de Kamer. 
Voorts is er een negatief en allerminst 
vleiend commentaar van de Europese 
commissaris. Zo kun je nog een tijdje 
doorgaan. Het Breed platform vrouwen 
voor economische zelfstandigheid is 
negatief en hetzelfde geldt voor de 
Nederlandse Vereniging voor Vrou-
wenbelangen. 

Maar er is één positief geluid 
gehoord. Dat komt van de staatssecre-
taris zelve. Hij gaat door, ondanks alle 
adviezen en waarschuwingen. Hij 
vindt het een interpretatieverschil en 
acht zijn interpretatie de juiste. Hij 
staaft dat ook maar niet met argumen-
ten. Voor de vergadering begon zaten 
wij met een enigszins divers gezel-
schap in de rooksalon, in aanwezigheid 
van de staatssecretaris. Hij zei dat wij 
eigenlijk helemaal niet hoefden te 
debatteren, aangezien het toch een 
nietes-welles-aangelegenheid was. 
Dat is waar en de staatssecretaris 
tracht het verschil van inzicht te 
beslechten door veelvuldig gebruikte 
maken van de zinsnede: het is mijn 
vaste overtuiging. 

Tegen overtuigingen is het moeilijk 
strijden. Het is een geluk dat wij een 
scheiding van machten kennen en dat 
wij een onafhankelijke rechter hebben. 
Die rechter houdt zich niet bezig met 
overtuigingen maar stelt straks vast, 
dat er helemaal niets van deugt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij gaan 
met ferme tred eenzelfde beschamend 
avontuur tegemoet als wij beleefd 
hebben met de dertiendemaanduitke-
ring in de WWV, een zaak die minstens 

zo'n zes jaar heeft geduurd. Daarbij 
ging het om het volgende. De staats-
secretaris had gelijk, dacht hij, totdat 
de eerste rechterlijke uitspraak kwam, 
die luidde dat de Staatssecretaris 
ongelijk had. Wat deed de staatssecre-
taris daarop? Hij schreef een circulaire 
aan de gemeentebesturen, waarin 
stond dat die rechterlijke uitspraak 
was gedaan - dat viel ook niet te 
negeren - maar dat hij toch gelijk had. 
Hij verzocht de gemeentebesturen 
dringend, toch te handelen conform 
de optie, die hij had gekozen. 

Hetzelfde gezichtsverlies krijgen wij 
nu opnieuw, alleen voor een wat 
groter forum natuurlijk. Bij de dertien-
de maand bleef het binnen de Neder-
landse grenzen. Straks zal het zich 
over Europa uitstrekken. Mijn vraag 
is: hoeveel uitspraken van welke 
rechter heeft de staatssecretaris thans 
nodig om zijn ongelijk uiteindelijk te 
bekennen? Als dat bekend is, kunnen 
wij het een beetje afschatten en dat is 
ook wel aardig. Overigens is ons nog 
allerlei duidelijkheid toegezegd. De 
heer Faber heeft nog niet gesproken 
en de heer Linschoten had het over 
zijn tweede termijn. Misschien heeft 
de Kamer de moed en vindt zij de 
vormen om deze staatssecretarissen 
te corrigeren. 

Ik wil vervolgens op wat detaillerin-
gen ingaan. De regering heeft een 
nieuwe wet in het vooruitzicht 
gesteld. Enkele weken geleden - wij 
behandelden een andere wijziging 
van de WWV; deze betrof 50-jarigen 
en ouderen - heb ik gezegd: nietmand 
gelooft dat die nieuwe wet er op 1 juli 
komt. Ik ben toen niet tegengesproken, 
terwijl nadien er geen enkel blijk van 
is gegeven, dat vorderingen zijn 
gemaakt. Ook nu weer wordt gesteld 
dat de regering nog geen keuzen 
heeft kunnen maken. 

De staatssecretaris zegt zo nauw 
mogelijk te willen aansluiten bij de 
huidige WWV-systematiek. Dat is 
interessant. Zowel voor het uitbreiden 
van de kostwinnerseis tot mannen -
wat nu het geval is - als voor het 
doen vervallen van de kostwinnerseis 
voor gehuwde vrouwen is een 
technisch eenvoudige wijziging van 
artikel 13, eerste lid, onderdeel L, 
nodig. In beide gevallen is de aan-
sluiting bij de systematiek van de wet 
even nauw. Bij zo'n technisch-systema-
tische gelijkwaardigheid van de keuze 
is het volstrekt onlogisch, een wets-
voorstel in te dienen, dat contraire is 
aan de in het vooruitzicht gestelde 
wet. 

De regering heeft gesteld, met het 
huidige voorstel alleen maar de 

discriminatie tussen mannen en 
vrouwen te willen weghalen en nog 
niet toe te zijn aan de emancipatiedoe-
len. Dat is natuurlijk fantastisch! Ik 
merk terzijde nog even op, dat de 
wijze, waarop het thans gebeurt - het 
abrupt weghalen van rechten van 
toch nog zo'n 6000 mannen, als ik de 
goede cijfers onder ogen heb gehad -
zeker niet bevorderend zal zijn voor 
het emancipatieproces. 

Inmiddels is door verschillende 
collegae zoveel gezegd over de 
redelijkheid dat ik er slechts kort op 
wil ingaan. De wetgever is gehouden, 
die redelijkheid te bewijzen. De 
regering is daarin naar het oordeel 
van mijn fractie, ondanks alle breed-
sprakige toelichting, in het geheel niet 
geslaagd. Het is ook niet redelijk, 
interim-wetgeving voor te stellen die 
haaks staat op aangekondigde wetten. 

Het is en het blijft niet redelijk dat 
door deze maatregel een onevenredig 
aantal vrouwen - ik gebruik de cijfers 
van mevrouw Maij: 26.500 vrouwen 
tegenover 6000 mannen - wordt 
getroffen. Het is ook niet redelijk, dat 
de overheid zich ermee bemoeit, wie 
van de partners welk deel van het 
gezinsinkomen oplevert. De hoogte 
van het totale inkomen is helder. De 
overheid mag zich daarmee via de 
fiscus bemoeien, maar dat aan de 
vraag wie welk deel precies heeft en 
dat aan het deel dat de een of de 
ander zou hebben consequenties 
kunnen worden verbonden, zoals 
wordt voorgesteld, gaat buiten alle 
redelijkheid om. 

Het enige argument, maar ik heb al 
aangetoond dat het buiten het thans 
ter discussie staande onderwerp ligt, 
is het financiële. Dat zegt de regering 
ook heel duidelijk. Het komt op de 
tweede plaats, omdat er een beetje 
een scherm om wordt getrokken. Kan 
in redelijkheid worden volgehouden, 
dat het inhalen van rechten van een 
grote groep vrouwen, waartoe zes 
jaar geleden de decisieve uitspraken 
zijn gedaan, - de voorbereiding heeft 
dus zes jaar mogen duren - thans 
geen geld mag kosten, zelfs niet 
budgettair-neutraal kan zijn, maar 
geld moet opleveren? Er wordt 25 
min. op verdiend. 

Mijn fractie die, zoals gezegd, 
volstrekt niet zonder begrip is voor de 
ernst van de financiële lasten, stelt 
thans dat Nederland over luttele 
weken te schande zal staan in de 
Europese Gemeenschap en geen 
loyaal lid van deze gemeenschap zal 
zijn. Men kan dit ook in de tussenrap-
portage lezen; het is al lang aan de 
gang. Wij hebben dan nog één gezel; 
dat is ons buurland België. 
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Mijn fractie stelt, dat de participatie 
aan de arbeid van vrouwen voortgaand 
moet worden bevorderd en dat een 
maatregel waarbij een recht op basis 
van arbeid verder wordt onthouden 
geen bevordering is van de participatie 
van de vrouwen aan het arbeidsproces. 

Wil de staatssecretaris de Kamer 
uitleggen, wat hem concreet voor 
ogen staat bij de zinsnede onderaan 
pagina 4 van de gestencilde versie 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag? Daar staat: 

'Vermeden zou naar ons oordeel 
moeten worden dat reeds een half 
jaar later voor een deel van de nieuwe 
groep weer in negatieve zin in die 
rechten zou moeten worden ingegre-
pen'.' 

Ik vind de zorg voor het ingrijpen in 
rechten van uitkeringsgerechtigden 
buitengewoon roerend. Wat dat 
betreft zou ik wensen, dat deze bij 
andere gelegenheden eens voor den 
dag kwam. Zo'n zin moet concrete 
achtergronden hebben. Welke 
voornemens heeft de regering met 
betrekking tot het ingrijpen in rechten, 
die thans zouden moeten worden 
gegeven. 

Wat moeten wij ons voorstellen bij: 
'dat ondershands nog nadere informa-
tie uit Brussel is verkregen'? Als dit 
niet in een ordentelijk stuk aan de 
Kamer wordt meegedeeld, kan het 
niet eens onderdeel van de beraadsla-
ging uitmaken. Het doet dan niet ter 
zake en het telt ook niet bij de afweging. 
Als wij het wel krijgen, zullen wij 
verder zien. De staatssecretaris 
probeert daarmee overigens 
op een merkwaardige wijze de indruk 
te vestigen dat de brief van commis-
saris Richard niet duidelijk is. Hij heeft 
tot dusverre voor geen van de 
sprekers aan duidelijkheid iets te 
wensen overgelaten. De duidelijkheid 
is dus niet in het geding. Was het de 
bedoeling van de staatssecretaris om 
dat te suggereren? 

Wil de staatssecretaris eens melden, 
hoe hij komt aan de berekening voor 
variant A? In de memorie van antwoord 
staat op blz. 12 een bedrag van 490 
min. als een bijstelling van 450 min. in 
verband met de glijdende schaal. Is er 
over de glijdende schaal al iets 
bekend? Heeft de Kamer daarover 
reeds gesproken of wordt hierbij 
wederom op een zo zoetjes aan 
onduldbare wijze de Kamer meegeno-
men aan een hand, waarvan zij niet 
weet waar die naar toe voert? Dat is 
niet de positie van de mede-wetgever, 
en ik vraag een exacte uitleg daarover. 

Waarom spreekt de staatssecretaris 
overigens vervolgens in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag - op 
blz. 3 - van een structurele verhoging 
van 450 miljoen, en op pag. 14 weer 
van 490 miljoen? Na alle duizelingen 
in verband met eerder genoemde 
bedragen - zie ook het advies van de 
Raad van State - van 1 miljard en 610 
miljoen is een licht wantrouwen ten 
opzichte van de juistheid van deze 
berekeningen niet zo wonderlijk. 

Staatssecretaris De Graaf: Zou 
mevrouw Dales kunnen aangeven, 
waarop dat lichte wantrouwen is 
gebaseerd, als het gaat om die 
bedragen van 450 resp. 490 miljoen? 
Er is toch heel duidelijk aangegeven 
dat bij de ene berekening wordt 
uitgegaan van een glijdende schaal en 
bij de andere niet? Het is een puur-the-
oretische weergave van twee situaties. 

Mevrouw Dales (PvdA): Als u mij de 
situatie eens glashelder uitlegt en 
aangeeft, aan welke twee modellen u 
denkt - even daar gelaten dat u daar 
helemaal nog niet mee kunt werken 
omdat de Kamer die modellen tot 
dusverre niet bekend waren, laat 
staan dat zij daarover een uitspraak 
zou hebben gedaan - dan is het 
mogelijk dat dat lichte wantrouwen 
verdwijnt. Het zou ook beter voor de 
verhoudingen zijn als dat gebeurde. 

Ook dit wetsvoorstel kent een 
artikel 3, net als het wetje inzake 
mensen van 50 jaar en ouder in de 
WWV. Ook in dit artikel 3 is de ruimte 
gelaten om op een datum na 1 januari 
1985 bij Koninklijk Besluit iets te 
wijzigen. Is het de staatssecretaris 
wellicht ontgaan dat de Kamer dit nog 
zeer kort geleden heeft beschouwd als 
een veel te ver gaande delegatie, dat 
de Kamer unaniem artikel 3 van het 
genoemde wetsvoorstel heeft verwor-
pen? Een dergelijke delegatie van 
wetgeving is volstrekt ongewenst en 
ze wordt niet minder ongewenst als 
een en ander moet dienen als vijgeblad 
om het onvermogen van de regering 
om op afgesproken data de juiste 
voorstellen te doen te verbergen. 

Voorzitter: Wessel-Tuinstra 

D 
De heer Willems (PSP): Voorzitter, 18 
dagen voor de datum waarop de 
sociale-zekerheidsregelingen zouden 
moeten voldoen aan de eis van 
gelijkberechtiging van mannen en 
vrouwen op dit terrein, is het dan 
bijna zo ver. We behandelen nu een 
voorstel om hieraan wat de WWV 
betreft uitwerking te geven. Zes jaar 
lang is er al een richtlijn van de EEG. 

Zes jaar lang is dus aan vrouwen een 
uitkering onthouden waarop ze 
eigenlijk recht hadden. 

Het belang van dit debat gaat uit 
boven dat van de uitkomst ervan voor 
het wetsvoorstel zelf. Het gaat om de 
principiële vraag hoe wij in Nederland 
de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen vorm gaan geven. De 
massale belangstelling van de 
vrouwenbeweging, maar ook van de 
vakbeweging, van links tot rechts, 
voor dit kamerdebat getuigt daar ook 
van. Ik wijs ook op artikelen in het 
blad Nemesis, een jong tijdschrift 
over vrouwen en recht, waarin in de 
afgelopen maand in een aantal 
artikelen van onder andere advocaten 
aangegeven is, hoe de vrouwenbewe-
ging zal reageren op dit wetsvoorstel 
als het wordt aangenomen. 

De vorm die de regering voor de 
gelijkberechtiging heeft gekozen 
- anderen hebben dat ook al overtui-
gend aangetoond - is een minimalisti-
sche. Emancipatoire doelstellingen 
zijn aan de kant gezet; de regering 
schrijft dat ook heel nadrukkelijk. Die 
moeten helaas wijken voor de 
budgettaire argumenten. Met steun 
van de staatssecretaris voor emanci-
patiezaken doet de regering nu een 
voorstel dat voor de vrouwen die 
eigenlijk op een WWV-uitkering 
aanspraak hadden moeten kunnen 
maken, geen enkel voordeel oplevert. 

De argumenten die de regering 
levert noch de ellenlange verhandelin-
gen en uitvoerige tekstexegese van de 
derde richtlijn, kunnen verhullen of 
verbloemen dat met het regerings-
voorstel wel degelijk sprake is van 
discriminatie. Dit is weliswaar geen 
directe discriminatie, maar wel 
indirecte. Het feit dat een groot deel 
der vrouwen dat voor een WWV-uitke-
ring in aanmerking moet komen, geen 
kostwinster is, is een waarheid als een 
koe. De CDA-Europarlementariër 
mevrouw Maij-Weggen stelt in haar 
vragen in het Europees Parlement dat 
er 26.000 vrouwen zijn tegenover 
2.000 mannen die geen recht op een 
WWV-uitkering kunnen doen gelden. 
Het lijkt mij dat dat duidelijk maakt dat 
er sprake is van indirecte discriminatie. 
Vrouwen worden in veel grotere mate 
getroffen dan mannen. 

Ook het hanteren van het kostwin-
nerscriterium als voorwaarde voor het 
verkrijgen van het recht op een 
uitkering is buitengewoon omstreden. 
Veel maatschappelijke organisaties, 
waaronder de Emancipatieraad - en 
dat is niet de eerste de beste in dit 
geval - zijn stellig in hun overtuiging 
dat de derde richtlijn het kostwinners-
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criterium niet toelaat. Ook vanuit de 
Europese commissie - en vrijwel alle 
woordvoerders hebben dit aange-
haald - is bij monde van de heer 
Richard duidelijk geworden dat het 
criterium niet toegepast mag worden. 

Het subtiele onderscheid dat de 
regering nu creëert tussen 'gezins-
hoofden' en 'kostwinners' wordt door 
de heer Richard als nauw verwant 
beschouwd en feitelijk op één lijn 
gesteld. Maar zelfs al zou het kostwin-
nerscriterium toelaatbaar geacht wor-
den dan nog zou dit alleen mogen in 
een situatie waarin geen directe of 
indirecte discriminatie optreedt. Van 
die indirecte discriminatie - zo heb ik 
daarne; al betoogd - is hier overdui-
delijk sprake. 

Het kostwinnerscriterium kan niet 
staande worden gehouden. Terecht. 
De strekking en de intentie van de 
derde richtlijn werken juist toe naar 
individuele en zelfstandige rechten 
voor mannen en vrouwen. Die 
interpretatie moet hier ook aan 
worden gegeven, juist omdat veel 
vrouwen geen zelfstandige rechten 
kunnen doen gelden. De regering 
miskent door haar politieke interpreta-
tie van de richtlijn de structurele 
machtsverschillen tussen mannen en 
vrouwen en miskent de ongelijkwaar-
dige positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Zij miskent dat vrouwen 
jaren lang ten onrechte uitkeringen 
onthouden zijn. 

Handhaving van het kostwinnersbe-
ginsel bevestigt die structurele 
ongelijkwaardigheid en juist daarom 
moet dit verdwijnen: richtlijn of geen 
richtlijn. 

Uit de bijdrage van de vele vorige 
sprekers - en ook de VVD-woordvoer-
der liet geen enkele onduidelijkheid 
bestaan - valt op te maken dat het 
kostwinnerscriterium als zodanig door 
een meerderheid van deze Kamer niet 
wordt geaccepteerd. Dan is het 
interessant om daaruit verdergaande 
conclusies te trekken. Het schrappen 
van het kostwinnerscriterium uit de 
WWV om redenen die anderen en ik 
genoemd hebben, houdt in dat het 
ook in andere regelingen niet kan 
worden geaccepteerd. 

De heer Linschoten (VVD): Er moet 
wel een onderscheid worden gemaakt 
in de wijze waarop een kostwinners-
beginsel op verschillende manieren 
kan uitwerken, los van de vraag of je 
politiek voorstander van zo'n beginsel 
bent. Ik ben van mening - en ik heb 
dat ook heel genuanceerd in mijn 
betoog aangegeven - dat er een 

onderscheid is tussen het hanteren 
van een kostwinnersbeginsel waar het 
bij voorbeeld om minimumbescher-
ming gaat in gezinssituaties waarbij 
sprake is van een inkomen of het 
hanteren van een kostwinnersbeginsel 
in situaties waarbinnen een samenle-
vingsverband meerdere inkomens 
zijn. Mijn stelling was niet meer en 
niet minder dat daar, waar het gaat 
om twee inkomens, het hanteren 
van een kostwinnersbepaling naar 
mijn interpreatie in strijd is met de 
derde richtlijn. Dat is iets anders dan 
u daarnet stelde. 

De heer Willems (PSP): Ik ben daar 
nog niet uit. Het probleem is dat over 
de toepassing van de derde richtlijn in 
de Algemene Bijstandswet, de RWW 
en ter zake van de minimumuitkerin-
gen de hele discussie nog moet 
beginnen. De Raad van State onthoudt 
zich op dit moment van een oordeel. 

De Emancipatieraad heeft wel 
uitspraken gedaan. Maar mag ik in 
ieder geval artikel 3 van de richtlijn 
citeren, waarin onder lid 1 b staat: 'De 
richtlijn heeft betrekking op.... de 
sociale bijstandsregelingen, voor 
zover deze een aanvulling vormen op 
of in de plaats komen van de onder 
sub a bedoelde regelingen.'. Dat zijn 
dan regelingen ingevolge ziekte, 
invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, 
e.d. Ik trek daaruit de conclusie dat 
volgens de richtlijn in ieder geval de 
bijstandsregelingen op dezelfde 
manier behandeld dienen te worden 
als de werkloosheids" en arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen. 

De heer Linschoten (VVD): Daaruit 
behoeft u geen conclusies te trekken. 
Daarover is inmiddels jurisprudentie. 
Er is dus ook geen verschil van 
opvatting over de wijze van interpre-
teren. 

De heer Willems (PSP): Als wij het 
erover eens zijn dat het kostwinners-
beginsel in de WWV niet moet 
worden toegepast - ik dacht dat dit de 
principiële inzet van het debat was, 
ook van de heer Linschoten, in ieder 
geval van mij - vul ik aan, dat men 
consequent moet zijn en ook het 
kostwinnersbeginsel uit de minimum 
behoefte-uitkeringen en de bijstands-
regelingen moet halen. De discussie 
daarover moeten wij nog verder 
voeren in het kader van de stelselher-
ziening. Dit had dus aan de orde 
moeten zijn bij de bespreking van het 
ingaan van de directe werking van de 
derde richtlijn op 22 december. 
Daarom vraag ik de staatssecretaris 
ook om aan te geven op welke manier 
volgens hem in de RWW en de 

Algemene Bijstandswet een dergelijk 
kostwinnersbeginsel impliciet gehand-
haafd kan worden. 

Als discussiepunt blijft nog over de 
hoogte van de RWW-uitkering. Als je 
al van mening bent dat het zelfstandige 
recht op een uitkering er moet zijn, 
kun je nog praten over de vraag of dat 
recht zo hoog of zo laag moet zijn dat 
het slechts de helft van een gezinsin-
komen kan betreffen, als er bij 
voorbeeld van twee uitkeringen 
sprake is. Wat dat betreft, laat de 
richtlijn zelf inderdaad nogal wat 
ruimte. Per land kan dit dus verschil-
lend worden ingevuld. Ook uit de 
discussies die tot nu toe zijn gevoerd 
in en buiten deze Kamer over de 
stelselherziening, blijkt dat de eisen 
van de PSP-fractie aanzienlijk hoger 
zijn aangaande het niveau van die 
zelfstandige uitkering dan die van de 
VVD of de Partij van de Arbeid. 

Een ieder die zich voor de arbeids-
markt beschikbaar houdt, moet dus in 
principe recht kunnen doen gelden op 
een zelfstandige uitkering, zowel een 
RWW-uitkering als een WWV-uitke-
ring. Daarin dient het kostwinners-
beginsel geen onderscheidend 
criterium te zijn. 

In dit verband is ook de vraag aan 
de orde in hoeverre er sprake is van 
onzorgvuldig bestuurlijk handelen van 
de regering, enerzijds omdat niet 
ruimhartig of, zoals mevrouw Dales 
het noemde, loyaal en ondubbelzinnig 
een bindende Europese richtlijn wordt 
uitgevoerd en anderzijds omdat geen 
verantwoordelijkheid wordt genomen 
voor de rechtsonzekerheid en de 
rechtsongelijkheid, die het gevolg 
zullen zijn van dit wetsvoorstel. 

Wat zal er gebeuren als er op 24 
december een procedure bij de 
Nederlandse rechter of bij het Hof van 
Justitie wordt aangespannen en de 
regering ongelijk krijgt? Anderen 
hebben deze vragen ook al gesteld, 
maar zij zijn niet oninteressant. Alle 
tekenen wijzen er namelijk op dat de 
regering ongelijk krijgt. Met name de 
brief van 21 november van de Europe-
se Commissie geeft daartoe nog eens 
alle aanleiding. Dit geldt ook voor de 
uitkomst van het arrest van Jenkins 
tegen Kingsgate. Ik noem tevens de 
beoordeling van de Raad van State 
over het onderhavige wetsvoorstel. 

Is de regering bereid, bij gebleken 
onjuistheid, dus als zij geen gelijk 
krijgt, haar wetgeving met terugwer-
kende kracht dan alsnog aan te 
passen? De gestelde afloopdatum van 
1 juli getuigt van dezelfde onzorgvul-
digheid. Wat gebeurt er als de 
stelselherziening niet tijdig is doorge-
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gaan respectievelijk niet voorziet in 
een volledig gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen? 

Ik heb aangegeven waarom het uit 
politiek-emancipatoire overwegingen 
noodzakelijk is, de kostwinnerseis te 
schrappen. Voorts heb ik aangegeven 
dat die eis, ook als die sekseneutraal 
is geformuleerd, vrouwen indirect 
discrimineert en dus in strijd is met de 
derde richtlijn. De regering wil die 
kostwinnerseis niet schrappen. 
Daarmee onthoudt zij simpelweg een 
fundamenteel recht aan gehuwde 
vrouwen. De rechter zal uiteindelijk 
uitmaken, of dat al dan niet strijdig is 
met de derde richtlijn. Ik heb al 
betoogd, dat de uitkomst daarvan 
voor mij vaststaat. 

Nu gaat het voor ons echter 
allereerst om de politieke daad die het 
kabinet stelt, om de argumenten 
waarmee het de keuze voor het 
kostwinnersbeginsel verdedigt. De 
regering voert daarvoor in feite twee 
argumenten aan: er mag niet worden 
vooruitgelopen op de stelselherziening 
en de kosten zouden de pan uit rijzen. 
Beide argumenten zijn volstrekt 
ondeugdelijk. De regering loopt met 
het ene kortingsvoorstel inzake de 
uitkeringen na het andere zelf vooruit 
op de stelselherziening. 

Voor zover daarop vooruit wordt 
gelopen, is het uitbreiden van de 
kostwinnerseis tot mannen een even 
grote ingreep als het schrappen van 
die eis voor vrouwen. In beide 
gevallen wordt er dus vooruitgegrepen 
op die stelselherziening. Dat is dus 
ook geen argument om aan te voeren. 
De regering zegt vervolgens: als wij 
de kostwinnerseis laten vervallen, 
krijgt een groep mensen uitkerings-
rechten die straks bij de stelselherzie-
ning misschien weer verslechterd 
moeten worden en dat vinden wij 
ongewenst. 

Ja, dat dank je de koekoek; dat 
vinden wij allemaal ongewenst! Je 
moet de positie van uitkeringsgerech-
tigden niet verslechteren maar 
verbeteren. Daar was de stelselherzie-
ning toch voor bedoeld? Het is echter 
een volstrekt verkeerd argument om 
dan de uiterst discriminerende 
situatie voort te laten bestaan. Als bij 
de stelselherziening de uitkeringsduur 
voor een aantal mensen wordt 
verlaagd, geldt dat ook voor mensen 
- bij voorbeeld mannen - die nu wel 
recht op een WWV-uitkering hebben. 
Dat moet dan voor iedereen gelden. 

Is de staatssecretaris echt van plan 
om op 1 juli mensen die dan bij 
voorbeeld nog anderhalf jaar een 

uitkering ingevolge de WWV tegemoet 
zouden kunnen zien, in één klap in de 
bijstand te 'gooien' omdat hun jaar 
werkloosheidsuitkering volgens het 
nieuwe stelsel erop zit? Dat kan ik mij 
niet voorstellen. Komt er voor derge-
lijke gevallen geen overgangsregeling? 
Als deze overgangsregeling er komt, 
kan die net zo goed gelden voor de 
vrouwen die nu recht op een WWV-
uitkering zouden moeten krijgen, als 
voor degenen die dat recht vanzelf 
krijgen, op grond van de bestaande 
WWV. De regering noemt als belang-
rijkste argument om niet vooruit te 
lopen op de stelselherziening - dit is 
eigenlijk het enige argument dat 
overeind blijft staan - dat je je nu nog 
niet moet vastleggen op de structurele 
uitgavenverhoging van 450 miljoen 
die de gelijke behandeling in de WWV 
vergt. Op dat bedrag kom ik later nog 
terug. In feite is dit een schandalig 
argument. Wij moeten straks een 
algehele inhoudelijke en budgettaire 
afweging maken, zegt de staatssecre-
taris. Het moet budgettair neutraal 
gebeuren. Daarbij vergeet hij snel de 
opbrengst van de korting tot 70% en 
de bevriezing. Zo budgettair neutraal 
is een en ander blijkbaar niet! 

Hiermee komt in feite de hele 
gelijke behandeling op de tocht te 
staan. Het gaat nu niet alleen om een 
interim-maatregel vooreen halfjaar. 
Over een half jaar staat alles opnieuw 
ter discussie, ook de gelijke rechten 
voor vrouwen op een werkloosheids-
uitkering. De glijdende schaal schijnt 
er niet in te zitten. Hierover bestaat 
geen duidelijkheid. Ik sluit mij aan bij 
de vragen die in dit verband zijn 
gesteld. 

Het CDA weet al nauwelijks meer 
waarop het verder nog moet korten, 
wat de uitkeringen betreft. Als dan 
toch ergens geld vandaan gehaald 
moet worden, kunnen wellicht de 
vrouwen daarvan het best de dupe 
worden. Het tegen elkaar uitspelen 
van vrouwen tegen bovenminimale 
uitkeringsgerechtigden of tegen 
landurig werklozen is weer zo'n onfris 
spel. Ik vrees dat wi j hiermee in het 
voorjaar weer te maken krijgen. 

Ik ben hiermee gekomen bij het 
tweede hoofdargument van het 
kabinet om de kostwinnerseis te 
handhaven. Het kost te veel geld als 
deze wordt afgeschaft. Dat is een 
bekende redenering die door Minister 
Ruding, een 'gezinsdenkend en 
uitkeringsonvriendelijk' CDA'er, al 
eerder ten beste is gegeven. Men is 
eigenlijk helemaal niet voor gelijkbe-
rechtiging van mannen en vrouwen, 
ten minste niet als het geld kost. Er is 

overigens met de schatting van de 
kosten iets vreemds aan de hand. 

Op 25 mei 1983 werden de kosten 
geschat op 1 miljard. Ruim een half 
jaar later - op 20 december 1983 -
meldde de staatssecretaris in een 
brief dat het nog maar ging om 610 
miljoen. Op 23 februari 1984 heb ik 
vragen over deze kostenschatting 
gesteld. Uit mijn eigen berekeningen 
bleek dat het om een bedrag van 
hooguit 280 miljoen zou gaan. De 
beantwoording van die vragen liet 4,5 
maand op zich wachten. De geschatte 
kosten daalden naar 450 miljoen. 

In ruim een jaar tijd zijn de kosten 
met meer dan de helft verminderd en 
nog niet eens op eigen initiatief van 
de staatssecretaris. Minister Ruding 
schijnt nog steeds te denken dat het 
om 1 miljard gaat. Hij vindt die 
afschaffing dan ook niet nodig. De 
kosten zijn in feite nog lager dan het 
bedrag van 450 miljoen dat de 
staatssecretaris nu aangeeft. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag wordt gesteld dat het gaat om 
een bedrag van 490 miljoen. Naar 
aanleiding van een vraag van onze 
kant in het eindverslag is duidelijk 
geworden dat het om een bruto-bedrag 
gaat. De glijdende schaal wordt niet 
langer verdisconteerd. Graag verne-
men wij een verduidelijking over dat 
bedrag van 40 miljoen. 

Nog interessanter is het dat het om 
een bruto-bedrag gaat. Dan is er 
namelijk netto sprake van een aanzien-
lijk lager bedrag. De 26.000 vrouwen 
die recht op een WWV-uitkering 
krijgen, betalen immers ook premies 
en belastingen. Dat levert - ik ga dan 
uit van een heel lage schatting van 
een gemiddelde afdracht aan premies 
en belastingen van 25% - in totaal 
een bedrag op van ongeveer 125 
miljoen gulden. 

Daar komt nog bij dat 25.000 
mannen hun alleenverdienerstoeslag 
in de belasting kwijtraken, hetgeen 
een bedrag van 45 miljoen oplevert. Ik 
ga dan heel voorzichtig uit van een 
marginaal belastingtarief van 25%. 
Het totaal aan inverdieneffecten is 
dus: 125 miljoen plus 45 miljoen is 
170 miljoen. Netto kost de gelijke 
behandeling in de WWV uiteindelijk: 
niet 1 miljard, niet 610 miljoen, niet 
490 miljoen, niet 450 miljoen, maar 
hooguit 320 miljoen structureel. 

Het valt dus nogal mee met die 
kosten. Overigens - dat geeft de 
doorslag - kunnen die natuurlijk nooit 
een principieel, of zelfs maar een 
redelijk, argument vormen om de 
gelijkberechtiging tegen te gaan. Het 
lijkt er wel op dat de regering het 

Tweede Kamer 
5 december 1984 Werkloosheidsvoorziening 2135 



Willems 

bewust wil doen voorkomen dat deze 
kosten zeer hoog zijn en dat zij ze op 
die manier een argument in de 
discussie wil laten spelen. 

De regering zegt officieel de afschaf-
fing van de kostwinnerseis te willen, 
alleen niet voor de interim-maatregel. 
Dat is te duur. Het gaat daarbij nog 
maar om een incidenteel bedrag voor 
een halfjaar van hooguit f245 miljoen 
of, volgens mijn berekeningen, f160 
miljoen. Die structurele kosten krijgt 
men toch, als de regering meent wat 
zij zegt dat zij die kostwinnerseis 
uiteindelijk wil laten vallen. Het is dan 
ook schandalig dat de regering van 
die f160 miljoen of f 245 miljoen nu 
een hoofdargument maakt. Het is in 
feite de omkeerde wereld. 

Zes jaar lang zijn gehuuwde 
vrouwen gediscrimineerd, is hun een 
WWV-uitkering onthouden; hebben 
zij, zo schrijft de staatssecretaris in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag, f 2,5 miljard ingeleverd en aan 
WWV-uitkeringen misgelopen. 
Mevrouw de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. De kostwinnerseis 
moet geschrapt worden. Dat moet op 
politieke gronden, dat moet op 
morele gronden. Dat moet ook 
gebeuren om te voldoen aan de derde 
richtlijn. Vrouwen zijn lang genoeg 
gediscrimineerd. Het is diep triest dat 
wij hierover in deze Kamer nog een 
gevecht moeten voeren. Ik heb 
daarom ook een amendement 
ingediend ertoe strekkende de 
kostwinnerseis te schrappen en om 
getrouwde vrouwen die nu wegens 
die eis buiten de boot vallen, vanaf 23 
december het recht op een WWV-uit-
kering te geven. 

Deze variant, variant A, zoals zij in 
de memorie van antwoord wordt ge-
noemd, geeft mijns inziens aan 
wat op zijn minst moet gebeuren, 
ongeacht wat de kosten ervan zijn. De 
ongelijke behandeling die vrouwen 20 
jaar lang is aangedaan, is niet onge-
daan te maken. Maar wij kunnen in 
ieder geval die vrouwen het recht op 
een WWV-uitkering geven, die dat 
recht bij het ontbreken van een 
kostwinnerseis op 23 december ook 
gehad zouden hebben. 

Dat is trouwens ook mijn bezwaar 
tegen variant B. Over variant C praat 
ik maar niet. Het is ook mijn bezwaar 
tegen het amendement dat het CDA 
en de VVD, althans volgens de 
kranten, in het vooruitzicht hebben 
gesteld. In die variant krijgen de 
vrouwen die de afgelopen twee jaar 
recht zouden hebben verworven op 
een WWV-uitkering bij het ontbreken 

van een kostwinnerseis, dat recht nog 
niet. Dat vindt mijn fractie nog steeds 
discriminerend. Er zijn geen goede en 
objectieve gronden voor aanwezig en 
het is ook in strijd met de derde 
richtlijn. Voor mannen geldt immers 
ook niet, dat zij pas na 23 december 
WWV-gerechtigden moeten worden 
om na 23 december nog recht op een 
WWV-uitkering te krijgen. De variant 
B leidt bovendien nog tot heel 
vreemde situaties. Stel dat de WW-uit-
kering van een vrouw op 15 december 
afloopt terwijl zij getrouwd is en geen 
kostwinster is. Zij kan dan naar de 
WWV-uitkering fluiten, ook na 23 
december. Dat is toch te mal! Moet zij 
soms zich als een razende voor een 
uitkering ingevolge de Ziektewet 
melden, om zo de afloop van de 
WW-periode te kunnen rekken tot na 
22 december? 

Voorzitter, wat de regering met dit 
voorstel presenteert is een aanfluiting. 
Het is het voortzetten van een funda-
menteel ongelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, waarmee 
Nederland zich, ook voor de internati-
onale gemeenschap, te schande zet. 
Niet slechts voor een halfjaar. De 
regeling dreigt namelijk verankerd te 
worden in het sociale zekerheidsstel-
sel, ook na de herziening daarvan. Het 
zou het CDA en de VVD, althans de 
leden daarvan, sieren als zij niet aan 
dit spel meewerken en ons construc-
tieve amendement steunen. 

D 
De heer Faber (CDA): Mevrouw de 
Voorzitter! De schriftelijke voorberei-
ding van dit wetsontwerp is kort maar 
zeer hevig geweest. Het zal wel niet 
vaak gebeuren, lijkt mij, dat een 
wetsontwerp bij de schriftelijke 
voorbereiding zo'n kritische tegenwind 
ontmoet. Alle gewisselde argumenten 
wil ik nu niet dunnetjes herhalen. 

De discussie van nu over de 
gelijkberechtiging van man en vrouw 
in de sociale zekerheid staat natuurlijk 
niet op zich zelf. Er zijn tal van 
internationale verdragen en verklarin-
gen te noemen, die onder andere 
gelijkberechtiging van man en vrouw 
in algemene zin beogen en die mede 
betrekking kunnen hebben op het 
sociale recht. 

Reeds in de preambule van het 
Handvest van de Verenigde Naties, 
dat in 1945 werd ondertekend, wordt 
het beginsel van gelijke rechten voor 
man en vrouw gepresenteerd. 

Ook kan worden herinnerd aan de 
Universele verklaring van de rechten 
van de mens, artikel 2, lid 1, opgesteld 
in 1948 in de Algemene Vergadering 

der Verenigde Naties. Gelet op de 
artikelen 23 t/m 26 van de verklaring, 
heeft dit discriminatieverbod ook 
betrekking op de sociale grondrechten. 
Verder wil ik herinneren aan het 
internationaal verdrag inzake de 
burgerrechten en politieke rechten en 
aan het internationale verdrag inzake 
economische, sociale en culturele 
rechten. Beide verdragen dateren van 
1966. Zij vormen als het ware een 
nadere uitwerking van de universele 
verklaring van 1948. 

Er zijn ook nog enkele algemene 
internationale regelingen te noemen. 
Daarnaast bestaat er nog een tweede 
categorie verdragen, die uitsluitend 
betrekking hebben op het sociale 
recht. Wij mogen met ere noemen 
artikel 1 van onze eigen Grondwet, 
waarin staat dat allen die zich in 
Nederland bevinden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld moeten worden en 
dat discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezind-
heid, ras, geslacht of welke grond dan 
ook niet is toegestaan. Ook lijkt het 
mij goed in dit verband te wijzen op 
de eerste en tweede richtlijn. 

Ik zal nu niet ingaan op de vraag, in 
hoeverre de genoemde regelingen in 
rechte effect hebben. Ik geef deze 
voorbeelden alleen maar om te 
schetsen dat het allemaal niet uit de 
lucht komt vallen, alhoewel je dat 
soms zou denken, aangezien wij pas 
zes weken geleden geconfronteerd 
werden met het wetsontwerp. Het 
gaat nu in het bijzonder om de vraag, 
in hoeverre het voorliggende wets-
ontwerp voldoet aan de richtlijn 79/7 
van 19 december 1978 betreffende de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid. 

Uit de schriftelijke voorbereiding is 
duidelijk gebleken dat de fractie van 
het CDA twijfels erover heeft, of het 
voorliggende wetsontwerp in overeen-
stemming is met de derde richtlijn. De 
fractie staat daarin niet alleen. Het 
advies van de Raad van State was 
ronduit vernietigend. Er is volgens de 
Raad van State geen objectieve en 
redelijke grond aangevoerd om het 
vermoeden van discriminatie weg te 
nemen, dus kan niet worden volstaan 
met hetgeen de regering heeft 
aangevoerd. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik begrijp dat 
de fractie deze zinsnede van de Raad 
van State vertaalt met twijfels. 

De heer Faber (CDA): Er zijn een 
aantal nuanceringen aanwijsbaar in 
mijn betoog. 
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Mevrouw Dales (PvdA): Zouden het 
grote twijfels mogen zijn? 

De heer Faber (CDA): Twijfels, grote 
twijfels; dat zijn voor mij geen 
doorslaggevende punten. Ik zeg 
gewoon dat wij twijfels hebben. Ik 
bouw mijn verhaal op. Ik begin dan 
met de Raad van State, die een 
vernietigend oordeel heeft gegeven. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik begrijp dat 
uw twijfels nog groeien in de loop van 
uw betoog. 

De heer Faber (CDA): U krijgt dadelijk 
verder antwoord. 

Er staat geen woord Frans in de 
brief van 23 november jl. van Europees 
commissaris Richard. Hij schrijft dat 
uiterlijk 22 december a.s. de gelijke 
behandeling een feit moet zijn en dat 
het onmogelijk is het begrip 'kostwin-
ner' op neutrale wijze te definiëren. 
Het begrip 'kostwinner' is onverenig-
baar met het beginsel van gelijke 
behandeling en afschaffing van 
discriminatie, aldus de commissaris. 
Je zou kunnen vragen welke getuigen 
wij verder nog nodig hebben. 

De regering herhaalt dan ook haar 
standpunt in de discussie met de 
Raad van State - ik kan mij dat 
voorstellen - dat de nieuwe werkloos-
heidsverzekering geen kostwinnerseis 
zal bevatten. De thans voorliggende 
interimregeling bevat die eis echter 
wel. Je zou zelfs kunnen zeggen dat 
die kostwinnersbepaling nog aan 
relevantie wint, doordat tijdens de 
interimperiode niet alleen aan 
vrouwen, maar ook aan mannen deze 
eis wordt gesteld. De redenering van 
de regering, waarom de regeling toch 
zou stroken met de derde richtlijn, 
blijft vragen oproepen. 

Wij hebben ons in de stukken 
aangesloten bij de benadering van de 
Raad van State. De objectieve gronden 
waarop de regering zich beroept om 
het vermoeden van indirecte discrimi-
natie te weerleggen, hebben een 
inkomenspolitiek karakter. Dat is iets 
wezenlijk anders dan wat de Europese 
Commissie zegt: er kan slechts sprake 
zijn van een objectieve grond 'in het 
geval van sociale prestaties die een 
bestaansminimum garanderen'. Dat is 
bij de WWV natuurlijk niet het geval. 

Het laatste woord hierover zal nog 
wel niet zijn gesproken. De regering 
wijst er terecht op dat het verslag 
waarop de heer Richard zich baseert, 
een tussentijds verslag is en dat er 
nog een definitief verslag moet 
komen. Daarnaast zijn er ook het 
financiële en het sociaal-psychologi-
sche aspect. Ook dat hebben wij 

tijdens de schriftelijke voorbereiding 
naar voren gebracht. 

In de sociale zekerheid hebben heel 
pijnlijke ingrepen plaatsgevonden. 
Moeten er nu vele tientallen miljoenen 
guldens gedurende een half jaar 
beschikbaar gesteld worden voor 
tweeverdieners? Als alleen gelet 
wordt op de financiële en sociaal-psy-
chologische aspecten, is mijn fractie 
geneigd het wetsvoorstel te volgen. 
Er is echter ook de verantwoordelijk-
heid van de Kamer als medewetgever. 
Kan ingestemd worden met een 
wetsvoorstel waarvan verondersteld 
moet worden dat het niet strookt met 
de derde richtlijn? 

Als uitweg heeft mijn fractie 
gewezen op de B-variant. Daarin is 
sprake van een combinatie van 
voordelen. De variant heeft beperkte 
financiële gevolgen, omdat bij de 
komende stelselherziening de kostwin-
nerseis toch zal vervallen. De regering 
doet nogal moeilijk over deze variant. 
Graag zou ik de argumenten ertegen 
in dit debat nog eens van de regering 
vernemen. Mijn fractie heeft daaraan 
behoefte. 

Er is echter ook nog de C-variant, 
die in de discussies tot dusver wat 
ondergesneeuwd is. Ik ben van 
mening dat dat niet helemaal terecht 
is gebeurd. In artikel 8 van de richtlijn 
staat dat binnen zes jaar de gelijke 
behandeling een feit moet zijn. De 
regering zegt echter terecht dat voor 
de lid-staten de vrijheid bestaat om 
het overgangsrecht voor lopende 
uitkeringen met betrekking tot in het 
verleden opgebouwde rechten, naar 
eigen inzicht te regelen. 

Ik sluit mij aan bij de heer Van der 
Vlies, die ook gevraagd heeft om een 
nadere onderbouwing van deze nogal 
summiere stelling van de regering in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Ik vind dat belangrijk om 
de volgende reden. Bij de definitieve 
invulling van de richtlijn kan een 
noodmaatregel noodzakelijk zijn, mits 
deze in de geest van de richtlijn ligt. 
Het was geloof ik de Partij van de 
Arbeid die in het eindverslag opmerkte, 
dat niet alleen alternatief B maar ook 
alternatief C in deze richting gaat. Het 
gaat om de keuze die wordt gemaakt. 

Welnu, hoe men het ook wendt of 
keert, realisatie van variante impliceert 
dat het beginsel van gelijke behande-
ling wettelijk verankerd wordt, zij het 
dat er een overgangstermijn is van 
zes maanden. Mocht de stelselherzie-
ning onverhoopt niet op 1 juli geëffec-
tueerd worden, dan staat vast dat 
nadien de gelijke behandeling, het 
vervallen van de kostwinnerseis, toch 
een feit is. 

Cruciaal is bij zo'n regeling de 
redelijke en billijke interpretatie van 
de betreffende richtlijn. Het Europese 
Hof is niet geneigd de regels puur 
grammaticaal te interpreteren. Dat 
blijkt uit de jurisprudentie. 

Aangenomen mag worden dat het 
Hof zal overgaan tot een redelijke 
uitleg van de desbetreffende artikelen 
uit de richtlijn. 

Ik heb de juridische twijfels die er 
bij ons leven aan de orde gesteld. Ik 
heb gewezen op twee met name 
genoemde varianten. Ik stel het zeer 
op prijs als de regering daarop wil 
reageren. Mede op grond daarvan zal 
mijn fractie haar oordeel over dit 
wetsvoorstel bepalen. Je zou kunnen 
zeggen dat dit bijna een klassiek 
voorbeeld is van een gemeenschappe-
lijk overleg in het openbaar. Het 
parlementaire hart klopt er iets sneller 
door. 

De heer Willems (PSP): Ik wil de heer 
Faber een vraag stellen over de 
gevolgen van variant-B. Ik heb daar in 
mijn betoog een aantal varianten 
tegenin gebracht. Ik vind belangrijk dat 
de heer Faber ook aangeeft wat het in 
zijn ogen zou gaan kosten, en waar de 
dekking dan vandaan komt, juist 
omdat in de kostenberekening die de 
regering telkens geeft, voortdurend 
gaten geschoten kunnen worden. 
Heeft de heer Faber daarover een 
oordeel? 
De heer Faber (CDA): Wij hebben 
aangenomen dat de kostenberekening 
die de regering heeft gepresenteerd, 
juist is. 

De heer Willems (PSP): U realiseert 
zich dat dit een brutoberekening is? 

De heer Faber (CDA): Dat realiseer ik 
mij inderdaad. 

De heer Linschoten (VVD): Mevrouw 
de Voorzitter, ik wil graag een aanvul-
lende vraag aan de heer Faber stellen. 

De heer Faber (CDA): Heeft u al een 
vraag gesteld dan? 

De heer Linschoten (VVD): Er is 
zojuist een vraag gesteld, en ik stel nu 
een aanvullende vraag. 

Als ik het goed begrijp, komt het op 
zich zelf zeer genuanceerde betoog 
van de heer Faber op het volgende 
neer: de gedachtengang van de Raad 
van State moet worden gevolgd, 
maar daarmee is niet alles gezegd, 
want je kunt dan nog verschillende 
keuzen maken. De fractie van het CDA 
probeert een afweging te maken 
tussen variant-C of variant-B. 

Ik sluit mij op voorhand volledig 
aan bij de op zich zelf redelijk goed 
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geformuleerde kritiek op variant-B 
van de fractie van het CDA in de 
schriftelijke voorbereiding. Ik maak 
het probleem van de heer Faber iets 
minder omvangrijk. Ik doe alvast het 
aanbod dat, wanneer men op variant-B 
zou terechtkomen, de fractie van de 
VVD onmiddellijk bereid is om een 
dergelijk wijzigingsvoorstel niet 
alleen te steunen, maar om het ook te 
ondertekenen. 

De heer Faber (CDA): Wat let de 
fractie van de VVD om het zelfstandig 
in te dienen? 

De heer Linschoten (VVD): Op zich 
zelf niets! Ik ben in eerste termijn 
echter nog niet zover gegaan. Ik 
constateer dat u met dit keuzevraag-
stuk zit. Ik wil die keuze in zoverre 
vergemakkelijken door mee te delen 
dat u in ieder geval op voorhand mijn 
steun heeft als u het wetsvoorstel op 
de desbetreffende wijze wilt amende-
ren. 

De heer Faber (CDA): Ik ben blij met 
de kwalificatie van de heer Linschoten, 
gezien de aanhang, dat mijn betoog 
genuanceerd was. Zijn betoog had 
een nogal geharnast karakter. De heer 
Linschoten vindt variant-B zeer de 
moeite waard. Ik ga ervan uit dat er in 
dezen stappen zullen worden onderno-
men door de woordvoerder van de 
fractie van de VVD. Ik wacht een en 
ander verder wel af. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik begrijp dat 
de fractie van het CDA een dergelijk 
amendement slechts bereid is te 
'steunen'. 

De heer Faber (CDA): Die conclusie is 
een beetje te vlot. Waar heeft u dat uit 
afgeleid? 

Mevrouw Dales (PvdA): Als ik het 
verkeerd heb, hoor ik graag hoe het 
wel zit. 

De heer Faber (CDA): Ik ben geëindigd 
met een prachtige parlementaire 
slotzin. Ik had het over 'gemeenschap-
pelijk overleg'. Ik heb de zaken die bij 
ons een rol spelen op een rijtje gezet. 
Ik wil nu de regering horen. Op grond 
daarvan zullen wi j tot een besluit 
komen. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik begrijp het 
al. U wilt gewoon de regering volgen. 

De heer Faber (CDA): Nee, ik wil 
luisteren naar de regering. Dat lijkt mij 
wel voor de hand te liggen. Het is 
beslist niet zo dat het genaaid wordt 
zoals geknipt is in dit geval! 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik ben bereid 
om te wachten. Ik denk dat de toets-

steen moet worden aangelegd ter 
zake van de vraag, in hoeverre de 
fractie van het CDA, zoals elke 
kamerfractie zou betamen, een eigen 
oordeel heeft in het overleg met de 
regering. Het 'luisteren' kan blijkbaar 
op voorhand al niet worden los gezien 
van een zekere geneigdheid voor een 
eigen richtingskeuze. 

De heer Faber (CDA): Ik ben ook 
benieuwd naar mijn eigen tweede 
termijn! 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik vraag 
de heer Faber of de kans bestaat dat 
hij met een amendement komt om 
variant C te realiseren? Zou hij dit 
eventueel ook aan de VVD-fractie ter 
ondertekening willen voorleggen? 

De heer Faber (CDA): Het is mij 
opgevallen in het betoog van de heer 
Linschoten dat er weinig sympathie 
bestaat voor variant C. Deze vraagt 
lijkt mij dus niet zo verschrikkelijk 
opportuun. 

De heer Linschoten (VVD): Ik stel vast 
dat wi j het ook over variant C in 
zoverre eens zijn, dat ik alle kritiek die 
daarop door de CDA-fractie in de 
schriftelijke voorbereiding naar voren 
is gebracht, volledig deel. 

De heer Faber (CDA): Ik heb er zoeven 
op gewezen dat door de regering in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag de kwestie van het 
overgangsrecht en de vrijheid van de 
lid-staten om dit zelf te regelen, wordt 
genoemd. Ik heb hierover nadere 
informatie gevraagd en zelfs gezegd 
dat hetgeen de regering hierover naar 
voren bracht, nogal summier was. Ik 
neem dus aan dat ik ook hierover nog 
iets zal vernemen. 
Mevrouw Brouwer (CPN): De heer 
Faber is benieuwd naar zijn tweede 
termijn, maar zijn eerste termijn is mij 
nog niet helemaal duidelijk. Waarom 
immers zo moeilijk doen? Er wordt 
hier nu, zoals hij dit noemt, gemeen 
overleg gepleegd. Dat bestaat voor 
het CDA kennelijk uit handel... 

De heer Faber (CDA): Handel? Daar 
heb ik moeite mee. Ik vind dat men in 
een publieke discussie argumenten 
met elkaar moet wisselen. In dit geval 
staat niet vast hoe mijn fractie dit 
wetsontwerpen de eventuele amende-
menten zal beoordelen. Ik heb 
geprobeerd dit te onderbouwen, door 
een aantal punten op te sommen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De heer 
Faber betoogt dat het kostwinnersbe-
grip niet voor tweeërlei uitleg vatbaar 
is. Als wi j nu eens kijken naar de brief 
van mijnheer Richard. Deze is in het 

Nederlands geschreven en heeft 
alleen een Franse kop, dus wij kunnen 
deze heel duidelijk volgen. Wat staat 
daarin? Het kostwinnersbegrip is niet 
sekse-neutraal. Als wij naar het 
wetsontwerp kijken, is toch alleen de 
conclusie mogelijk dat, gezien de 
uitleg van de Europese commissaris, 
dit wetsontwerp in strijd is met de 
derde EG-richtlijn? De CDA-fractie 
moet dan toch allereerst denken: 'Wat 
doen wi j daarmee? Volgen wi j nu de 
uitleg van de Europese Commissie? 
Zo ja, dan kan dit wetsontwerp zo niet 
doorgaan'. Dat is de eerste conclusie 
die zij zou moeten trekken. Waarom 
gaat de heer Faber niet concreet 
hierop in? 

De heer Faber (CDA): Omdat ik pas 
met de eerste termijn bezig ben. Ik 
heb gezegd dat naast de juridische 
argumenten - wat dat betreft, heb ik 
volstrekt gerefereerd aan wat wij aan 
het papier hebben toevertrouwd -
andere argumenten bestaan: het 
financiële argument, het sociaal-psy-
chologische argument... 

Mevrouw Brouwer (CPN): Wat is het 
sociaal-psychologische argument? 

De heer Faber (CDA): Dit houdt het 
volgende in. Wij hebben kortgeleden 
ingrijpende beslissingen moeten 
nemen inzake de sociale zekerheid. De 
vraag kan dan gesteld worden of je nu 
zo'n bedrag voorzo'n interimregeling 
beschikbaar moet stellen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat noem 
ik dus handel. Als het gaat om de 
rechten van vrouwen, als het gaat om 
de uitleg van de derde EG-richtlijn, 
dan moeten wij ons daartoe beperken. 
Over de financiën moeten wij een 
aparte discussie voeren. Het gaat nu 
om de uitvoering van de derde 
EG-richtlijn en de houding van de 
CDA-fractie in dezen. 

De heer Faber (CDA): Daar ben ik het 
volstrekt mee eens. Aan het eind van 
het debat zult u weten wat de uitein-
delijke afweging is geweest. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Het is mij opgevallen dat de heer 
Faber het recht van nationale regerin-
gen heeft beklemtoond, om overgangs-
termijnen in te lassen. Heeft hij zich 
van de jurisprudentie vergewist? Gaat 
het om overgangstermijnen die voor 
23 december of na die datum zijn 
ingelast? 

De heer Faber (CDA): Ik heb gezegd 
dat de regering, bij mijn weten voor 
het eerst, het argument in stelling 
brengt dat de lid-staten de vrijheid 
hebben, een dergelijk overgangsrecht 
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te regelen. Ik heb gevraagd of de 
regering nu eens voor de draad wil 
komen met een verdere argumentatie, 
aangezien dit wel erg beknopt is 
gedaan in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag. Dat was mijn stelling. 
Het hangt sterk af van de juridische 
argumentatie van het kabinet in 
hoeverre die C-variant een haalbare 
kaart is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
neem aan dat u zelf ook de jurispru-
dentie hebt nagekeken. Hebt u 
aanwijzingen gevonden om te 
concluderen dat een overgangstermijn 
op 23 december kan beginnen? 

De heer Faber (CDA): Ik heb die 
aanwijzingen zelf niet. Ik spreek de 
regering aan op een argument dat zij 
in het midden brengt. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 13.20 uur 
tot 14.00 uur geschorst. 

Voorzitter: Dolman 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het 
eind van de vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Het Presidium heeft besloten de 
termijn voor de vaststelling van het 
(voorlopig) verslag over wetsvoorstel 
18 014 (Goedkeuring van de op 8 
februari 1983 te New Delhi tot stand 
gekomen Overeenkomst inzake 
economische en technische samen-
werking tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek India) te 
verlengen tot 30 januari 1985. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen, 
inclusief de stemmingen, morgen, na 
de lunchpauze, het wetsvoorstel 
Verbod tot vestiging en uitbreiding 
van varkens- en pluimveehouderijbe-
drijven in Nederland dan wel bepaalde 
delen daarvan (Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen) 
(18 695). 

De noodhandelingen van de UCV's 
van 26 en 28 november j l . liggen in de 
postvakjes van de leden van de vaste 

commissie voor Landbouw. Alle 
fracties krijgen ten minste één 
exemplaar. 

Het zullen er in totaal 30 a 35 zijn. Het 
leek overdreven, 150 exemplaren te 
verspreiden. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Janmaat, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Janmaat: Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal u niet verbazen als 
ik u op 5 december zeg, dat het leven 
vol verrassingen zit. Die verrassingen 
kunnen aardig zijn, zij kunnen ook 
moeilijk zijn en sommige mensen in 
de grootste problemen brengen. De 
oude partij waarvan ik lid was heeft 
hoge verwachtingen gewekt bij 
sommige delen van de Nederlandse 
bevolking. In de oude partij zelf 
kwamen steeds grotere pretenties 
met betrekking tot het bereiken van 
politieke doelen. De partij heeft die 
verwachtingen en pretenties niet 
aangekund. De interne partijstrijd 
werd dermate hard, er werden zulke 
oneigenlijke politieke middelen 
gebruikt, dat voor de partij de grootste 
problemen zijn ontstaan. Een partij 
die meent in deze toch moeilijke 
situatie oplossingen voor de Neder-
landse samenleving te kunnen 
aandragen en zelf geen orde op zaken 
stelt, heeft naar mijn idee geen recht 
van spreken. Ik heb er sinds die tijd 
dan ook hier het zwijgen toe gedaan. 
Dat leek mij verstandig. 

Intussen is de situatie de volgende. 
Op 7 november j l . is een nieuwe 
politieke partij, de Centrum-Democra-
ten, opgericht. In verband met alle 
aantijgingen aan mijn persoon, vooral 
op het financiële vlak, leek het mij 
gewenst, voorlopig niet toe te treden. 
Het financieel onderzoek is in een 
stadium gekomen waarin in ieder 
geval is gebleken, dat alle aantijgingen 
iedere grond missen. Ik durf daarom 
bekend te maken, dat ik onlangs ben 
toegetreden tot de Centrum-Democra-
ten en daarvoor hier in de Kamer 
optreed en die partij vertegenwoordig. 
Ik zal het program hier uitdragen. Ik 
zal optreden op een wijze zoals in de 
Tweede Kamer en misschien ook 
daarbuiten van mij de laatste jaren 
bekend is. Ik zal mijn best doen, 
Voorzitter. Het laatste wist u al. 

De Voorzitter: Officieel blijft de heer 
Janmaat natuurlijk op persoonlijke 
titel lid van de Kamer. Men kan 
slechts partijen vertegenwoordigen 
waarvoor men is gekozen. Bij het 

uitdragen van zijn gedachten staat 
hem het noemen van zijn nieuwe 
partij natuurlijk vrij. In de officiële 
stukken zal de naam van die partij 
echter niet worden vermeld. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Nadere wijziging van de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (invoering 
gelijke uitkeringsrechten voor 
mannen en vrouwen) (18683). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de woordvoer-
ders voor hun bijdragen aan dit debat. 
Ik besef zeer wel, dat nogal kritisch 
naar de voorstellen is gekeken door 
de meeste woordvoerders, terwijl een 
aantal zich ook vrij positief heeft 
opgesteld. 

Mevrouw Groenman, de heer 
Schutte, de heer Leerling en de heer 
Scholten stelden de naleving van de 
derde richtlijn in relatie tot ons 
emancipatiebeleid aan de orde. Naar 
aanleiding van de verschillende 
vragen en opmerkingen daarover 
merken wij op dat de derde richtlijn 
de lid-staten verplicht de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking te doen treden, 
ten einde per 23 december 1984 
mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid gel i jkte 
behandelen. 

Buiten kijf staat, dat de WWV onder 
deze richtlijn valt en dat de WWV thans 
gehuwde vrouwen direct discrimi-
neert. Dat is, dacht ik, door alle 
woordvoerders ook wel erkend. Het in 
de richtlijn neergelegde beginsel van 
gelijke behandeling verbiedt iedere 
vorm van directe en indirecte discrimi-
natie op grond van geslacht. Het doel 
van deze richtlijn is derhalve dat de 
lid-staten alle discriminatie naar 
geslacht in de sociale zekerheid 
wegnemen. Met het thans aan de 
orde zijnde wetsvoorstel doen wij dit 
voor de WWV. Wij doen ook niet meer 
dan dat. 

Dit is door ons meermalen bij de 
schriftelijke behandeling naar voren 
gebracht. Wij verwezenlijken op dit 
moment dus niet ons uiteindelijke 
emancipatiedoel, te weten het 
realiseren van een eigen recht op 
uitkering voor ieder individu. Daarvan 
zijn wij ons terdege bewust. Pas in het 
kader van de stelselherziening zal die 
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doelstelling kunnen worden bereikt, 
zeg ik in antwoord op een vraag van 
mevrouw Groenman. In dat kader zal 
ook met de uitkomsten van de 
discussie in deze Kamer rekening 
worden gehouden, zoals de heer 
Linschoten vroeg. 

Op dit moment heeft het kabinet 
daarvoor niet de ruimte aanwezig 
geacht. Afweging van de verschillende 
aspecten - wij komen daarop later 
nog terug - heeft dan ook uiteindelijk 
geleid tot de keuze voor de sekseneu-
trale kostwinnerseis in het kader van 
de WWV. De verwezenlijking van onze 
emancipatiedoelstellingen en de 
uitvoering van de derde-richtlijnver-
plichtingen dienen duidelijk van 
elkaar te worden gescheiden. 

Uit verschillende beschouwingen 
krijgen wij de indruk dat deze twee 
zaken niet van elkaar losgekoppeld 
worden. Dat is in onze opvatting 
onjuist. De derde richtlijn verplicht 
ons immers niet, onze emancipatie-
doelstellingen ten uitvoer te brengen. 
Wij zijn slechts verplicht, de discrimi-
natie naar geslacht uit onze wetgeving 
te verwijderen. Dit doen wij dan ook 
via dit voorstel, alsmede via andere 
voorstellen, die hier nog ter discussie 
staan. 

Uiteindelijk zal door verwezenlijking 
van onze emancipatiedoelstellingen, 
zoals hiervoor weergegeven, ook aan 
de richtlijn worden voldaan. Daarover 
willen wij in geen enkel opzicht enige 
twijfel laten bestaan. Wij doen dan 
wel meer dan waartoe wij op grond 
van de richtlijn verplicht zijn. Ook 
daarover willen wij geen twijfel laten 
bestaan. Het elimineren van de kostwin-
nerseis uit de WWV is echter zeker 
niet de enige mogelijkheid om aan de 
richtlijn te voldoen. Ook op andere 
wijze, zoals door een sekseneutrale 
kostwinnerseis, kan dit naar onze 
overtuiging plaatsvinden. 

Door de woordvoerders van alle 
fracties zijn beschouwingen gegeven 
over de betekenis van de richtlijn. 
Naar aanleiding daarvan wil ik de 
ideeën daarover graag nog eens op 
een rijtje zetten. 

De richtlijn verbiedt in het kader van 
de sociale-zekerheidswetgeving een 
discriminatoir onderscheid te maken 
tussen mannen en vrouwen. 

De richtlijn werkt dit verder uit door 
te stellen, dat dit verbod niet alleen 
directe doch ook indirecte discriminatie 
betreft. Wat het laatste betreft, vestigt 
de richtlijn er de aandacht op dat met 
name verwijzingen in een uitkerings-
regeling naar echtelijke staat of de 
gezinssituatie een discriminatoire 

achtergrond kunnen hebben. Wat 
hierbij onder discriminatie moet 
worden verstaan, is in algemene zin 
duidelijk. Bij discriminatie gaat het om 
ongelijke behandeling zonder dat 
daarvoor een kenbare en redelijke 
grond bestaat. Daar waar de richtlijn 
directe discriminatie verbiedt, gaat 
het om discriminatie die uit de 
regeling zelf is af te lezen, doordat 
daarin voor mannen en vrouwen 
expliciet verschillende maatstaven 
worden aangelegd. 

Van een indirecte discriminerende 
regeling is sprake, als in een regeling 
maatstaven worden aangelegd die 
ogenschijnlijk sekse-neutraal zijn, 
doch die in feite tot een willekeurige 
bevoor- of benadeling van mannen of 
vrouwen leiden. Uitgaande van de 
jurisprudentie over het discriminatie-
begrip kan men stellen, dat indien een 
door de regeling gestelde eis ertoe 
leidt, dat de regeling feitelijk voor 
mannen en vrouwen verschillend 
uitwerkt, een vermoeden van discrimi-
natie ontstaat. Dat vermoeden wordt 
slechts weerlegd, wanneer ook kan 
worden aangetoond dat de gekozen 
regeling een redelijke grond heeft. 

Er is, naar ik meen, door de heer 
Leerling gevaagd, welke andere 
interpretaties over de richtlijn leven. 
Een belangrijke andere opvatting is 
- ik meen deze opvatting bij sommige 
fracties te kunnen beluisteren - dat het 
enkele feit dat een maatregel voor 
mannen en vrouwen verschillend uit-
werkt voldoende is om tot de conclu-
sie: indirecte discriminatie te komen. 
Een dergelijke opvatting achten wij 
evenwel onjuist en in strijd met de 
jurisprudentie van het Hof van 
Justitie. 

De heer Linschoten stelde aan de 
orde, dat de interpretatie van de 
derde richtlijn toch geen andere kan 
zijn dan die, welke aan de analoge 
bepaling van de tweede richtlijn is 
gegeven. Dit onderschrijven wij. Er 
moeten echter twee vragen worden 
onderscheiden. 

1. Wat betekent in de richtlijnen het 
verbod van indirecte discriminatie in 
het algemeen? 

2. Is het stellen van een kostwin-
nerseis in strijd met de richtlijnen? 

Wat betreft het begrip indirecte 
discriminatie is, na de totstandkoming 
van de tweede richtlijn en van de ter 
uitvoering van deze richtlijn strekkende 
wet gelijke behandeling grotere 
duidelijkheid geschapen door het 
arrest Jenkins/Kingsgate. Dit zeggen 
wij niet alleen. Hierop is ook met 
zoveel woorden door de Europese 
Commissie in haar tussentijds verslag 

gewezen. Dit laat onverlet dat, 
uitgaande van deze algemene interpre-
tatie, het stellen van een kostwinners-
eis in het kader van de tweede 
richtlijn onzes inziens veel eerder als 
indirecte discriminatie zal worden 
beschouwd dan in het kader van de 
derde richtlijn. 

Het is moeilijk denkbaar dat een 
werkgever, indien hij in het kader van 
de arbeidsvoorwaarden en de toegang 
tot het arbeidsproces kostwinners en 
niet-kostwinners verschillend behan-
delt, daaraan een objectieve en 
redelijke grond die geen verband 
houdt met discriminatie naar geslacht 
ten grondslag zal kunnen leggen. 

Bij de parlementaire behandeling 
van de wet gelijke behandeling is dit 
van de zijde van de regering ook 
duidelijk gesteld. In een voorkomend 
geval zal de rechter hierover echter 
moeten oordelen op basis van 
bijzonderheden van het concrete 
geval. Als de huidige WWV tegen het 
licht van de richtlijn wordt gehouden, 
kan zonder meer worden vastgesteld 
dat de WWV niet aan de EG-verplich-
tingen voldoet. 

In het eerste lid van artikel 13 van 
de WWV wordt onder 1. een bijzondere 
eis aan gehuwde vrouwen gesteld, 
die voor mannen niet geldt. Verklaar-
baar is die bepaling wel; ze is opgesteld 
op grond van het destijds dominante 
samenlevingspatroon, waarbij de 
man ervoor zorgde dat het gezin over 
voldoende inkomsten zou beschikken, 
terwijl de vrouw het huishouden 
verzorgde. Dit samenlevingspatroon 
heeft in de huidige tijd echter niet 
meer het vanzelfsprekende karakter 
van weleer. Een gegeven is derhalve 
dat de WWV moet worden aangepast, 
en wel - ingevolge de EEG-richtlijn -
uiterlijk per 23 december aanstaande. 
Met het wetsvoorstel wordt dit in dier 
voege bewerkstelligd, dat de kostwin-
nerseis niet alleen voor vrouwen, 
maar ook voor mannen zal gelden. 

Door verschillende woordvoerders 
is gesteld dat een dergelijke aanpas-
sing de in de WWV vervatte discrimi-
natie niet geheel zal verhelpen. Voor 
de bestaande directe discriminatie 
zou indirecte discriminatie in de 
plaats worden gesteld. Die stelling 
kan het kabinet beslist niet tot de zijne 
maken. Het acht de gekozen oplossing 
in overeenstemming met de eis die in 
de richtlijn wordt gesteld. De vraag, of 
op grond van beleidsoverwegingen, 
bij voorbeeld overwegingen die 
voortvloeien uit het emancipatiebeleid, 
of een toewerken naar de stelselher-
ziening toch niet de voorkeur zou 
moeten worden gegeven aan het 
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laten vervallen van de kostwinnerseis, 
zal ik hierna afzonderlijk aan de orde 
stellen. 

In reactie op de juridische vraag, of 
de in het wetsvoorstel vervatte 
handhaving van een kostwinnerseis 
aan de derde richtlijn voldoet, merk ik 
op dat ik geenszins wil ontkennen dat 
de handhaving van de kostwinnerseis, 
ook al geldt deze zowel voor mannelij-
ke als voor vrouwelijke werklozen, 
vooral voor vrouwelijke werklozen 
gevolgen zal hebben. In de memorie 
van antwoord zijn wij hierop heel 
openhartig ingegaan. 

Uitgaande van de algemene uitleg 
van de richtlijn die ik zoeven heb 
gegeven, is er dus een vermoeden 
van indirecte discriminatie. Maar dat 
er werkelijk sprake zou zijn van 
discriminatie, vermogen wij niet in te 
zien. Nogmaals: slechts een discrimi-
nerende verwijzing naar de echtelijke 
staat wordt door de richtlijn verboden. 

De WWV bevat een uitkeringsrege-
ling die in het algemeen geldt voor de 
periode van het tweede halfjaar van 
de werkloosheid tot het derde jaar 
daarvan. Die uitkeringen worden uit 
de openbare middelen bekostigd. Dat 
is ook vun verschillende zijden 
opgemerkt. Daarbij kan men de vraag 
stellen, of er altijd uitkeringen uit de 
openbare kas zouden moeten worden 
gedaan in het geval van werkloosheid 
van een werknemer, dus ook als de 
arbeidsinkomsten van de andere 
huwelijkspartner als toereikende bron 
van inkomsten kunnen worden 
beschouwd. Bij handhaving van een 
kostwinnerseis wordt die vraag 
negatief beantwoord. 

Het is mogelijk dat men andere 
prioriteiten zou willen stellen en op 
grond van beleidsoverwegingen aan 
een andere oplossing de voorkeur zou 
geven, doch onzes inziens is de keuze 
voor handhaving, waarin de gedachte 
besloten ligt dat bij hogere gezinsin-
komens een mindere mate van 
bescherming toelaatbaar is, niet van 
redelijkheid ontbloot. Er ligt bij 
voorbeeld aan de maximumdagloon-
bepaling in de WWV een zelfde 
gedachte ten grondslag. Als ik let op 
het redelijke doel dat aan handhaving 
van een kostwinnerseis ten grondslag 
ligt, waaraan ook elke gedachte van 
discriminatie naar geslacht vreemd is, 
en als ik voorts vaststel dat er een 
aantoonbare relatie is tussen deze 
doelstellingen en de kostwinnersrege-
ling, zoals die nader uitgewerkt is in 
het kostwinnersbesluit, kan mijns 
inziens van discriminatie naar geslacht 
geen sprake zijn, mits de wetsbepalin-

gen voor mannen en vrouwen 
gelijkelijk gelden. 

Het wetsvoorstel strekt ertoe, het 
laatste te verwezenlijken. Ik vestig 
hierbij er nog de aandacht op dat de 
kostwinnersregeling, zoals die in het 
uitvoeringsbesluit wordt uitgewerkt, 
een zeer genuanceerde regeling is. 
Hoofdlijn is dat voor hogere gezinsin-
komens een mindere mate van 
bescherming toelaatbaar is, doch op 
die hoofdlijn wordt een uitzondering 
gemaakt voor het geval de arbeidsin-
komsten van de werkloos geworden 
partner een substantieel deel van de 
gezinsinkomsten belichaamden. 

In dat geval wordt ook in de 
WWV-fase nog uitkering gedaan, 
zodat het gezin gedurende wat 
langere tijd - tot de bijstandsfase in-
treedt - de gelegenheid heeft maatre-
gelen te treffen, ten einde de in het 
verschiet liggende terugval in inkom-
sten op te vangen. Overigens zou de 
beleidskeuze, zoals ik die daarnet heb 
geschetst, ook op andere wijze dan 
door handhaving van de kostwinners-
eis, kunnen worden gerealiseerd. 

Daar, waar het wetsontwerp een 
interimvoorziening betreft, welke 
slechts zal gelden tot de geïntegreerde 
Werkloosheidswet in werking zal zijn 
getreden, heb ik echter gemeend, zo 
nauw mogelijk te moeten aansluiten 
bij de in de huidige WWV reeds neer-
gelegde systematiek. 

DeheerWillems(PSP): De staatssecre-
taris heeft tot nu toe niet veel nieuws 
gezegd, vergeleken met wat er in de 
stukken al stond. Hij heeft één nieuw 
element in de discussie gebracht. Nu 
is bepalend voor de mate van wer-
kingskracht van de derde richtlijn de 
vraag of een sociale voorziening uit 
de openbare middelen betaald zal 
worden of niet. 

Dat vind ik op geen enkele manier 
in de derde richtlijn, noch in de 
jurisprudentie daarover terug, zeker 
niet nu de staatssecretaris zelf 
verwijst naar de geïntegreerde Werk-
loosheidswet, zoals die straks zal 
gelden. Ook dan is het volstrekt 
irrelevant of er sprake is van financiering 
uit de openbare middelen of uit 
premies. Ik snap niet, waarom de 
staatssecretaris dit als extra argument 
aanhaalt om de derde richtlijn uit te 
voeren. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Willems geeft een onjuiste interpreta-
tie van mijn woorden. Zo mag hij mijn 
verhaal niet verstaan. Hij zegt dat ik 
niet veel nieuws toevoeg aan wat er 
tot nu toe is gezegd. Dat is juist. Ook 
bij de inbreng van de Kamer is 

dezelfde stellingname betrokken als ik 
doe met betrekking tot de verdediging 
van het wetsvoorstel. 

Vele woordvoerders zijn ingegaan 
op de visie die de Europese Commissie 
op de kostwinnersmaterie zou 
hebben. Naar aanleiding hiervan merk 
ik op dat blijkens het op het departe-
ment aanwezige dossier bij de 
voorbereiding en vaststelling van de 
richtlijn - dat was in de periode 1976/ 
1978 - de vraag of het stellen van een 
kostwinnerseis door de richtlijn wordt 
toegelaten, verschillende malen ter 
sprake is geweest. 

Van verschillende zijden - ook van 
de zijde van de Commissie - is toen 
opgemerkt dat de richtlijn het stellen 
van een kostwinnerseis niet uitsluit, 
mits die eis wordt toegepast, zonder 
discriminatie naar geslacht. Niet is 
gebleken dat die opvatting toen is 
weersproken. Nadien heeft de 
Commissie zich uitgesproken over de 
interpretatie van het begrip 'indirecte 
discriminatie' in het algemeen en over 
de toelaatbaarheid van het stellen van 
de kostwinnerseis in het bijzonder in 
het tussentijdse verslag over de 
toepassing van de richtlijn van 17 
januari 1984. 

Ten aanzien van de benadering van 
het begrip 'indirecte discriminatie' 
sluit de Commissie zich in dat verslag 
geheel aan bij de uitleg die het Hof 
van Justitie aan dit begrip gaf in het 
zogenaamde Jenkins-arrest. Voorts 
blijkt uit het tussentijdse verslag dat 
de Commissie het stellen van een 
kostwinnerseis in de economische 
betekenis van het woord in rechte 
denkbaar acht. 

De onlangs ontvangen brief van de 
Europese commissaris Richard strekt 
er niet toe - op dit punt is door ons in 
Brussel navraag gedaan - ten aanzien 
van de kostwinnersproblematiek iets 
anders op te merken dan in het 
tussentijds verslag is gedaan. Ik ben 
het er overigens mee eens dat men 
uit de brief wellicht een andere indruk 
zou kunnen krijgen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
ongeveer de crux van dit debat. Wat 
dit betreft, heb ik een heel nadrukkelijke 
vraag voor de staatssecretaris. Hij 
heeft het voortdurend over 'een' 
kostwinnersbeginsel. Dat kun je op tal 
van manieren interpreteren. Aan de 
orde is de wijze waarop het kostwin-
nersbegrip binnen de WWV is genor-
meerd. Ik doel hierbij op het ministe-
riële besluit van 5 april 1976. Is een 
dergelijke invulling van dat kostwin-
nersbegrip acceptabel in het kader 
van de derde richtlijn? 
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Niet alleen de vraag is aan de orde, 

of er sprake van een kostwinner is. 
Neen, er is sprake van twee inkomens. 
Ik heb u de opvatting voorgehouden, 
dat bij voorbeeld het Europese Hof in 
dat opzicht wel eens zou kunnen 
concluderen dat er in zo'n gezin of 
samenlevingsverband twee kostwin-
ners aanwezig zijn en dat derhalve de 
kostwinnerseis wat dit betreft niet kan 
gelden. Het gaat dus om de toets van 
de Nederlandse kostwinnerseis, de 
wijze waarop dat in het Nederlandse 
ministeriële besluit geregeld is. Het 
gaat ook om de vraag of die in 
strijd is met de derde richtlijn en niet 
of er in het algemeen een formule-
ring voor de kostwinnerseis is te 
bedenken die in overeenstemming 
met die richtlijn kan zijn. Ik had een 
beetje de indruk, dat de staatssecreta-
ris probeerde om dit laatste aan te 
tonen. Nogmaals, daarom gaat het 
uiteraard niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijn 
antwoord is een volmondig 'ja'. De 
formulering is daarmee namelijk in 
overeenstemming. Zou mijn antwoord 
'neen'zijn, dan had ik het onderhavige 
voorstel niet kunnen doen. De heer 
Linschoten zegt terecht dat het zijn 
opvatting is. Welnu, die opvatting gun 
ik hem graag; ik heb zelf ook een 
opvatting. In die zin ben ik ook wat 
dat betreft niet ongerust over eventu-
ele procedures die denkbaar zijn en 
ongetwijfeld gevoerd zullen worden. 

De heer Linschoten (VVD): Ik respec-
teer de opvatting van de staatssecre-
taris, maar de vraag is welke argumen-
ten hij daarvoor aanvoert. Ik heb 
daar bij herhaling om gevraagd, niet 
alleen tijdens de schriftelijke voorbe-
reiding, maar ook in mijn eerste 
termijn. Ik moet vaststellen dat wij tot 
op dit moment uitsluitend de opvating 
van de staatssecretaris te horen 
krijgen. Waarom het gaat, is welke 
argumenten daarvoor worden 
aangevoerd. Ook gaat het om de 
vraag, of de Nederlandse wetgever, 
waarvan ook deze Kamer deel 
uitmaakt, naar eer en geweten kan 
instemmen met een regeling die in 
overeenstemming is met de derde 
richtlijn. Dat isaan de ordeen daarvoor 
zijn argumenten nodig en niet de 
opvatting van een van de betrokkenen, 
waarvan men kennis kan nemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Die 
argumenten heb ik niet alleen nu 
geprobeerd te formuleren, maar die 
heb ik ook in de schriftelijke gedach-
tenwisseling uitvoerig uiteengezet. Ik 

begrijp best dat die argumenten, 
gezien de standpuntbepaling van de 
heer Linschoten, hem niet overtuigen. 
Daar zullen wij niet doorheen kunnen 
breken. In die zin is er een verschil in 
argumentatie en motivatie tussen 
hem en mij ten aanzien van de vraag 
hoe ver de richtlijn op dit punt strekt. 

De heer Linschoten (VVD): Ik denk 
niet dat dit het geval is. Ik stel vast dat 
wij beiden over twee verschillende 
zaken praten. Ik heb het over de 
kostwinnersbepaling in het ministerië-
le besluit. Ik heb het ook over dat 
kostwinnersbegrip. Het is de vraag, of 
dat kostwinnersbegrip in strijd is met 
de richtlijn. In de schriftelijke voorbe-
reiding en in dit antwoord spreekt u 
over de vraag, of er iets mogelijk is 
wat wij 'kostwinnersbegrip' kunnen 
noemen en wat binnen de reikwijdte 
van de derde richtlijn valt. Welnu, ik 
ben met u van mening dat daarvoor 
best een aantal mogelijkheden is op 
te sommen. 

Er zijn dus best casusposities 
denkbaar waarin de rechter zonder 
enige twijfel zal uitspreken dat het 
acceptabel is. Dat is echter niet aan de 
orde. Aan de orde is de vraag, of de 
wijze waarop binnen de Wet werkloos-
heidsvoorziening het kostwinnersbe-
grip is genormeerd in een ministerieel 
besluit en of, heel concreet, dat 
besluit in strijd is met de richtlijn. Op 
dat punt heb ik in de schriftelijke 
stukken - ik heb ze er weer even bij 
gehaald - noch in hetgeen u zojuist 
hebt gezegd één argument gehoord. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat ligt 
opgesloten in onze verdediging met 
betrekking tot het toelaatbaar zijn van 
een kostwinnersbeginsel en het op 
deze manier invullen daarvan in het 
kader van de WWV. Daartoe zijn ten 
dele vergelijkbare argumenten te 
vinden in de verdediging van bij 
voorbeeld de minimum dagloongaran-
tie, evenzeer in het kader van deze 
wettelijke regeling. 

De wijze van toetsen inzake de 
toelating tot de WWV is naar onze 
opvatting niet in strijd met de Europese 
richtlijn. In de stukken is terug te 
vinden dat wij ter verdediging steeds 
hebben gesteld dat de nationale 
wetgever zelf gehouden is inhoud te 
geven aan de wijze waarop de 
gelijkberechtiging moet worden 
vertaald. Een en ander geldt ook voor 
de inhoud van de toetsingscriteria 
voor het kostwinnersbeginsel. 

De heer Linschoten (VVD): Ik zal mijn 
vraag meer concretiseren. Denkt de 
staatssecretaris dit rechtens staande 
te kunnen houden als in een bepaalde 

situatie het inkomen van de vrouw 
hoger is dan 60% van het inkomen 
van haar man? Zal het Europese Hof 
van Justitie accepteren dat deze 
vrouw niet mede-kostwinner is? Daar 
gaat het om. In het ministerieel 
besluit gaat het om de norm van 75%, 
als het inkomen van de vrouw groter 
is dan anderhalf maal het minimum 
loon. In een bepaalde situatie kan het 
inkomen van de vrouw 70% zijn van 
het inkomen van de man. Dat is een 
buitengewoon relevant deel van het 
gezinsinkomen. Een dergelijke 
invulling van het kostwinnersbeginsel 
kan de toets aan de derde EG-richtlijn 
niet doorstaan. Ik best bereid om mij 
te laten overtuigen, maar dan wil ik 
wel argumenten horen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is de 
opvatting van de heer Linschoten. Ik 
vind dat die invulling wel de toets kan 
doorstaan. Zij kan bovendien rechtens 
staande worden gehouden. Er is 
slechts één instantie die op een 
gegeven moment een uitspraak kan 
doen. Dat is het Hof van Justitie in 
Luxemburg. In laatste instantie zal 
niet de commissie maar het Hof van 
Justitie moeten toetsen. Ik kan mij 
alleen op die eventuele uitspraak van 
het hof beroepen. 

De heer Linschoten (VVD): Ik kan mij 
niet aan de indruk onttrekken dat de 
staatssecretaris ten minste zal 
proberen te voldoen aan het gestelde 
in de derde richtlijn. Dat blijkt uit alle 
stukken. Deze intentie is ook meerma-
len door de staatssecretaris uitgespro-
ken. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zal dat 
niet 'ten minste' proberen, maar 'ten 
volle'. 

De heer Linschoten (VVD): Zonder 
enige twijfel! Ik neem aan dat de 
staatssecretaris argumenten heeft 
voor zijn standpunt. Natuurlijk kunnen 
wij met elkaar afspreken dat uiteinde-
lijk een rechter uitmaakt in hoeverre 
een bepaalde regeling in overeenstem-
ming is met een richtlijn. Ik ben echter 
van mening dat de Nederlandse 
wetgever zelf de vaste overtuiging 
moet hebben - en dus ook argumenten 
moet kunnen aandragen - dat de 
voorgestelde regeling voldoet aan de 
eisen van de richtlijn. Ik wil die 
argumenten graag van de staatssecre-
taris horen. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij zijn van 
oordeel dat de toepassing van het 
kostwinnersbeginsel en de invulling 
daarvan in het koninklijk besluit, 
beantwoorden aan de eisen die de 
Europese Gemeenschap stelt in de 
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derde richtlijn. Ik heb van de heer 
Linschoten niet vernomen, dat ook 
maar ergens uit blijkt dat dit niet het 
geval is. Hij heeft alleen twijfels. De 
heer Linschoten heeft een eigen 
opvatting over deze zaak. Ik respecteer 
zijn opvatting . Onze meningen staan 
echter tegenover elkaar. Ik herhaal dat 
alleen het Hof van Justitie echt kan 
toetsen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De brief 
van commissaris Richard is op het 
punt van het kostwinnersschap 
vandaag al enkele malen geciteerd. In 
deze brief herinnert de commissie aan 
haar standpunt en stelt daarbij dat het 
onmogelijk is om het begrip gezins-
hoofd/kostwinner op neutrale wijze te 
definiëren en dat dit begrip bij 
gevolge onverenigbaar is met het 
beginsel van gelijke behandeling en 
afschaffing van discriminatie. 

De staatssecretaris is van oordeel 
dat het begrip kostwinner - zoals hij 
het bedoelt - niet in strijd is met de 
derde EG-richtlijn. Dan moet hij echter 
met meer argumenten het oordeel 
van deze commissaris weerleggen. De 
staatssecretaris zegt onderhands 
informatie te hebben gekregen. Ik heb 
nog steeds niet vernomen om welke 
informatie het gaat. Het standpunt dat 
commissaris Richard naar voren heeft 
gebracht, is heel duidelijk. De staats-
secretaris kan niet zeggen 'ik hou vol ' , 
zonder daarvoor argumenten te 
geven! 

Staatssecretaris De Graaf: De vraag 
die wij aan Brussel gesteld hebben 
naar aanleiding van die brief was of 
deze brief iets toevoegt aan het 
tussentijds verslag van de Europese 
Commissie. Het antwoord op die 
vraag luidde: neen. Met andere 
woorden, de verdediging die ten 
aanzien van deze zaak schriftelijk is 
gegeven, is volledig op die tussentijdse 
rapportage gebaseerd. 

Nogmaals, de Europese Commissie 
zal ook nog met een eindrapportage 
komen. Ik kan hieraan ook niets 
toevoegen. Ik weet best dat mevrouw 
Brouwer hierover een andere opvat-
ting heeft. Ik respecteer dat graag. Ik 
blijf echter volhouden dat hetgeen wij 
hebben voorgesteld, volgens de 
Europese richtlijnen kan. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Is het niet logischer dat 
wanneer de staatssecretaris dit 
standpunt inneemt - ik zou dat op 
zich zelf respecteren - hij hier in dit 
debat ook vaststelt, dat hij het oneens 
is met de betrokken commissaris? Dat 

mag. Is het dan ook niet logischer dat 
hij zegt het oneens te zijn met het 
gestelde in het voorlopig verslag? 

Er is sprake van een volstrekte 
nevenschikking van de begrippen 
gezinshoofd en kostwinner. Ik heb 
hier de betrokken regeling bij de 
hand. Het is volstrekt terecht dat de 
staatssecretaris een standpunt 
inneemt dat afwijkt van dat van de 
Europese Commissie. De Europese 
Commissie is in deze zaak geen 
rechter. Maar, laten wij dat dan met 
z'n allen vaststellen. Daarover kunnen 
wij dan discussiëren. Laten wij niet 
proberen een exegese te geven van 
bepaalde begrippen die naar mijn 
stellige overtuiging geen recht doen 
aan hetgeen op papier staat. 

Staatssecretaris De Graaf: Nu doet u 
het voorkomen dat deze brief namens 
de Commissie, van commissaris 
Richard, zo duidelijk is. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Die is ook 
duidelijk. 

Staatssecretaris De Graaf: Wil de brief 
echt duidelijk zijn, dan moet er staan: 
het voorstel zoals u dat in de WWV 
hebt geformuleerd, is in strijd met... 
Dat staat echter niet in die brief. 
Daarom blijft het altijd een enigszins 
schimmige discussie. Ik zal daarom 
nu ook niet zeggen dat ik het oneens 
ben met de heer Richard. Nogmaals, 
ik heb de verdediging van deze 
voorstellen gebaseerd op de tussen-
tijdse rapportage van de Commissie 
die de jurisprudentie ten tonele heeft 
gevoerd. Op basis daarvan vind ik dat 
ons voorstel aan de normen beant-
woordt 

Dit is echter een opvatting. Tegen-
over deze opvatting, dat erken ik, 
staan andere opvattingen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De staatssecretaris kan 
het gestelde alleen volhouden als hij 
ook kan aangeven en motiveren dat 
het kostwinnersbegrip inderdaad 
neutraal uitwerkt. Daarom gaat het in 
feite. De commissaris zegt dat men 
het begrip gezinshoofd kostwinner 
onmogelijk op neutrale wijze kan 
definiëren. Daar zijn ook argumenten 
voor aangevoerd. De staatssecretaris 
heeft ook zelf aangegeven dat het 
begrip kostwinner voor vrouwen 
nadeliger uitwerkt dan voor mannen. 

Als de staatssecretaris zegt dat hij 
het niet met bedoelde brief eens is 
dan wel dat hij bij zijn standpunt blijft, 
dan zal hij toch moeten aangeven dat 
genoemd begrip niet discriminerend 
werkt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb dat 
ook geprobeerd, mijnheer de Voorzit-
ter. Dit is ook uitentreuren in de 
schriftelijke gedachtenwisseling 
gebeurd. Ik blijf van oordeel dat de 
zaak conform de richtlijn is geregeld. 

Nogmaals, dat is iets anders dan 
hetgeen men uiteindelijk beleidsmatig 
wil bereiken. Hierover heeft het 
kabinet ook zijn opvatting. Die 
opvatting heeft het kabinet niet 
losgelaten. Die opvatting komt aan de 
orde op het moment dat wij tot een 
invulling van de stelselwijziging 
moeten komen. Ik heb ook gezegd dat 
die invulling verder gaat dan de 
richtlijn van ons eist. Dan ontstaat ook 
een gans andere situatie. 

Ik heb nu deze interimvoorziening, 
die alleen geldt voor deze periode 
daar de stelselwijziging nog niet 
gerealiseerd is, verdedigd met de 
argumenten die zijn verwoord. Ik heb 
aan deze verdediging geen andere 
argumenten toe te voegen, want dit 
waren de argumenten voor het 
voorstel. Maar misschien is het goed, 
mijnheer de Voorzitter, dat ik eerst 
mijn betoog over het punt van de 
discriminatie afmaak. Ik ben namelijk 
nog niet helemaal klaar met mijn 
reactie op de opmerkingen en vragen 
van de woordvoerders over de brief 
van Richard. Ik wil nu graag mijn 
betoog afmaken. 

Het is mij bekend dat de Europese 
Commissie bij voorkeur ziet dat 
kostwinnerscriteria zo min mogelijk in 
de wetgeving worden gehanteerd. 
Desalniettemin heeft de Commissie 
verschillende keren erkend dat de 
richtlijn het stellen van de kostwinners-
eis toelaat. Een harde en duidelijke 
uitspraak van de zijde van de Commis-
sie dat zij een zodanige eis niet 
toelaatbaar acht, is mij niet bekend. 

Ten slotte merk ik nog op dat de 
Commissie geen bijzondere positie 
inneemt met betrekking tot de 
interpretatie van de richtlijn. Indien er 
vragen mochten rijzen omtrent de 
uitleg van de richtlijn, is uitsluitend 
het Luxemburgse Hof van Justitie 
bevoegd daarover een uitspraak te 
doen. De Commissie is zich daarvan 
bewust. Wij hebben ons in onze 
interpretatie van de richtlijn dan ook 
in belangrijke mate laten leiden door 
de opvattingen die het Hof van 
Justitie blijkens de jurisprudentie 
hierover heeft. 

Ik kom nu bij de beleidsoverwegin-
gen voor de keuzen die wij hebben 
gedaan. Daarmee rond ik mijn betoog 
af over de interpretatie van de 
richtlijn. Het kabinet wijst elke gedach-
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te af als zou het wetsvoorstel een 
discriminatoir karakter hebben. 
Moeilijker ligt het echter met de 
vraag, of beleidsoverwegingen toch 
niet tot het doen vervallen van de 
kostwinnerseis aanleiding zouden 
moeten geven. Zoals bekend stellen 
wij ons voor in de komende geïnte-
greerde werkloosheidsverzekering 
geen kostwinnerseis te laten gelden. 

Desalniettemin menen wij dat thans 
voor het laten vervallen van de 
kostwinnerseis geen ruimte aanwezig 
is. Daar de voorstellen betreffende de 
structuur van het stelsel niet tijdig 
doorgevoerd konden worden, was het 
kabinet genoodzaakt in het kader van 
de huidige wetgeving uitvoering te 
geven aan het in de derde richtlijn 
neergelegde beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
ter zake van de sociale zekerheid. 

Verschillende mogelijkheden zijn 
door het kabinet overwogen. Bij de 
afweging van die voorstellen speelden 
verschillende aspecten een rol. Deze 
hielden verband met de inpasbaarheid 
in de huidige wetgeving, met de 
inpasbaarheid in het toekomstige nog 
te herziene stelsel van sociale zeker-
heid en met de financiële gevolgen. 
De financiële gevolgen van de 
verschillende denkbare voorstellen 
hebben uiteindelijk een zwaarwegende 
rol gespeeld. Meerkosten zouden 
immers verantwoord moeten zijn, 
gelet op de door het kabinet na te 
streven zo doelmatig mogelijke 
toedeling van de overdrachtsuitgaven. 

Afweging van deze aspecten heeft 
tot slot geleid tot het voorstel waarover 
wij op dit moment spreken. Wij 
menen met dit voorstel het beste te 
hebben beantwoord aan de randvoor-
waarden. Het wetsvoorstel loopt niet 
vooruit op de besluitvorming over de 
nieuwe wetgeving, past in de huidige 
wetgeving en legt geen extra beslag 
op de collectieve middelen. Deze 
aspecten rechtvaardigen inderdaad 
een niet invoeren van de richtlijn, 
zoals de heer Linschoten terecht stelt. 

Een van de belangrijkste voorwaar-
den voor het betaalbaar houden van 
ons sociale zekerheidsstelsel is het 
betrachten van uiterste terughoudend-
heid met een versoepeling van 
uitkeringsvoorwaarden en een 
uitbreiding van rechten. In de financië-
le nota sociale zekerheid '85 werd 
daarop gewezen. Ook de heren 
Leerling, Van der Vlies en Schutte 
hebben de aandacht daarop gevestigd. 
Een versoepeling van uitkeringsvoor-
waarden of een uitbreiding van 
rechten zou dan ook alleen kunnen 

plaatsvinden, indien tegelijkertijd 
compenserende maatregelen worden 
getroffen. 

Met andere woorden, dergelijke 
maatregelen zouden onderdeel 
moeten uitmaken van een pakket van 
maatregelen dat in totaal niet leidt tot 
een verhoging van de sociale zeker-
heidsuitgaven. Deze gedachte ligt ook 
ten grondslag aan het uitgangspunt 
van het kabinet, dat de wijzigingen 
betreffende de structuur van het 
stelsel van de sociale zekerheid per 1 
juli a.s. per saldo globaal neutraal 
dienen te verlopen. 

Over de definitieve vormgeving van 
deze structuurmaatregelen heeft het 
kabinet nog geen afgerond oordeel. 

Vervolgens zal ook de Kamer zich 
nog over deze maatregelen dienen uit 
te spreken. Gelet hierop vinden wij 
het onverantwoord over te gaan tot 
een maatregel die leidt tot een 
structurele uitgavenvergroting. Het 
laten vervallen van de kostwinnerseis 
per 1 januari 1985 zal immers leiden 
tot een structurele vergroting van de 
uitgaven van circa 450 miljoen 
gulden. 

Ook varianten hierop, waarbij de 
doelgroep via de overgangsregeling 
per 1 januari 1985 tijdelijk wordt 
beperkt, leiden naast een eenmalig 
extra beslag op de collectieve midde-
len uiteindelijk tot deze door mij 
genoemde structurele lasten. Binnen 
het uitgangspunt van de budgettaire 
neutraliteit leggen dergelijke modali-
teiten naar het oordeel van het 
kabinet een te zware druk op de 
invulling van de structuurvoorstellen 
voor de toekomstige werkloosheids-
verzekering. Indien de integratie van 
de WW en de WWV per januari 1985 
zou zijn doorgevoerd, was dat niet het 
geval geweest. Dan zouden de 
plussen en de minnen gelijktijdig zijn 
opgetreden. Maatregelen betreffende 
de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen zouden dan immers een 
onderdeel zijn geweest van een 
samenstel van structuurmaatregelen. 

Het kabinet hecht aan een integrale 
inhoudelijke en budgettaire afweging 
van alle aspecten die verband houden 
met deze structuurwijzigingen. Dit 
betekent dat het er de voorkeur aan 
blijft geven alle aanpassingen per 1 
juli 1985 gezamenlijk te bezien en 
voor de periode tot 1 juli 1985 te 
volstaan met een interimmaatregel, 
zoals ook in verband daarmee voor 
werkloze werknemers van 50 jaar en 
ouder een interimmaatregel is 
getroffen. 

DeheerWillems(PSP): De staatssecre-
taris spreekt de voorkeur uit voor 

invoering per 1 juli van het elimineren 
van de kostwinnersbepaling. 

Staatssecretaris De Graaf: Nee, ik had 
de voorkeur voor 1 januari. Dat is 
echter niet gelukt. 

De heer Willems (PSP): De bepaling 
wordt nu gehandhaafd om haar op 1 
juli eventueel te kunnen elimineren. In 
de begroting en in de financiële 
taakstelling van de stelselherziening 
was toch eerst het bedrag van f 1 mld. 
en later het bedrag van f 600 min. 
ingeboekt als kosten voor het gehele 
jaar 1985? Er kan dan toch geen 
sprake zijn van een budgettaire 
barrière om bij voorbeeld voorstel B 
door te voeren? 

Staatssecretaris De Graaf: In de eerste 
plaats gaat het niet alleen om de 
begroting, omdat de geïntegreerde 
werkloosheidsverzekering een zaak zal 
zijn die voor rekening van de fondsen 
komt. De berekeningen die wij hebben 
gemaakt, zijn berekeningen op basis 
van de hogere uitgaven die wij moeten 
doen vanwege de gelijkberechtiging en 
de lagere uitgaven die wij moeten 
doen als gevolg van de andere wijze 
van invulling van de regeling ingeval 
van werkloosheid. Die regeling geeft 
voor jongeren kortere en voor ouderen 
langere rechten. Alleen op het moment 
dat je beide zaken gelijktijdig invult, is 
er sprake van een kostenneutrale 
uitwerking. Op het moment dat je één 
onderdeel naar voren haalt, namelijk 
dat wat kosten met zich brengt, boeken 
wij een min-post, terwijl de plus-post 
nog niet wordt gerealiseerd. De heer 
Willems spreekt in dit verband zelf van 
een bedrag van f245 min. Die samen-
hang kan ik niet buiten beschouwing 
laten. De plussen en minnen moeten 
samenvallen 
Mevrouw Dales (PvdA): Ik vind het 
niet terecht dat de staatssecretaris nu 
zegt wat er zou zijn gebeurd, als zich 
een andere situatie zou hebben 
voorgedaan. De regering moet alleen 
vermelden de dingen die zij wel 
gedaan heeft, en niet de dingen die zij 
niet gedaan heeft of die zij gedaan 
zou willen hebben. 

Als wij zo gaan beginnen, weet ik er 
ook nog wel een paar. Ik vraag mij af 
of, als het zou zijn gegaan als de 
staatssecretaris wenste, dus invoering 
per 1 januari, de regeling dan beter 
zou hebben voldaan aan de Europese 
richtlijn. Kan de staatssecretaris mij 
die verschillen eens nauwkeurig uit de 
doeken doen? Zou een dergelijke 
regeling gelijkwaardig, beter of 
slechter hebben voldaan aan de derde 
richtlijn? 
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Staatssecretaris De Graaf: Ik hoop dat 
mevrouw Dales kan begrijpen dat 
mijn antwoord niet anders kan blijven 
dan dat deze interimmaatregel en de 
invulling van een geïntegreerd 
systeem van werkloosheidverzekering 
beide volledig beantwoorden aan de 
Europese richtlijn. Ik vind de vraag 
van mevrouw Dales dus niet relevant. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan best terugtreden als 
ik inzie dat ik iets irrelevants heb 
gezegd, want dat overkomt mij 
natuurlijk ook. Dat is helemaal niet 
interessant. Wilt u mij dat dan eens 
laten inzien? Ik heb u gevraagd om de 
manier waarop het er zou hebben 
uitgezien, te vergelijken met de 
manier waarvan de staatssecretaris 
hoopt - ook al is het een pijnlijke 
geschiedenis - dat het er gaat uitzien. 
Wilt u beide manieren ook afzetten 
tegen de derde richtlijn, want dan 
worden wij wat wijzer? 

Staatssecretaris De Graaf: U vraagt 
om iets dat op dit moment niet kan 
worden meegedeeld. Leest u de 
stukken maar. Daarin staat waarom 
het niet kan. Het kan niet om de 
simpele overweging dat de besluitvor-
ming tot nu toe over de echte volledige 
invulling van een geïntegreerde 
werkloosheidsverzekering nog niet is 
afgerond, laat staan dat die zaak de 
ministerraad is gepasseerd. Ik kan 
daarover niets anders zeggen, dan 
hetgeen al in de stukken staat ver-
woord. Ik kan niet meer duidelijkheid 
geven omdat die er simpelweg niet is. 

Het enige dat ik kan zeggen, is dat 
wij op dit punt streven naar een 
uitwerking van een geïntegreerd 
systeem conform de adviesaanvrage 
zoals die naar de SER en de Emanci-
patieraad is gestuurd. Naar onze 
overtuiging is die benaderingswijze in 
overeenstemming met de Europese 
richtlijn. Dat moet voldoende zijn. Dat 
is het beleid. Naar onze opvatting 
gaat zo'n invulling zelfs verder dan de 
Europese richtlijn van ons verlangt. 
Wij hebben daarin namelijk ook 
vertaald de beleidsmatige invulling 
met betrekking tot het emancipatiebe-
leid. In die zin gaat dat nieuwe 
voorstel duidelijk verder. 

De Voorzitter: Het lijkt mij beter dat 
de staatssecretaris zijn rede nu 
voortzet, en dat in tweede termijn 
daarop uitvoerig wordt gereageerd. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dan wil ik 
alleen nog vaststellen dat de staatsse-
cretaris nu mededeelt, dat er niets 
mede te delen valt, en dat er ook niets 

in de beschouwingen betrokken kan 
worden. 

De Voorzitter: De staatssecretaris is 
nog lang niet klaar. 

Staatssecretaris De Graaf: Door de 
kostwinnerseis per 23 december 
aanstaande te laten vervallen, wordt 
tevens vooruitgelopen op de stelsel-
herziening zelve. Voor bepaalde 
groepen uitkeringsgerechtigden zou 
immers een nieuw recht op werkloos-
heidsuitkering gecreëerd worden, 
welke dan mogelijk per 1 januari 1985 
weer beperkt zou moeten worden. Let 
wel, ik zeg 'mogelijk' omdat de 
invulling uiteindelijk nog dient te 
geschieden. 

Steeds hebben wij ernaar gestreefd 
om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
maatregelen op de definitieve besluit-
vorming over voorgenomen stelsel-
herziening zouden vooruitlopen. Dat 
geldt zowel voorde kortingsmaatrege-
len per 1 januari en 1 juli 1984, als 
voor de voorstellen per 1 januari 
aanstaande. Over de voorstellen ter 
zake van de uitkeringspercentages per 
1 januari 1985 is de besluitvorming 
inmiddels afgerond, althans door het 
kabinet. Voor de maatregelen betref-
fende de structuur is dat nog niet het 
geval. 

Nadere besluitvorming over onder 
meer de duur van de aan het loon 
gerelateerde uitkeringen moet nog 
plaatsvinden. Toch staan wij voor de 
noodzaak nu onze wetgeving aan te 
passen aan de derde richtlijn. De 
verlenging van een WWV-uitkering 
voor werklozen boven de 50 jaar ligt 
voorts volledig in het verlengde van 
de voornemens die zijn terug te 
vinden in de adviesaanvragen over de 
stelselherziening en is ook conform 
de adviezen die wij daarover hebben 
ontvangen. Juist om een vooruitlopen 
op de stelselherziening te voorkomen, 
en om een eventueel terugkomen op 
die keuze uit te sluiten, is daar 
gekozen voor een uitkering op 
minimumniveau. 

Wat de relatie met de huidige 
wetgeving betreft diende naar ons 
oordeel een ingrijpende wijziging van 
de WWV voor een korte periode 
voorkomen te worden. Het huidige 
voorstel voldoet daar naar ons 
oordeel aan. Een bestaand criterium 
wordt immers aangepast. Dit zal de 
uitvoeringsorganen naar ons oordeel 
niet voor al te grote problemen 
stellen, daar zij reeds jaren met dit 
criterium werken. Op zichzelf beteke-
nen de maatregelen uiteraard wel een 
verzwaring voor de uitvoerende 
organen. Zij zullen immers in meer 

situaties aan de kostwinnerseis 
moeten toetsen. Andere modaliteiten 
zoals een differentiatie van de uitkering 
naar leeftijd zou voor de uitvoering 
veel ingewikkelder zijn en zou boven-
dien een ingreep betekenen in de 
voorgenomen stelselherziening; dit 
naar aanleiding van de desbetreffende 
opmerkingen van verschillende 
woordvoerders. 

Mevrouw Brouwer was van mening 
dat het kabinet met dit voorstel het 
loondervingskarakter van de WWV 
miskent. 

Naast hetgeen ik mevrouw Brouwer 
daarover al heb verteld, merk ik nog 
op dat de WWV niet een pure loon-
dervingswet is, doch dat deze ook 
behoefte-elementen kent. In de 
stukken hebben wij dit ook duidelijk 
naar voren gebracht. Naast het feit 
dat het in dezen om een uit overheids-
middelen gefinancierde regeling gaat, 
brengen onder andere de minimum-
en de maximumdagloonregelingen en 
de bijzondere bepalingen voor 
jongeren beneden de 23 jaar en 
ouderen boven de 58 jaar dit tot 
uitdrukking. De WWV vormt een 
overbrugging tussen de WW en de 
bijstand. De heer Schutte heeft deze 
visie onderschreven. 

Inzake de huidige WWV vroeg de 
heer Leerling of de uitspraak van de 
Centrale raad van beroep, dat voor de 
WWV alleen van belang is of men 
gehuwd of ongehuwd is en niet of 
men ongehuwd samenwoont, nog 
steeds geldt. Deze vraag kunnen wij 
bevestigend beantwoorden. Onge-
huwd samenwonenden worden voor 
de WWV als ongehuwden aangemerkt. 

De voor- en nadelen van de drie 
aspecten (het financiële aspect, de 
relatie met de stelselherziening en de 
relatie met de huidige wetgeving 
afwegende, rest er voor het kabinet 
geen andere keuze dan per 1 januari 
1985 in de WWV een sekse-neutrale 
kostwinnerseis op te nemen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Wil de staatssecretaris de oude 
formulering gebruiken, dus: sekse-
neutraal geformuleerde kostwinners-
eis? 

Staatssecretaris De Graaf: Uitstekend! 
Dat wil ik graag doen. Door verschil-
lende leden zijn alternatieven voor 
onze maatregel aangedragen c.q. 
gesuggereerd. Zo is mevrouw Dales 
van mening dat alleen door variant A 
aan de richtlijn wordt voldaan. In deze 
variant een amendement ingediend, 
die tot 23 december 1984 van het 
recht op een WWV-uitkering zijn 
uitgesloten door de kostwinnerseis, 
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vanaf die datum wel recht op een 
uitkering gegeven over de periode 
waarover zij na 23 december recht 
zouden hebben gehad als de kostwin-
nerseis nooit voor hen had bestaan. 

De heer Willems heeft volgens deze 
variant in een amendement ingediend. 
Het oordeel over deze variant is 
bekend. 

Mevrouw Groenman vindt variant B 
uit een oogpunt van emancipatie de 
minst slechte optie. De heer Linschoten 
vindt dit de minimumvariant om aan 
de richtlijn te voldoen. Ook de heer 
Faber vroeg aandacht voor deze 
variant, die erop neerkomt dat voor 
gehuwde vrouwen die na 23 december 
1984 werkloos worden en voor 
gehuwde vrouwen die voor de datum 
werkloos geworden zijn, maar wier 
recht op WW-uitkering op of na die 
datum eindigt, de kostwinnerseis 
vervalt. 

Onder meer door de heren Linscho-
ten en Faber is gevraagd of de 
varianten B en C wel aan de richtlijn 
voldoen. De richtlijn bevat geen 
algemene bepalingen waardoor 
expliciet wordt gemaakt of en in 
hoeverre hetgeen die richtlijn per 23 
december 1984 aan de nationale 
wetgeving stelt, ook geldt ingeval de 
eventualiteit waartegen die wetgeving 
bescherming biedt voor die datum is 
opgetreden. Die kwestie is echter wel 
bij de voorbereiding van de richtlijn 
aan de orde geweest. 

Uit de totstandkomingsgeschiede-
nis, zoals die in het bij het departement 
aanwezige dossier staat, blijkt dat er 
bij het opstellen van de richtlin 
consensus over bestond dat ook 
zonder dat de richtlijn ter zake 
expliciete bepalingen bevat, beperkin-
gen van het beginsel van gelijke 
behandeling, voor zover het oude 
aanspraken betreft, mogelijk zijn. In 
verband hiermee werd een bepaling 
dat de richtlijn niet met terugwerkende 
kracht geldig is, wat de reeds gestorte 
premie en de daaruit voortvloeiende 
prestaties betreft, niet nodig gevon-
den. Aan een en ander zou de conclusie 
kunnen worden verbonden dat de 
lid-staten ten aanzien van het invoe-
ringsrecht beleidsvrijheid is gelaten. 
Ook hier zal uiteindelijk gelden dat 
volstrekte zekerheid daaromtrent pas 
via rechtspraak kan worden verkregen. 
Gezien de uiteenzetting die ik heb 
gegeven, hebben wij voldoende 
vertrouwen dat het goed is. 

De heer Linschoten (VVD): Het zou 
interessant zijn van de staatssecreatris 
te vernemen ten aanzien van welke 
elementen die beleidsvrijheid bestaat. 

Dat kan beleidsvrijheid ten aanzien 
van vorm en middelen betreffen, 
maar de staatssecretaris heeft zelf al 
aangegeven dat het beginsel van 
gelijke behandeling in artikel 119 van 
het verdrag, de eerste, de tweede en 
de derde richtlijn exact op dezelfde 
wijze moet worden geïnterpreteerd. In 
hoeverre laat dat ruimte om ervan uit 
te gaan dat er ten aanzien van de 
interpretatie van dat gelijkheidsbegin-
sel, sprake zou zijn van beleidsvrijheid 
voor de nationale wetgever? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb die 
beleidsvrijheid genoemd om aan te 
tonen dat de terugwerkende kracht, 
waarom het gaat, niet nodig is. 
Uiteindelijk zal, indien er een 
procedure wordt gevoerd, het Hof van 
Justitie in Luxemburg beslissen. 

Ik zal nu spreken over de kosten van 
de verschillende varianten. Deze 
kosten variëren, berekend voor de 
eerste helft van 1985, van 20 min. bij 
variant C en 55 min. bij variant B tot 
245 min. bij variant A. Daarnaast dient 
bedacht te worden dat rekening is 
gehouden met een eenmalige op-
brengst van de maatregel van 25 min. 
Elk van deze bedragen moet in de 
boekhouding dus worden verhoogd 
met 25 min. Verder zijn in al deze 
varianten de uiteindelijke structurele 
uitgaven 450 min. 

Dit extra beslag op de collectieve 
middelen vinden wij op dit moment 
niet verantwoord. Dit geldt zeker voor 
de kosten die zijn verbonden aan 
variant A. 

Ook voor deze lastenverzwaring zal 
compensatie dienen te worden 
gevonden. Op zich hebben wij tegen 
het idee dat ten grondslag ligt aan 
deze varianten, te weten individualise-
ring van uitkeringsrechten, geen 
bezwaar. In het kader van de voorge-
nomen herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid staat ons immers 
ook voor ogen de uitkeringsrechten te 
individualiseren, conform hetgeen 
daarover in de adviesaanvraag is 
geformuleerd. Dit met name uit 
emancipatie-overwegingen en niet 
zozeer ten einde te kunnen voldoen 
aan een beginsel van gelijke behande-
ling. Bij individualisering van rechten 
doen wij immers meer dan waartoe 
wij op grond van de richtlijn verplicht 
zijn. 

De aan het amendement van de 
heer Willems verbonden kosten 
maken dit amendement voor mij 
onaanvaardbaar. Alleen indien 
tegelijkertijd in de wijzigingsvoorstel-
len van de leden compenserende 
maatregelen worden voorgesteld, zijn 
eventuele amendementen acceptabel. 

De heer Linschoten heeft gevraagd 
welke dekking zou kunnen worden 
gevonden bij variant B. De heer Faber 
vroeg in het bijzonder informatie over 
de wat ondergesneeuwde variant C. 

Mij dunkt dat een te vinden dekking 
betrekking zou moeten hebben op de 
voorwaarden voor het recht op 
uitkering of de duur van de uitkerings-
rechten bij werkloosheid. De eventuele 
dekking zou ook moeten sporen met 
de stelselherziening. Voor variant A 
zien wij echter geen mogelijkheid 
daartoe. Ik zie op dit punt slechts een 
beperkt aantal mogelijkheden. Ik denk 
dus wat hardop mee, mede omdat de 
heren Linschoten en Faber, met name 
de eerstgenoemde, daarom hebben 
gevraagd. 

Denkbaar is bij voorbeeld een 
verkorting van de uitkeringsduur 
ingevolge de WWV voor personen 
tussen 23 en 30 jaar tot anderhalf jaar. 
Nu is het twee jaar. In de adviesaan-
vraag komt deze groep uit op een jaar 
loondervingsfase en een jaar tussen-
fase, in totaal dus twee jaar. De 
verkorting tot anderhalf jaar voor het 
WWV-recht leidt tot in totaal, inclusief 
de WW, twee jaar recht op uitkering. 
Daarnaast kan worden gedacht aan de 
bestaande 130-weken eis, die sinds 1 
juli vorig jaar geldt voor werklozen tot 
23 jaar. Deze eis zou bij voorbeeld ook 
kunnen gelden voor werklozen tussen 
23 en 30 jaar. 

Inkorting tot anderhalf jaar voor de 
groep tot 30 jaar zou moeten worden 
voorzien van een overgangsregeling. 
Men kan niet rauwelings het deel van 
deze groep dat eind december al 
langer dan anderhalf jaar in de WWV 
zit verwijzen naar de bijstand. Een 
overgangstermijn van drie maanden 
zou mijns inziens ten minste in acht 
moeten worden genomen. De kosten 
van variant B zouden op deze manier 
globaal kunnen worden gedekt. Het 
zal overigens duidelijk zijn, dat een 
dergelijke ingreep de keuzevrijheid bij 
de discussie over de structuur van het 
stelsel zou beperken. Als het gaat om 
dekking van variant C zou men 
kunnen denken aan hetzelfde soort 
maatregelen als ik zoeven heb 
genoemd, waarbij zou kunnen 
worden gedacht aan invoering op 1 
april in plaats van 1 januari volgend 
jaar. 

De heer Willems (PSP): De staatssecre-
taris geeft een aantal structurele 
dekkingsvoorstellen weer, terwijl het 
in de suggesties van CDA en VVD 
uitdrukkelijk gaat om incidentele 
dekking voor het eerste halfjaar van 
1985. Terwijl de staatssecretaris de 
kanttekening plaatst dat het niet 
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verstandig is, doet hij een structureel 
voorstel dat vooruitloopt op de 
discussie over de stelselwijziging. Dat 
lijkt mij geen goed antwoord op de 
vraag van CDA en VVD om incidentele 
dekking van f 25 tot f 50 min. te 
zoeken. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ga ervan 
uit dat op 1 juli 1985 de stelselwijziging 
is gerealiseerd. Daarmee ontstaat een 
gans nieuwe situatie. De opbrengst 
van hetgeen ik suggereer heeft alleen 
maar betrekking op het eerste halfjaar 
van 1985. De opbrengst zal globaal 
tegen de kosten wegvallen. Ik ga 
ervan uit, dat vervolgens de stelselwij-
ziging wordt gerealiseerd. Voor het 
gehele vraagstuk is dan uiteraard een 
structurele oplossing gevonden. 

In dit verband kan ook worden 
beantwoord de vraag van mevrouw 
Dales op welke ingrepen wordt 
geduid in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag. Het is met name de 
groep gehuwde vrouwen tussen 23 en 
30 jaar die er bij invoering van de 
stelselherziening conform de advies-
aanvraag per 1 juli 1985 weer op 
achteruit zou kunnen gaan. De 
besluitvorming over onder meer het 
leeftijdschema is overigens - ik 
herhaal dit nog eens - niet afgerond. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
glijdende schaal, waarnaar de heer 
Willems en mevrouw Dales vroegen. 
Ten aanzien van die glijdende schaal 
heb ik inmiddels wel kunnen constate-
ren, dat een dergelijke systematiek in 
deze Kamer op zijn zachtst gezegd 
niet op onverdeelde steun kan 
rekenen. 

Waarom niet eerder een wetsvoor-
stel? De richtlijn heeft ons een termijn 
van zes jaar gegeven om deze 
wetgeving aan te passen. Eerst thans 
- daarover liet de heer Willems zijn 
verontwaardiging heel duidelijk 
blijken - behandelen wij een voorstel 
daartoe in het kader van de WWV. 
Overigens was niet alleen de heer 
Willems verontwaardigd; dit gold 
voor de meeste woordvoerders van 
de oppositie. 

Naar aanleiding daarvan merken wij 
op dat door het kabinet in het verleden 
ter uitvoering van de richtlijn reeds 
een aanpassing van de wetgeving 
heeft plaatsgevonden. Wij doelen 
hierbij op de wijziging van de AAW 
per 1 januari 1979. Verder wijs ik op 
de voorstellen tot gelijke behandeling 
ter zake in de AOW en nu de WWV. 
Wat de gelijke behandeling in de 
WWV betreft, zijn door het kabinet de 
eerste voorstellen daartoe gedaan in 

de adviesaanvragen aan de SER en de 
Emancipatieraad over de integratie 
van de WW en de WWV in augustus 
1980, dus na de uitvaardiging van de 
richtlijn in december 1978. Deze 
adviesaanvragen zijn met de advies-
aanvragen over de stelselwijziging in 
mei 1983 ingetrokken, omdat toen 
deze zaak helemaal ingekaderd is in 
die stelselwijziging. Nogmaals, men 
beschikte reeds in augustus 1980 over 
de opvattingen van het kabinet ten 
principale. 

De plannen van het kabinet met 
betrekking tot de stelselwijziging 
leidden ertoe dat de voorstellen 
inzake de gelijke behandeling daarin 
konden worden opgenomen. Immers, 
per 1 januari 1985 zou de eerste fase 
van de stelselwijziging doorgevoerd 
moeten worden. Pas kortere tijd 
geleden hebben wi j moeten vaststel-
len, dat deze planning te optimistisch 
is geweest, mede vanwege het 
tijdstip, waarop de adviezen van de 
SER en de Emancipatieraad zijn 
binnengekomen, en de sterk verdeelde 
inhoud van de in deze adviezen 
verwoorde standpunten. De plicht, 
per 23 december a.s. uitvoering te 
geven aan de derde richtlijn maakt 
een afzonderlijk wetsvoorstel noodza-
kelijk; dat was nodig om de gelijke 
behandeling tijdig te kunnen realise-
ren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn, dat het ook mijn voorkeur 
had gehad, indien deze voorstellen in 
een vroeger stadium behandeld 
hadden kunnen worden. Uit wat ik 
heb opgemerkt, moge duidelijk zijn 
dat dit helaas niet mogelijk bleek te 
zijn. 

Mevrouw Brouwer sprak erover, het 
niet juist te vinden dat over het 
wetsvoorstel geen advies is gevraagd 
aan de SER en de Emancipatieraad. 
Zoals al bij de schriftelijke behandeling 
van dit wetsvoorstel naar voren is 
gebracht, achtten wij het niet nodig, 
nogmaals afzonderlijk over dit 
wetsvoorstel aan deze colleges advies 
te vragen. In de eerste plaats had de 
SER zich in 1977 al uitgesproken over 
de derde richtlijn. In dat advies sprak 
een meerderheid van de SER zich uit 
voor de formulering van het sekseneu-
trale kostwinnersbegrip. In de tweede 
plaats hebben de SER en de Emanci-
patieraad in hun adviezen over de 
stelselherziening hun opvattingen 
over de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen duidelijk ge-
maakt. 

Is de vrouw in andere landen zoveel 
slechter af dan in Nederland, vroeg de 
heer Leerling. Een antwoord op die 
vraag valt thans niet te geven. 

Hiervoor is een vergelijkend onderzoek 
nodig. Ik vraag mij af in hoeverre een 
dergelijke vergelijking voor ons 
overigens relevant is. Nederland dient 
zijn sociale-zekerheidsstelsel in 
overeenstemming te brengen met de 
derde richtlijn. Deze verplichting geldt 
voor elke lid-staat van de Europese 
Gemeenschap. Het is aan de lid-staten 
om te bepalen hoe men die verplich-
ting in de wetgeving vertaalt. 

Mevrouw Beckers, de heer Schutte 
en de heer Leerling stelden de 
gevolgen van toepassing van dit 
wetsvoorstel aan de orde, indien de 
rechter tot de conclusie zou komen 
dat dit wetsvoorstel niet in overeen-
stemming met de richtlijn zou zijn. Wij 
willen voorop blijven stellen dat wi j 
de kans praktisch uitgesloten achten 
dat de rechter van mening zou zijn dat 
dit wetsvoorstel niet aan de richtlijn 
voldoet. Wij zijn er namelijk op basis 
van het onderzoek, dat aan dit 
wetsvoorstel vooraf is gegaan, van 
overtuigd dat dit voorstel aan die 
eisen voldoet. 

Twee procedures tegen de Neder-
landse Staat zijn evenwel denkbaar. 
Deze kunnen gelijktijdig worden 
gevoerd. In de eerste plaats kan de 
Europese Commissie of een andere 
lid-staat de kwestie bij het hof van 
Justitie van de Europese Gemeen-
schappen aanhangig maken. Is het 
hof van oordeel, dat Nederland in 
gebreke is gebleven met de uitvoering 
van de richtlijn-verplichtingen, dan 
zullen wij maatregelen moeten treffen 
ter uitvoering van dat arrest. Dit komt 
erop neer dat wi j dan onze wetgeving 
alsnog zullen dienen aan te passen. 
In de tweede plaats kan een werkloze 
die vindt dat hem of haar ten onrechte 
een WWV-uitkering wordt geweigerd, 
daartegenop komen. Hij zal dan de 
normale beroepsprocedure van de 
W W moeten doorlopen; dus eerst 
bezwaar maken bij het gemeentebe-
stuur en vervolgens beroep instellen 
bij de Raad van beroep, respectievelijk 
hoger beroep bij de Centrale Raad 
van Beroep. Komen tijdens de 
beroepsprocedures vragen op over 
verplichtingen uit de richtlijn, dan kan 
de beroepsrechter het hof van Justitie 
van de EG daarover een uitspraak 
vragen. De Centrale Raad van beroep 
is daartoe zelfs verplicht. Als het hof 
tot de conclusie komt dat wi j niet aan 
deze richtlijnverplichtingen voldoen, 
zullen wij onze wetgeving moeten 
aanpassen. In dit verband merken wij 
voorts nog het volgende op. 

Indien het hof tevens van oordeel 
zou zijn dat de richtlijn directe werking 
zou hebben, hetgeen onzes inziens 
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niet het geval zal zijn - ik kom daar 
straks nog op terug - zodat uit de 
richtlijn directe uitkekeringsrechten 
zouden voortvloeien, zou de betrokken 
werkloze werknemer alsnog een 
uitkering moeten worden toegekend. 
Deze uitspraak heeft dan alleen 
betrekking op de werknemer die in 
beroep is gegaan. Andere werklozen, 
aan wie in gelijke omstandigheden 
een uitkering wordt onthouden, maar 
die daartegen geen beroep hebben 
ingesteld, kunnen daaraan dus op zich 
zelf geen rechten ontlenen. Van 
terugwerkende kracht is dus geen 
sprake; dit in antwoord op een vraag 
van de heer Willems. Wel kan de 
wetgever dan een voorziening treffen 
voor deze groep bij de alsdan noodza-
kelijk geworden aanpassing van onze 
wetgeving. 

Mevrouw Dales heeft gevraagd, 
hoeveel rechterlijke uitspraken de 
regering nodig heeft, alvorens zij 
ongelijk bekent. Hierop antwoorden 
wij dat daarvoor slechts een principië-
le, dat wil zeggen van de concrete 
casuspositie los te denken uitspraak 
van het hof van Justitie nodig is. 
Nogmaals gezegd, slechts één 
uitspraak is nodig. 

Onze interpretatie past echter 
geheel in de jurisprudentie die tot nu 
toe uit de rechterlijke uitspraken 
bekend is. Onder meer door de heer 
Linschoten is de vraag van een 
eventueel rechtstreekse werking van 
de richtlijn aan de orde gesteld. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag hebben wij onze opvattingen 
hierover reeds uitgebreid uiteengezet. 
Ik volsta thans met de opmerking, dat 
de rechter over deze vraag zal moeten 
oordelen en dat uit de jurisprudentie 
aanwijzingen kunnen worden geput in 
verband met de vraag, welke maatsta-
ven de rechter daarbij aanlegt. 

Uitgaande van deze maatstaven 
achten wij het twijfelachtig dat de 
rechter tot de conclusie zou komen, 
dat de richtlijn rechtstreeks toepasbaar 
is. De verplichting van de richtlijn 
staat vast: gelijke behandeling, maar 
er is een volstrekte beleidsvrijheid 
voor de wijze waarop aan de uitvoering 
van die verplichting vorm dient te 
worden gegeven. Het is de taak van 
de wetgever om tussen deze wetge-
vingsalternatieven een keuze te 
maken. 

Van de zijde van de heer Willems 
werd de vraag gesteld of de RWW aan 
de richtlijn voldoet. Dit is mijns 
inziens zonder meer het geval. De 
maatstaven, welke in het kader van de 
RWW voor mannen en vrouwen 

worden aangelegd, zijn volstrekt 
gelijk. De hoogte van de uitkering 
voor de werknemer is, ongeacht of 
deze een man of een vrouw is, ervan 
afhankelijk of de andere partner, 
wederom ongeacht of deze een man 
of een vrouw is, inkomsten inbrengt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog een paar opmerkingen over de 
financiële aspecten. De heer Van der 
Vlies en de heer Faber vroegen een 
nadere uiteenzetting over de raming 
van de structurele meer-lasten van 
450 miljoen, gemoeid met het schrap-
pen van de kostwinnerseis. Ook de 
heer Willems en mevrouw Dales 
hebben hierover een opmerking 
gemaakt. Over het tentatieve karakter 
van deze raming is in de schriftelijke 
voorbereiding reeds het nodige 
gezegd. Adequaat empirisch materiaal 
dat toegesneden is op deze groep, is 
zeer schaars. 

Noodzakelijkerwijze zijn veronder-
stellingen gehanteerd met betrekking 
tot de hoogte van het loon en de mate 
waarin vrouwen part-time werken. 
Uitgaande van de raming dat structu-
reel ca. 26.000 vrouwen recht op een 
WWV-uitkering zouden krijgen, zijn 
wij op basis van de aangegeven 
veronderstellingen tot een raming van 
de structurele meer-lasten van ca. 490 
miljoen gekomen, als wordt afgezien 
van het invoeren van een glijdende 
schaal. Als uitgegaan wordt van een 
glijdende schaal voor het bovenmini-
male uitkeringstraject, bedragen de 
structurele meer-lasten ca. 450 
miljoen. 

In dit verband zou ik nog kort willen 
stilstaan bij de opmerking van de heer 
Willems dat het hierbij om een bruto-
bedrag gaat, dat netto stukken lager 
is. De gebruikelijke systematiek bij de 
bepaling van ombuigingen of van 
meer-lasten van maatregelen is een 
brutobenadering. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met secundaire 
effecten in de belasting- en premie-
sfeer. Een discussie over dit punt lijkt 
mij in dit verband niet juist en zinvol. 
De heer Leerling vroeg, of er enig 
inzicht bestaat in het aantal mannen 
in de WWV die geen kostwinner zijn. 
Zoals in de toelichting op het ontwerp 
is vermeld, gaat het om circa 6000 
personen. Aangezien men in deze 
groep ook andere inkomsten zal 
hebben, zal men in het algemeen 
geen recht op een RWW-uitkering 
hebben. Bij een getal van 6000 
personen zou het gaan om een 
bedrag van 150 a 180 miljoen op 
jaarbasis. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Nog 
een enkele opmerking van mijn kant, 
in het bijzonder ter beantwoording 
van vragen en opmerkingen van 
sprekers die op het emancipatiebeleid 
hebben gewezen en de vraag hebben 
gesteld, waarom ik het wetsvoorstel 
mede heb ondertekend. 

Toen de noodzaak van een interim-
maatregel duidelijk werd en de 
verschillende bewindslieden zich in 
de voorbereidende besprekingen 
beraadden op de vraag, welk systeem 
het beste zou zijn voor een interim-
maatregel, heb ik voorkeur uitgespro-
ken voor de variant die in de stukken 
met 'A' wordt aangeduid en die 
neerkomt op een onderdeel van de 
grote stelselwijziging in de sociale 
zekerheid. Ik was namelijk van 
mening dat uit een oogpunt van 
emancipatiebeleid, dat wil zeggen een 
beleid, gericht op het verbeteren van 
de positie van vrouwen, en op grond 
van het streven naar een sterkere 
individualisering die variant de 
voorkeur verdiende. Het verwezenlij-
ken van die voorkeur stuitte op 
financiële bezwaren. Zoals in de 
stukken voorlopig is aangetoond, zijn 
de kosten die aan die variant verbon-
den zijn, voor een periode van een 
half jaar 245 miljoen. 

De financiering daarvoor was niet te 
vinden. Ik heb gelet op dat feit, mijn 
voorkeur voor variant A tijdelijk 
opgegeven. Ik heb dat uit een oogpunt 
van emancipatiebeleid mijns inziens 
kunnen doen, omdat de regering als 
haar voorlopige voornemen te kennen 
heeft gegeven om zo spoedig mogelijk 
als de Kamer dat wil, namelijk per 1 
juli 1985, het kostwinnerschap in de 
WWV af te schaffen. Dat voorlopige 
voornemen staat in het concept-
beleidsplan emancipatie. 

De heer De Graaf heeft dus volstrekt 
gelijk wanneer hij zegt dat de regering 
daarover nog geen definitief standpunt 
heeft ingenomen. Wel heeft de 
regering daarover een voorlopig 
standpunt ingenomen. Met dat 
voorlopige standpunt voor ogen, heb 
ik voorlopig mijn voorkeur voor 
variant A laten varen. Als er enige 
zekerheid zou zijn dat wat nu in het 
wetsvoorstel staat als een definitieve 
standpuntbepaling zou moeten 
worden opgevat, dan had ik mijn 
voorkeur voor variant A niet opgege-
ven. 

De oplossing die nu is aangeboden 
door de regering - het sekseneutrale 
kostwinnerschap - is een minimale 
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oplossing. Daar geef ik mevrouw 
Brouwer volstrekt gelijk in. Naar mijn 
mening is het, in deze interimsituatie, 
wel de meest rechtlijnige oplossing. 
Bij iedere andere oplossing of variant 
blijft het willekeurig welke criteria en 
tijdstippen men wil aanleggen voor 
het gerechtigd zijn tot de WWV-uitke-
ring. Welke andere variant men ook 
zal kiezen, steeds zal er een groep 
vrouwen kunnen opstaan die vraagt: 
waarom horen wij daar niet bij? 

Gebleken is hoe moeilijk het is om 
de tussenliggende varianten op een 
gelijke wijze te beoordelen. Ik verwijs 
naar de opvatting van mevrouw Dales 
die meent dat alleen variant A in 
overeenstemming is met de derde 
richtlijn. De heer Linschoten vindt dat 
variant B nog niet kan. Uit de woorden 
van de heer Faber heb ik begrepen 
dat hij op zijn minst de mogelijkheid 
openlaat dat variant C in overeenstenv 
ming is met de derde richtlijn. 

Als mevrouw Dales en de heren 
Linschoten en Faber lid zouden zijn 
van het Europese Hof van Justitie, 
dan zou een beslissing zeer moeilijk 
tot stand komen. 

Hoe gelijk is gelijk, vroeg de heer 
Leerling. Dat is een vraag die altoos 
politiek zal worden beantwoord. Dat 
zal ongetwijfeld ook aan het eind van 
deze beraadslaging gebeuren. 

Ik ben het niet eens met mevrouw 
Dales dat met dit wetsvoorstel een 
fundamenteel grondrecht terzijde 
wordt gesteld. Dit wetsvoorstel is 
naar mijn oordeel niet in strijd met 
artikel 1 van de Grondwet. De heer 
Faber verwees naar dat artikel, maar 
hij heeft er geen direct oordeel over 
uitgesproken. Indirecte discriminatie 
speelt als begrip een rol bij sommige 
Europese richtlijnen, maar heeft in 
mijn herinnering niet uitdrukkelijk 
meegewogen bij de vaststelling van 
de tekst van de nieuwe Grondwet. Het 
is niet de taak van de rechter om een 
wet aan de Grondwet te toetsen. Dat 
hoort de grondwetgever zelf te doen. 
De Tweede Kamer is zowel grondwet-
gever als medewetgever. 

Ik wil de Kamer in overweging 
geven, zeer voorzichtig te zijn en niet 
de Grondwet met de Europese richtlij-
nen te verwarren. Het zijdelings, 
automatisch uitgaan van een gelijkstel-
ling tussen directe en indirecte discri-
minatie uit hoofde van artikel 1 van de 
Grondwet zou dan na een zorgvuldige 
analyse moeten gebeuren. Ook in die 
analyse zal men op de casuïstische 
vraag stuiten wat indirecte discriminatie 
is. 

Bij de behandeling van de wijziging 
van de Grondwet is indertijd geen 
uitsplitsing aan de orde geweest van 
directe en indirecte discriminatie. De 
Raad van State, toch bij uitstek het 
adviesorgaan dat de grondwettigheid 
van wetten beoordeelt, heeft in zijn 
advies niet naar artikel 1 van de 
Grondwet verwezen. Het zou mij niet 
verstandig lijken, indien de Kamer 
mevrouw Dales volgde in haar sugges-
tie dat dit wetsvoorstel in strijd zou 
zijn met artikel 1 van de Grondwet. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dit wil ik snel 
corrigeren, want het betreft echt een 
misverstand. Ik heb in het geheel niet 
over de Grondwet gesproken. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: U hebt over een grondrecht 
gesproken. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dat kan ik 
niet uitsluiten, maar ik heb het 
volgende willen zeggen. Het grote 
probleem bij de bestrijding van 
discriminatie is dat degenen die zich 
aan de positieve zijde van de 'disba-
lans' van rechten en mogelijkheden 
bevinden, altijd weer in de verleiding 
komen om de bereidwilligheid om de 
discriminatie op te heffen, in te ruilen 
voor de problemen van het moment, 
zoals de financiën. Ik dacht dat ik 
hierbij het woord 'fundamenteel' 
gebruikte. Ik heb alleen gevraagd hoe 
het met de anti-discriminatie gaat en 
waarom het zo slecht gaat. Ik heb niet 
gezegd, dat ik de Grondwet daarmee 
in verband breng. Dit heb ik ook niet 
bedoeld. Dat zou ik zelf namelijk ook 
heel ongelukkig vinden. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Daar ben ik blij om. Ik heb 
opgeschreven dat mevrouw Dales 
over een grondrecht sprak. Mijn 
beperkte instelling brengt dan mee 
dat ik het woord 'grondrecht' direct in 
samenhang breng met de Grondwet. 
Als mevrouw Dales dit niet zo heeft 
bedoeld, ben ik blij dat dit misverstand 
uit de wereld is. 

Overigens moet ik nog eens wijzen 
op het verschil tussen discriminatie 
en een onderscheid maken. Discrimi-
natie is het onderscheid maken op 
een onjuiste manier. Daarnaast is het 
mogelijk om op een juiste manier 
onderscheid te maken. De politieke 
beraadslaging leidt tot beslissingen 
die precies de grens aangeven tussen 
juist en onjuist. Het zou onzorgvuldig 
zijn om iedere keer bij de afweging 
van de vraag of een onderscheid al 
dan niet juist is, bij voorbaat het 
woord 'discriminatie' in de mond te 
nemen. Dat geeft bij voorbaat aan het 

onderscheid maken een sterk negatie-
ve lading. Ik kan mij voorstellen dat 
mevrouw Dales in haar afweging tot 
een bepaald oordeel komt. Die 
afweging moet zij echter niet altijd zo 
negatief aan anderen toedenken. 

Mevrouw Dales (PvdA): De eenzijdige 
toetsing van het begrip 'juist' aan de 
politieke afweging is waarschijnlijk 
terug te voeren tot dezelfde beperking 
als waarop de staatssecretaris zeló 
eerder duidde. Als het inderdaad om 
discriminatie gaat, deel ik uw inzicht 
dat dit moet worden omschreven als 
'onjuist onderscheid' of 'ongewenst 
onderscheid'. Dit gaat verre uit boven 
de politieke keuze van enig toevallig 
of zeer gewild kabinet in dit land. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Als de regering van mening 
was dat het sekse-neutrale hanteren 
van het begrip 'kostwinnerschap' een 
onjuist onderscheid zou zijn en als de 
regering door dit te handhaven, zou 
discrimineren, zou de regering zich 
ook niet laten leiden door overwegin-
gen naar aanleiding van de vraag, of 
opheffing van dat onderscheid 
financieel al dan niet mogelijk is. 

Het verschil zit nu juist in de 
interpretatie van de derde richtlijn. 
Het kabinet zegt dat de juridisch 
verantwoorde mogelijkheid er is om 
dit begrip te hanteren. Mevrouw 
Dales zegt dat de fractie van de PvdA 
een dergelijk onderscheid onjuist 
vindt en dat er dus sprake is van 
discriminatie. De ruimte om af te 
wegen of het onderscheid wel of niet 
mag worden gemaakt, wordt door de 
regering benut. Deze vraag wordt in 
positieve zin beantwoord. De mogelijk-
heid is er. Binnen afzienbare tijd zal 
de regering ook het sekse-neutrale 
kostwinnersschap afschaffen. Dit zal 
gebeuren op het moment waarop 
daarvoor financiële ruimte wordt 
gevonden door andere wijzigingen in 
het sociale-zekerheidsstelsel. 

De heer Van der Vlies heeft een 
opmerking gemaakt overeen verhevig-
de toetreding tot de arbeidsmarkt 
voor de niet-gegadigden. Hij heeft 
gevraagd hoe de bewindslieden 
daartegen aankijken. Waarom wordt 
nu dwars tegen deze stroom inge-
roeid? Hebben de bewindslieden het 
idee dat volledige en volwaardige 
arbeid voor een ieder in de toekomst 
mogelijk moet en zal zijn? 

Ik zal slechts kort op deze vragen 
ingaan en dus niet in uitvoerige 
beschouwingen treden. Bij vorige 
gelegenheden is al ruimschoots 
aandacht aan deze problematiek 
besteed. De wens tot deelneming aan 
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de arbeid en het hebben van een 
zelfstandig inkomen van een steeds 
groter wordende groep gehuwde 
vrouwen zet zich door in een periode 
die wordt gekenmerkt door steeds 
groter wordende economische 
problemen en een grote werkloosheid. 

Het beleid van de regering is gericht 
op het terugdringen van deze werk-
loosheid, mede door beperking van 
het arbeidsaanbod door middel van 
verkorting van de arbeidsduur voor 
iedereen. Het ligt voor de hand, 
daarbij de grootste bijdrage te 
verwachten van degenen die het 
grootste aantal uren werkzaam zijn en 
dat zijn niet de gehuwde vrouwen. 
Het is zeker niet het beleid van de 
regering om selectief van bepaalde 
groepen de participatie op de arbeids-
markt te ontmoedigen. Het streven 
van de regering is gericht op het 
realiseren van een zodanige werkgele-
genheidssituatie dat ieder individu dat 
wil en kan deelnemen aan de betaalde 
arbeid, daartoe ook de mogelijkheid 
krijgt. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Faber, die het heeft gevraagd. 

De heer Faber (CDA): Ik wil de Kamer 
het verzoek voorleggen om de 
beraadslaging tot volgende week te 
schorsen, omdat ik over dit wetsvoor-
stel nog graag overleg wil voeren met 
mijn fractie. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen en de beraadsla-
ging tot volgende week te schorsen. 

Daartoe wordt besloten. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over Ethiopische en Eritrese 
asielzoekers (18389, nr. 8). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek ook namens 
mevrouw Van Es. 

Mijnheer de Voorzitter! Waar praten 
wij over? Over een beperkt aantal 
vluchtelingen uit Ethiopië en Eritrea 
die via Soedan in Nederland terecht 
zijn gekomen. Soedan, een land dat 
net als Ethiopië met een immens 
voedselprobleem te maken heeft, een 
land met een enorm aantal vluchtelin-
gen. 

Volgens de informatie van het Hoge 
Commissariaat voor de Vluchtelingen 
van de Verenigde Naties, had Soedan 
op 1 januari van dit jaar, na de 
Verenigde Staten en Somalië, het 
grootste aantal vluchtelingen ter 
wereld binnen haar grenzen: 690.000. 

Staatssecretarissen Kappeyne van de Coppello en De Graaf van SocialeZaken en Werkgelegenheid. 

Daar zijn de laatste tijd nog eens 
93.000 mensen bijgekomen. De 
laatste vier weken zijn er zelfs nog 
eens 50.000 bijgekomen. In schril 
contrast daarmee staat het totale 
aantal vluchtelingen van 14.500 in 
Nederland. 

Dat is nog minder dan de helft van 
het aantal vluchtelingen dat België en 
Zwitserland opvangen. Oostenrijk met 
21.000 vluchtelingen, Spanje met 
23.700 en Zweden met 43.000 
nemen een aanzienlijk hoger aantal 
vluchtelingen voor hun rekening. En 
dan heb ik het niet over landen als 
Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittannië. 

De regering houdt echter vol dat wij 
een gastvrij land zijn. De fractie van 
de PPR deelt, ook op grond van de 
door mij genoemde cijfers, die 
mening absoluut niet. De hier 
verblijvende Ethiopische en Eritrese 
vluchtelingen dreigen naar Soedan te 
worden uitgewezen. Ondanks herhaal-
de verzoeken blijven de staatssecreta-
ris van Justitie en de Minister van 
Buitenlandse Zaken op hun standpunt 
staan. In hun ogen kan Soedan als 
land van eerste opvang worden 
aangemerkt. Hoe reageren zij toch op 
de Duitse jurisprudentie, die dat 
standpunt radicaal afwijst? 

De betrokken hulpverleningsorgani-
saties zeggen dat de situatie voor 
vluchtelingen in Soedan verslechtert. 
In september publiceerde de 
hoge commissaris het bericht dat 
meer dan 150 vluchtelingen in korte 
tijd aan ziekte en ondervoeding zijn 
gestorven. 

De Sharia-wetgeving werkt vooral 
voor Christelijke en vrouwelijk 
vluchtelingen nadelig uit. Slechts een 
kwart van de vluchtelingen wordt in 
de officiële kampen opgevangen. Het 
geven van geld aan Afrika is nodig. 
Het op dit moment terugsturen van 
vluchtelingen naar Soedan, een land 
met deze problemen, is dat zeker niet; 
dat is volstrekt onrechtvaardig, onjuist 
en niet humaan. Om die reden wil ik 
mede namens mevrouw Wessel-Tuin-
stra en mevrouw Van Es een motie 
indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lank-
horst, Van Es en Wessel-Tuinstra 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de situatie in 
Soedan onder andere gekenmerkt 
wordt door de droogteen het daardoor 
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ontstane voedselgebrek in dit deel 
van Afrika, het enorme aantal vluchte-
lingen dat thans reeds wordt opgevan-
gen en de Sharia-wetgeving die met 
name nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwelijke en christelijke vluchtelin-
gen; 

verzoekt de regering, ten aanzien van 
de thans hier verblijvende Ethiopische 
en Eritrese vluchtelingen die in 
Soedan hebben verbleven, dat land 
niet aan te merken als land van eerste 
opvang, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 10(18389). 

D 
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook bij het 
asielbeleid met betrekking tot de 
Ethiopische en de Eritrese asielzoekers, 
zullen wij moeten uitgaan van de 
normale regels. Wij zullen dus in 
eerste instantie moeten kijken naar de 
mogelijkheid van hervestiging zo 
dicht mogelijk bij het oorspronkelijke 
land, binnen de eigen regio en des-
noods, in laatste instantie, naar de 
mogelijkheid van hervestiging 
daarbuiten. 

Ik denk dat daartoe een nauw 
contact, een nauwe samenwerking 
met de vertegenwoordigers van het 
Hoge Commissariaat voor de Vluchte-
lingen noodzakelijk is. Ik wi l mijn 
betoog nu echter beperken tot 
diegenen van de Eritrese vluchtelingen 
die in Nederland zijn. 

Ook dan zullen wi j moeten uitgaan 
van de normale regels met als 
uitgangspunt de individuele toetsing. 
De Soedan is in dezen het land van 
eerste opvang. De heer Lankhorst 
heeft de problemen daar al beklem-
toond. Wij moeten rekening houden 
met de situatie zoals die daar is, met 
de hongersnood zoals die daar op dit 
moment heerst. Als wij ons dat 
realiseren, moeten wi j zeggen dat ten 
aanzien van hen die in de procedure 
zitten tot na afloop van die procedure 
in ieder geval een schorsende werking 
geldt. Daarnaast moet, indien het 
asielverzoek is afgewezen, in ieder 
geval worden gekeken of er humani-
taire overwegingen zijn op grond 
waarvan men hier toch een verblijf 
kan krijgen. 

Indien de mensen uiteindelijk 
afgewezen zouden worden, is een 
zorgvuldig overleg noodzakelijk met 
de autoriteiten daar om te kijken of 

terugkeer verantwoord is. Wij hebben 
inderdaad gezien dat er grote proble-
men zijn, vooral voor de vrouwen en 
de meisjes. Daartoe is regelmatig 
navraag bij de Hoge Commissaris 
noodzakelijk. Dat betekent niet dat wij 
zeggen dat iedereen die vanuit 
Ethiopië of de Soedan naar hier is 
gekomen automatisch hier zal moeten 
blijven. Wij zeggen echter wel dat er 
zoveel mogelijk rekening moet 
worden gehouden met de omstandig-
heden op dit moment in Ethiopië en 
de Soedan. 

Verder worden wij ermee geconf ron-
teerd dat paspoorten en andere 
identiteitspapieren worden zoek 
gemaakt. Wellicht worden die toch op 
de een of andere manier gebruikt of 
misbruikt. Wij pleiten ervoor dat, als 
de mensen hier aankomen, die 
identiteitspapieren tegen ontvangstbe-
wijs gedurende de procedure worden 
ingenomen. Daartoe is ook overleg 
met de buurlanden noodzakelijk, 
gezien de aard van de grenscontrole 
die wi j vooral in de Benelux hebben. 
Ik verzoek de bewindslieden dan ook 
dat in te brengen in een overleg met 
de Benelux. Daarover vragen wij een 
uitspraak van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Haas-Ber-
ger wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat er aanwijzingen 
zijn dat Ethiopische en Eritrese 
vluchtelingen na aankomst in Neder-
land hun paspoort en/of andere 
identiteitspapieren terugsturen naar 
het land waar zij vandaan komen; 

overwegende, dat een dergelijk 
misbruik of oneigenlijk gebruik van 
paspoorten en/of andere identiteitspa-
pieren in het belang van een goed 
vluchtelingenbeleid zoveel mogelijk 
moet worden tegengaan; 

overwegende, dat de open grenzen 
met België en Luxemburg in het kader 
van de Benelux overleg ter zake met 
de regeringen van deze verdragspart-
ners noodzakelijk maakt; 

verzoekt de regering, een effectieve 
controle op identiteitspapieren uit te 
voeren en daartoe zo nodig de 
identiteitspapieren van vluchtelingen 
bij aankomst in Nederland tegen 
ontvangstbewijs onder zich te houden; 

verzoekt de regering voorts, op korte 
termijn overleg ter zake te voeren met 
de Beneluxpartners ten einde aan de 
buitengrenzen een effectieve controle 
te handhaven, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 11 (18389). 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Een restrictief 
vreemdelingenbeleid en een humaan 
vluchtelingenbeleid; deze twee 
doelstellingen zijn uitstekend te 
verenigen, ook wanneer wij spreken 
over deze groep vluchtelingen, die in 
Soedan wellicht al het land van eerste 
opvang heeft gevonden. Immers, 
inmiddels zijn de omstandigheden in 
Afrika van dien aard dat geen westers 
welvarend land het zich kan permitte-
ren grote groepen mensen terug te 
sturen naar de Soedan, ook al zijn de 
mensen daar welkom. 

Dat blijkt uit de brief die wij via de 
Minister van Buitenlandse Zaken 
hebben ontvangen van de Soedanese 
commissaris voor vluchtelingen. Die 
zegt dat de mensen daar van harte 
welkom zijn. Dat vind ik een heel 
mooi gebaar, maar wij weten via 
informatie en vele televisiebeelden 
hoe buitengewoon slecht de toestand 
in Afrika is en hoe arm de Soedan is. 
Het lijkt mij dan ook volstrekt onver-
antwoord op dit moment grote 
groepen mensen daarheen te sturen. 

Ik heb bij de begrotingsbehandeling 
van Justitie al bepleit dat wij via de 
B-status voor vluchtelingen al heel 
wat zouden kunnen doen voor ieder 
van deze mensen afzonderlijk. Als de 
omstandigheden verbeteren, zijn er 
immers mogelijkheden om terug te 
keren naar hetzij het eigen land, hetzij 
de Soedan. In die zin behoeft er geen 
strijd te zijn met een restrictief 
vreemdelingenbeleid. Om die reden 
heb ik de motie van de heer Lankhorst 
medeondertekend. In Nederland 
kunnen wij met diverse maatregelen 
wel degelijk een oplossing vinden 
voor die groep mensen, die in zo'n 
grote nood verkeren. 

D 
Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook de fractie 
van het CDA maakt zich zorgen over 
de positie van de Eritrese vluchtelingen 
in Soedan. Ik dank de minister van 
Buitenlandse Zaken voor het toezen-
den van de tekst van de brief van de 
Soedanese vertegenwoordiger voor 
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vluchtelingen. In deze brief staat 
duidelijk dat Soedan zich garant stelt 
als eerste land van opvang voor 
Eritrese vluchtelingen. Er is sprake 
van een genuanceerde benadering 
wanneer niet direct vaststaat dat 
Soedan het eerste land van opvang is. 

Naar aanleiding van het mondeling 
overleg van 6 november jongstleden 
is de fractie van het CDA toch niet 
gerustgesteld over de benadering van 
onder meer christelijke vluchtelingen, 
vooral vrouwelijke, in het kader van 
de Sharia-wetgeving. Is de minister 
bereid ons hierover nu of eventueel 
later schriftelijk te informeren? 

Er is een ernstig voedseltekort in de 
Middenafrikaanse landen, dat zeker 
zijn terugslag zal hebben op de 
500.000 al aanwezige vluchtelingen en 
op de nog steeds arriverende vluchte-
lingen. In dit verband stel ik de 
volgende motie voor. Om humanitaire 
redenen willen wij ernstig rekening 
houden met deze bijzondere omstan-
digheden. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Evenhuis-
van Essen en Buikema wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat zich thans in 
Nederland enkele honderden Ethio-
piërs in de asielprocedure bevinden; 

overwegende, dat er op dit moment 
een ernstig voedseltekort is in de 
Midden-Afrikaanse landen; 

overwegende, dat hierdoor de 
mogelijkheden tot opvang van 
vluchtelingen in die landen beperkt 
zijn; 

overwegende, dat zulks ook geldt ten 
aanzien van de opvang van Ethiopische 
vluchtelingen in Soedan; 

verzoekt de regering, nauw contact te 
houden met de Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen en de Soedane-
se autoriteiten over mogelijkheden tot 
opvang van vluchtelingen in Soedan; 

verzoekt de regering, bij de beslissing 
op asielverzoeken van Ethiopische 
asielzoekers die zich thans in procedu-
re bevinden of zijn uitgeprocedeerd, 
om humanitaire redenen ernstig 
rekening te houden met deze bijzon-
dere omstandigheden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12(18389). 

D 
Minister Van den Broek: Voorzitter! In 
het mondeling overleg dat ik met de 
kamercommissie mocht hebben op 6 
november jonstleden heb ik nog eens 
het Nederlandse beleid uiteengezet, 
vooral op de punten waarop het 
aansluit op de internationaal gemaakte 
afspraken. Bij vluchtelingen wordt in 
de eerste plaats getracht te komen tot 
repatrouillering naar het land van 
herkomst, wat veelal niet mogelijk is. 

Als dit inderdaad niet mogelijk is, 
wordt hervestiging in de regio 
bevorderd. Bij gebleken onmogelijk-
heid hiervan, wordt hervestiging 
buiten de regio overwogen. Dat 
gebeurt in nauw overleg met de hoge 
commissaris voor vluchtelingen. Het 
contact met het hoge commissariaat 
is zeer nauw. Op basis van het 
quotumstelsel biedt de Nederlandse 
regering plaatsing aan voor vluchtelin-
gen alhier. 

Het is niet zo gemakkelijk om 
eenvoudige nominale vergelijkingen 
te maken van aantallen vluchtelingen 
die hier of daar worden toegelaten. In 
het kader van de vaststelling van het 
quotum,waarbij ook de staatssecreta-
ris van Justitie zeer nauw betrokken 
is, vindt overleg plaats op kabinetsni-
veau. 

Van jaar tot jaar wordt bekeken wat 
de mogelijkheden van opvang zijn. 
Wanneer tot opvang wordt besloten, 
worden er zeer hoge eisen aan die 
opvang gesteld. Door deze eisen moet 
het aantal beperkt zijn, nog afgezien 
van de geografische situatie en de 
bevolkingsdichtheid die een klein land 
als Nederland minder beperkte 
mogelijkheden levert dan een aantal 
grotere landen. Ik ontken niet dat een 
dergelijke inspanning altijd voor 
verbetering vatbaar kan zijn. Ik geloof 
echter niet dat mei een enkel verwijt 
aan de Nederlandse regering van 'al 
te grote terughoudendheid' het 
probleem juist wordt geschetst. 

De bijdrage die Nederland levert 
aan het vluchtelingenvraagstuk, 
beperkt zich niet uitsluitend tot het 
verschaffen van opvang aan vluchte-
lingen hier door middel van een 
quotum aan het UNHCR. Ter zake van 
de Soedan, Ethiopië, of Afrika in het 
algemeen wijs ik op de extra inspan-
ning die Nederland heeft willen 
plegen met de bijdrage aan het 
ICARA-programma voor volgend jaar. 
Dit heeft betrekking op Afrika in het 
geheel. Beperken wij een en ander tot 

Ethiopië zelf ter zake van hetgeen wi j 
doen op het gebied van voedselpro-
gramma's - ik begeef mij daarmee op 
het terrein van mijn collega van 
Ontwikkelingssamenwerking - dan 
wijs ik ook op de Soedan. 

Dit is een concentratieland dat 
tegenwoordig een andere naam heeft, 
maar men begrijpt wat ik bedoel. 
Nederland heeft daar een zeer nauwe 
ontwikkelingsrelatie mee. Daarnaast 
wijs ik op onze bijdragen aan het 
World Food Program, en de extra 
voedselhulp die in dit kader ook aan 
Afrika wordt gegeven. Kortom, ik 
geloof niet dat wij de inspanningen in 
het geheel uitsluitend kunnen afmeten 
aan een nominaal quotum dat 
Nederland ter beschikking stelt voor 
de opvang van vluchtelingen. 

Het probleem waarover wi j in feite 
spreken, is niet zozeer gelegen in de 
vraag, of wij het quotum verhogen en 
of wij op dat punt genoeg doen, maar 
in de vraag of de Ethiopische vluchte-
lingen via de Soedan, in ongeregelde 
stromen naar Nederland kunnen 
komen, en dan vervolgens hier 
kunnen blijven of niet. 

Ik ben ervan overtuigd dat een ieder 
die een zo lange reis waagt vanuit zijn 
vaderland, via een tweede land naar 
een derde land als Nederland zich 
ongetwijfeld in een weinig benijdens-
waardige situatie bevindt. 

Wat de regering probeert tegen te 
gaan, is het bevorderen of aanmoedi-
gen van deze ongeregelde stromen 
van vluchtelingen, dus buiten het 
overleg met de Soedanese regering 
en buiten het overleg met de Hoge 
Commissaris voor de vluchtelingen 
om. Dit betekent dat daarmee bepaalde 
mensen wel een kans krijgen, en 
anderen die wellicht al veel langer 
wachten ten onrechte eigenlijk geen 
kans krijgen. Ik zie daarbij nog af van 
de nadruk ten aanzien van de vluchte-
lingenproblematiek in Afrika of de 
hervestiging binnen de regio. 

Bij het mondeling overleg heb ik 
ook gewezen op de Conventie van de 
organisatie van Afrikaanse eenheid 
waarin uitdrukkelijk is overeengeko-
men, dat Afrika het omvangrijke, om 
niet te zeggen gigantische vluchtelin-
genprobleem op eigen continent 
wenst op te lossen. 

De vraag doet zich nu voor, wanneer 
wij een ongeregelde stroom niet 
willen aanmoedigen, wat wij moeten 
doen met die asielzoekers die zich 
intussen in Nederland bevinden. 
Daarvoor gelden de normale procedu-
res en dan rijst op een gegeven 
ogenblik de vraag, of in redelijkheid 
kan worden gevergd dat zij naar de 
Soedan worden teruggestuurd. 
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Tijdens het mondeling overleg heb ik 
verslag gedaan van de situatie in 
Soedan zoals die op ons overkomt 
naar aanleiding van de informatie. Ik 
heb toen geconstateerd, met de 
Staatssecretaris van Justitie, dat elk 
geval op zichzelf staat en dat per 
geval moet worden bekeken of in 
redelijkheid terugkeer kan worden 
gevergd, dan wel of de B-status moet 
worden gegeven, dan wel of sprake is 
van het vluchtelingenschap in de zin 
van het Vluchtelingenverdrag uit 
1952. 

Ik laat natuurlijk aan de Staatssecre-
taris van Justitie over om een nadere 
beoordeling te geven van de benade-
ring van persoon tot persoon bij de 
afweging of de B- of de A-status moet 
worden verleend. Ik constateer alleen 
dat de Soedanese regering, de 
Soedanese autoriteiten, ons aanvanke-
lijk mondeling, later schriftelijk 
hebben verzekerd dat zij bereid zijn 
aan de terugkeer van Ethiopische 
vluchtelingen naar de Soedan mee te 
werken. 

Ten bewijze daarvan is ook een 
kopie van de desbetreffende brief 
verstrekt. Met mevrouw Haas zeg ik 
dat er vanzelfsprekend telkens 
rekening moet worden gehouden met 
de bijzondere omstandigheden van 
het geval. 

Tegen deze achtergrond geloof ik 
niet dat de regering de motie-Lank-
horst, mede ondertekend door 
mevrouw Van Es en mevrouw 
Wessel-Tuinstra, tot de hare kan 
maken. Wij kunnen nu niet door een 
enkele motie even unilateraal de 
bestaande internationale regels en 
afspraken inzake het begrip 'land van 
eerste opvang' wijzigen. Daartoe 
bestaat ook geen aanleiding, omdat 
niet categorisch gesteld kan worden 
dat onder alle omstandigheden de 
terugkeer van een Ethiopische 
asielzoeker in Nederland naar de 
Soedan, onaanvaardbare consequen-
tieszou hebben. 

Dat dient van geval tot geval te 
worden uitgemaakt. Het enkel schrap-
pen van een praktisch uniek geval van 
de Soedan van de lijst van landen van 
eerste opvang, lijkt mij een volstrekt 
onlogische en onjuiste gang van 
zaken. Dit doet ook buitengewoon 
weinig recht aan de - ik schroom niet, 
dat te zeggen - enorme inspanning 
die een land als Soedan zich getroost 
om die geweldige vluchtelingen-
stroom op te vangen en opnieuw te 
vestigen binnen de eigen regio. 
Daarmee zou in feite niet alleen een 
motie van wantrouwen maar bijna 

ook een motie van afkeuring aan het 
adres van de Soedanese regering 
worden gericht. Ik wil hiermee niet 
zeggen dat zich daar omstandigheden 
kunnen voordoen en ook voordoen, 
die terugkeer naar dat land minder 
gewenst, ongewenst en zelfs onaan-
vaardbaar maken. 

Minder moeite heb ik met de 
benadering die mevrouw Evenhuis 
kiest en die ook aansluit bij hetgeen 
zij tijdens het mondeling overleg naar 
voren heeft gebracht. Zij deed toen 
een dringend beroep op de Nederland-
se regering om toch vooral nauw 
contact te houden met de Hoge 
commissaris voor de vluchtelingen en 
de Soedanese autoriteiten over de 
mogelijkheden van opvang in Soedan. 

Zij vroeg toen ook om bij iedere 
beslissing over verzoeken van 
Ethiopische asielzoekers, die hier nog 
met een procedure bezig zijn of 
uitgeprocedeerd zijn, met de humani-
taire redenen ernstig rekening te 
houden, de omstandigheden waarin 
de mensen zouden komen te verkeren 
bij terugkeer naar Soedan ernstig 
onder ogen te zien en die volledig te 
betrekken in de uiteindelijke afweging. 
Ik kan ook namens collega Korte-van 
Hemel zeggen dat wij met die motie 
geen moeite hebben en deze zien als 
een ondersteunimg en een extra 
aansporing voor het bestaande 
beleid. Nogmaals, hieraan wordt 
zeker onder de gegeven omstandighe-
den extra aandacht besteed. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! In aansluiting 
op hetgeen de Ministervan Buitenland-
se Zaken heeft gezegd, wil ik speciaal 
ingaan op de motie van mevrouw 
Haas. Zij vroeg allereerst om ook bij 
vluchtelingen uit die streken uit te 
gaan van de normale regels bij het 
vluchtelingenbeleid. Dat lijkt mij een 
juist standpunt, omdat wij ten aanzien 
van geen enkele groep vluchtelingen 
vanuit welk land dan ook ooit anders 
handelen en dus uitgaan van de 
normale regels. Dat lijkt mij de enige 
rechtvaardige benadering, namelijk 
nooit per groep werken maar altijd 
naar het individuele geval kijken. Dat 
is de basis van onze normale regels. 

Mevrouw Haas stelt terecht dat er 
een individuele toetsing moet zijn. Ik 
sluit mij aan bij de Minister van 
Buitenlandse Zaken als hij zegt dat er 
bij een geval altijd bijzondere omstan-
digheden kunnen zijn om een vreenv 
deling die zich als vluchteling bij ons 
aandient, toelating tot ons land te ver-
lenen. Ik heb er wel moeite mee als 

mevrouw Haas vraagt, alle Eritreërs 
die in procedure zijn, schorsende 
werking te verlenen. 

De minister heeft over de motie van 
mevrouw Evenhuis gesproken. In die 
motie gaat het om degenen die zich in 
procedure bevinden of zijn uitgeproce-
deerd. In de gedachtengang van 
mevrouw Evenhuis kan het dus ook 
zijn dat zich voor mensen die zich in 
procedure bevinden situaties voor-
doen, waardoor het niet gerechtvaar-
digd is dat men hier langer blijft. Dan 
zal er echter om humanitaire redenen 
ernstig rekening worden gehouden 
met de bijzondere omstandigheden 
van de betrokkene. 

Het verlangen van mevrouw Haas 
kan ik dus niet inwill igen. Ik kan wel 
positief reageren op haar motie. Zij 
constateert terecht dat er aanwijzingen 
zijn dat Ethiopische en Eritrese 
vluchtelingen zich na aankomst in 
Nederland ontdoen van hun papieren. 
Dat kan eventueel misbruik opleveren. 
Het is ook waar dat wi j open grenzen 
hebben met België en Luxemburg. Ik 
herinner mij dat in de schriftelijke 
gedachtenwisseling over de goedkeu-
ring van het bedrag, de Kamer zich 
daar zorgelijk over heeft uitgesproken. 

Mevrouw Haas vraagt om zo nodig 
de identiteitspapieren van vluchtelin-
gen bij aankomst in Nederland onder 
ons te houden en daar een ontvangst-
bewijs voor te geven. Ik ben bereid 
om te onderzoeken of dat mogelijk is. 
Ik weet niet of het zonder meer 
mogelijk is om de identiteitspapieren 
van die mensen in te nemen en daar 
een bewijs voor te geven. Het is 
wellicht een zeer probaat middel. Als 
het middel rechtmatig is, zal ik er 
gaarne gebruik van maken. 

Ten slotte heeft mevrouw Haas 
verzocht, op korte termijn overleg te 
voeren met de Beneluxpartners over 
het probleem aan de buitengrenzen 
en over een effectieve controle. 
Daarover zijn wij eigenlijk voortdurend 
in gesprek. Ik ben echter bereid om in 
het kader van deze problematiek nog 
eens met onze partners te spreken. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de beantwoording. Ik wil kort 
nog op vier punten terugkomen. De 
Minister van Buitenlandse Zake zei 
dat de nominale aantallen vluchtelin-
gen niet alles zeggen. Ik heb die 
cijfers niet vergeleken met die van 
Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittan-
nië, maar met andere enigszins 
vergelijkbare landen, namelijk België, 
Oostenrijk en Zwitserland. Nederland, 
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dat wel eens een gastvrij land wordt 
genoemd, steekt daar heel schril bij 
af. Ik durf de bewering wel aan dat als 
het anders zou zijn, als Nederland 
meer vluchtelingen opgenomen zou 
hebben dan België, Oostenrijk en 
Zwitserland, de regering dat dan 
ongetwijfeld wel interessant en 
belangrijk zou hebben gevonden. En 
dat zij dan wel zou zijn gekomen met 
die cijfers. 

Ik heb ook ten aanzien van mijn 
eigen motie, waar het gaat om het 
eerste land van opvang, verwezen 
naar de Duitse jurisprudentie en de 
Duitse rechtspraak op dit punt. Daar is 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
niet op ingegaan. Op het ogenblik 
wordt in Duitsland Soedan niet als 
eerste land van opvang beschouwd. 
Dat vraagt ook mijn motie. Mijn motie 
kan absoluut niet uitgelegd worden 
als een afkeuring van het beleid van 
de regering van Soedan. Wij kennen 
de moeilijke situatie daar. In vier 
weken zijn er nog eens 50.000 vluch-
telingen bij gekomen. Wij moeten die 
situatie niet nog eens ernstiger 
maken, door de beperkte groep 
mensen die hier naar toe zijn gekomen 
naar Soedan uit te wijzen. Dat betekent 
dan alleen maar dat wij de moeilijkhe-
den, die de regering van Soedan toch 
al ondervindt, groter maken. Het is 
dus bepaald geen motie van afkeuring. 

De motie van mevrouw Evenhuis is 
ongetwijfeld geboren vanuit dezelfde 
intentie als mijn motie. Ik zal er dan 
ook geen kwaad woord over zeggen. 

Maar de regering zegt dat die motie 
in het verlengde ligt van het eigen 
beleid en dat bijzondere omstandighe-
den zullen worden bekeken. Ook valt 
weer de term 'humanitair'. Naar ik 
aanneem is dat het normale beleid 
dat de regering voert. Wat is dan het 
bijzondere als deze motie wordt 
aangenomen? Betekent het voor de 
groep waarover wij hier spreken iets 
extra's of niet? 

• 
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
heeft gezegd, dat geen beleid mag 
worden gevoerd dat een geregelde 
stroom vluchtelingen naar Nederland 
zou uitloklen. Op zich zelf onderschrij-
ven wij dat wel. Je moet echter 
beseffen dat je de individuele politieke 
vluchteling, die altijd in de situatie kan 
verkeren dat het leven voor hem niet 
meer mogelijk is, dat hij verdragsvluch-
teling is, niet tegenhoudt. Consequen-
tie van de visie van de bewindsman is 
dat Nederland voor de politieke 
vluchteling in feite afgesloten is als hij 
als individu hier binnenkomt. Dat 
zouden wij ten allen tijde willen 
uitsluiten. 

De minister heeft gezegd, dat de 
individuele vluchteling die hier 
naartoe is gekomen zich erg veel 
moeite heeft getroost om de lange 
weg af te leggen. Als die mensen hier 
naartoe zijn gekomen moet je wel 
heel voorzichtig zijn om geen schor-
sende werking te geven. Keren de 

mensen terug tijdens de procedure 
dan kunnen zij in de praktijk onmogelijk 
terugkeren als de procedure voor hen 
positief uitpakt. En wie weet in wat 
voor ellendige situatie zij dan terecht-
komen. Ik wijs de staatssecretaris nog 
eens op een door de Kamer aanvaarde 
motie van mijn hand waarvan de 
kwintessens is dat alleen in gevallen 
van fraude, van kwaadwillig gebruik 
van gegevens, geen schorsende 
werking moet worden gegeven. Zeker 
in dit geval moet men de mensen het 
voordeel van de twijfel geven, ook 
wat betreft de schorsende werking. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
de bewindslieden voor hun beant-
woording en de positieve benadering 
van de motie. 

Over alleenstaande vrouwen en 
meisjes zei de minister blijkens het 
verslag van het mondeling overleg 
'dat de UNHCR-vertegenwoordiger in 
Khartoem van deze problemen op de 
hoogte is en programma's heeft 
waardoor ook ten aanzien van deze 
categorie kan worden bijgesprongen.' 
Even verderop zegt hij: 'De Soedanese 
autoriteiten hebben dus in eerste 
instantie zelf de verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van vluchtelin-
gen.' 

Dat is ons allemaal wel bekend 
maar de mogelijke effecten van de 
Sharia-wetgeving in Soedan en in 
Afrika op zich brachten mij ertoe 
nadere informatie te vragen over de 
positie van onder meer christenen, 
vrouwen en meisjes en iedereen die 
de Sharia-wetgeving niet ziet als 
wetgeving die in overeenstemming is 
met de eigen geestelijke achtergrond. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! In het korte bestek van 
deze behandeling wil ik geen langdu-
rige discussie met de heer Lankhorst 
aangaan over de kwalitatieve inspan-
ning die Nederland in vergelijking met 
andere landen ten aanzien van 
vluchtelingen pleegt. Wij stellen ons 
op het standpunt dat het niet uitslui-
tend kan worden afgemeten aan de 
aantallen die worden opgenomen 
maar ook aan de wijze waarop zij 
worden opgevangen en de voorzienin-
gen die wij daarvoor wensen te 
treffen en de eisen die wij onszelf op 
dit punt daadwerkelijk stellen. 

Wat de uitspraak van de Duitse 
rechter betreft, waarbij Soedan niet 
langer als land van eerste opvang 
wordt aangemerkt, wijs ik erop dat 
het hierbij gaat om een uitspraak in 
een enkele zaak en overigens een 
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uitspraak, waartegen beroep mogelijk 
is. Het valt mij moeilijk om aan deze 
enkele en tot dusverre nog incidentele 
uitspraak gevolgtrekkingen te verbin-
den. 

Ik heb al gezegd wat de gevolgen 
zijn als wij bepaade landen zouden 
uitsluiten van de kwalificatie 'land van 
eerste opvang'. Het zou wat anders 
zijn, als de regering het ermee eens 
was dat onder geen voorwaarde een 
asielzoeker kan worden teruggestuurd 
naar Soedan. Dat is in feite wat de 
heer Lankhorst vraagt. Als hij zegt: 
'reken het niet langer tot land van 
eerste opvang', vervalt die mogelijk-
heid. 

Waarom heb ik gezegd: dat stuk 
kan worden uitgelegd als een motie 
van wantrouwen? 'Wantrouwen' is 
misschien een te groot woord; laat ik 
het houden op een gebrek aan 
vertrouwen in de mogelijkheden van 
de Soedanese regering om dit 
probleem het hoofd te bieden. 
Hieromtrent bestaan duidelijke 
afspraken met de Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen, en wel in het 
kader van de Organisatie van Afrikaan-
se Eenheid. Dit laat volstrekt onverlet 
dat zich situaties kunnen voordoen, 
zoals door mevrouw Evenhuis 
geschetst, waarin je moet zeggen: de 
terugkeer van die asielzoekers zou 
volstrekt inhumaan zijn. Het kwalifice-
ren van Soedan als land dat niet kan 
dienen voor de terugkeer van asielzoe-
kers gaat mij veel te ver. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik keer even 
terug naar de Duitse rechtspraak. 
Deze heeft ertoe geleid dat van de 
6000 vluchtelingen uit Ethiopië en 
Eritrea, die sinds 1981 in Duitsland 
verblijven, niemand meer terug is 
gestuurd. Het is dus geen kwestie van 
een individuele zaak. Niemand is 
meer teruggestuurd, omdat men op 
het ogenblik Soedan niet meer 
beschouwd als een respectabel land 
van eerste opvang. 

Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg nogmaals: dat 
oordeel deel ik niet en hoef ik ook niet 
te delen. Ik heb daarvoor de redenen 
gegeven. 

Mevrouw Haas heeft gezegd dat zij 
er ook geen voorstandster van is, een 
ongeregelde stroom van vluchtelingen 
naar Nederland te bevorderen en dat 
haar zorg uitgaat naar de individuele 
benadering van asielaanvragers, ook 
op grond van de humanitaire criteria, 
die daarbij een rol kunnen spelen. Ik 
denk dat daarmee voldoende rekening 
wordt gehouden. Ik begeef mij nu 

echter op het terrein van de Staatsse-
cretaris van Justitie. Buitenlandse 
Zaken komt in zicht als het gaat om 
een beoordeling van de situatie 
waarin betrokkenen zouden kunnen 
komen te verkeren bij terugzending 
naar Soedan. 

Mevrouw Evenhuis heeft gevraagd 
naar de uitwerking van de Sharia-wet-
geving en met name naar de gevolgen 
voor vrouwen en meisjes. Zij heeft 
geciteerd wat ik in het mondeling 
overleg heb gezegd, namelijk dat 
daarvoor bepaalde programma's 
bestaan. Ik heb tijdens het mondeling 
overleg ook gezegd, dat ons tot 
dusverre geen geval bekend is, 
waarbij de uitwassen van de Sharia-
wetgeving directe gevolgen hebben 
gehad op Eritrese of Ethiopische 
vluchtelingen. Ik wil mij best nader in 
deze zaak verdiepen om na te gaan of 
wij nauwkeuriger gegevens kunnen 
krijgen over de uitwerking van een en 
ander en de Kamer daarover informe-
ren. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Graag. 

Minister Van den Broek: Dat zeg ik 
graag toe. 

Voorzitter! Morgen zal ik de Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen, 
de heer Hartling, ontvangen. Ik zal 
ongetwijfeld ook de situatie van de 
vluchtelingen in Afrika bespreken. 
Naar aanleding van het gesprek, dat 
wij in deze Kamer vandaag hebben 
gehad, zal ik hem zeker een aantal 
vragen overbrengen en zijn mening 
daaromtrent vragen. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Om duidelijk 
te maken dat de heer Hartling niet 
alleen voor Buitenlandse Zaken komt, 
deel ik mede dat ik vrijdagochtend 
een gesprek met de heer Hartling zal 
hebben. Dit zeg ik niet om elkaar de 
loef af te steken, maar om duidelijk te 
maken dat de minister en ik de heer 
Hartling zeer gaarne als gast op ons 
departement zullen ontvangen. 

Mevrouw Haas heeft in tweede 
instantie gezegd, dat ik niet bereid 
ben om in zijn algemeenheid schorsen-
de werking te verlenen aan Eritreërs 
in procedure. Het staat haaks op de 
individuele toetsing om te zeggen: 
voor deze groep altijd schorsende 
werking. Mevrouw Haas heeft gezegd 
dat ik moet denken aan de motie die 
door haar ooit is ingediend en door 
de Kamer aangenomen, inhoudende: 
geef hun het voordeel van de twijfel. 

Het beleid ten aanzien van deze 
groep zal in de moeilijke situatie zo 
zijn, dat het lang zal duren voordat wij 
hun het voordeel van de twijfel niet 
geven. Naar mijn gevoel zal er sprake 
moeten zijn van een duidelijkheid die 
uitstijgt boven de klemmende redenen 
van humanitaire aard in deze gevallen, 
die ons wel aanleiding zouden geven 
tot schorsende werking. Ik kan 
mevrouw Haas geruststellen en haar 
mededelen dat wij in dit opzicht, gelet 
op het debat van vanmiddag en op de 
door de minister en mij onderschreven 
ernst van de situatie, daarmee 
uitermate veel rekening zullen 
houden. 

De heer Lankhorst noemde getallen 
in verband met vluchtelingen in 
andere landen. Het is de vraag, 
hoelang men iemand vluchteling 
noemt. Vanaf 1976 zijn er Eritreërs in 
ons midden. Inmiddels is een groot 
aantal van hen Nederlander geworden. 
De vraag is ten opzichte van andere 
landen, hoelang men vluchteling blijft 
heten. Naar mijn mening kan dat een 
zekere relativering aan het getal 
geven. 

Ik wi l , ook naar aanleiding van het 
debat dat de minister met de heer 
Lankhorst had, de Nederlandse 
situatie in dit verband meedelen. Dit 
is ook gebeurd tijdens het mondeling 
overleg. Vanaf 1976 tot 19 juli 984 
bedroeg het aantal asielverzot en 
933. In 400 gevallen is asiel verleend 
16zaken zijn negatief uitgepro edeei J. 
In ongeveer tien gevallen is na 'en 
alsnog vanwege bijzondere omstan-
digheden verblijf toegestaan. 

Bij de ACV liggen 50 zaken en bij de 
Raad van State liggen in de beroeps-
fase ongeveer 250 zaken. Het gaat te 
ver, op dit moment in te gaan op 
uitspraken van de Raad van State in 
gevallen van Eritreërs, maar ik neem 
aan dat deze gevallen dv Kamer 
voldoende bekend zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
dinsdag over de moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 16.25 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. twee Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende voo>"stel-
len van wet: 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat voor 1983 
(wijziging naar aanleiding v?n de 
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Voorjaarsnota; tweede wijzigingsvoor-
stel) (18767); 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven van het ministerie van 
Financiën voor 1984 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (18768); 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt. 

2. de volgende brieven: 
vijf, van de minister van Buitenland-

se Zaen, te weten: 
een, over het Vreemdelingenbeleid 

(18389, nr. 9); 
een, over de WEU-vergadering in 

Rome(18600-V, nr. 40); 
een, ten geleide van een verslag 

overeen bezoekaan Koeweit (18600-V, 
nr. 41); 

een, over opzegging van een 
overeenkomst (18 755); 

een, ten geleide van een overeen-
komst inzake de handel in bedreigde 
in het wi ld levende dier- en planten-
soorten (18772 (R 1273)); 

twee, van de minister van Binnen-
landse Zaken, te weten: 

een, over politiebeleid (18 600-VI, 
VII, nr. 33); 

een, over pakketvergelijking (18710, 
nr. 3) 

twee, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 

een, over doelmatigheid in weten-
schappelijk onderzoek (18395, nr. 5); 

een, ten geleide van het A.F.S. 
1986-1989(18761); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, ten geleide 
van een concept-nota Inventarisbeleid 
(18760); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Van Houwelingen, 
over de spreiding rijksdiensten 
(12831, nr. 93); 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over de structuurschets 
stedelijke gebieden 1983 (18048, nr. 
9); 

twee, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten: 

een, over Eurocontrol (13419, nr. 
47); 

een, over de investeringspremie-
regleing Zeescheepvaart (18 600-XII, 
nr. 27); 

drie, van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, te weten: 

een, over P.T.T. en telecommunica-
tietechnologie (17370, nr. 26); 

een, over het goederenvervoer 
(18600-XII, 18649, nr. 25); 

een, over de telecommunicatie 
P.T.T. (18600G, nr. 6); 

twee,van de ministervan Landbouw 
en Visserij, over de zgn. 'mest'wet 
(18 695, nrs. 40 en 47); 

twee, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te weten: 

een, over het inkomensniveau 
artsen 1984(16507, nr. 53); 

een, over de WOAU (18600-XV, nr. 
50); 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
over thuiswerk (18600-XV, nr. 34); 

twee, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, te weten: 

een, over de W.W.V. (18683, nr. 7); 
een, ten geleide van de nota In 

deeltijd verzorgd hoger beroeps- en 
wetenschappelijk dagonderwijs 
(18765); 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over het 
Jeugdbeleid (18545, nr. 3); 

vijf, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 

een, over het jeugdwelzijnsbeleid 
(15317, nr. 82); 

een, over de Warenwet (17495, nr. 
9); 

een, over Volksgezondheid bij 
beperkte middelen (18108, nr. 21); 

een, over zijn reis naar de V.S. 
(18 600-XVI, nr. 128); 

een, over de W.U.V. (18 600 XVI, nr. 
130); 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
over afdracht van omzetbelasting 
over vliegtuigen (18758); 

Deze brieven zijn al gedrukt. 

3. de volgende brieven: 
twee, van de minister-president, 

minister van Algemene Zaken, te 
weten: 

een, over kinderporno; 
een, over de Anne Frank Stichting; 
een, van de minister van Buitenland-

se Zaken, over een Overeenkomst met 
de UNESCO; 

een, van de minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van een verslag 
van de XXVIIe Algemene Conferentie 
van de IAEA; 

twee, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te weten: 

een, over fiscaal nadeel VUT; 
een, over norminkomens medische 

specialisten; 
een, over samenwerkingsverbanden 

Kankerbestrijding; 
een, over verantwoordelijkheid 

verpleegkundigen in de extramurale 
gezondheidszorg. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies. 
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