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1 Samenstelling: Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat 
Postma (CDA), Pröpper (CDA), Houben-
Sipman (CDA), Mastik-Sonneveldt (PvdA), 
Mw. J H. B. van der Meer (PvdA) 
(voorzitter), Tjeenk Willink (PvdA), Van 
Boven (VVD), Talsma (VVD), Vis (D66), 
Barendregt (SGP), De Gaay Fortman (PPR), 
Vogt (PSP), Schuurman (RPF), Mw Bolding 
(CPN), Van der Jagt (GPV) 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
Franssen (CDA) (voorzitter), Bos Beernink 
(CDA), Van der Meulen (CDA), Jaarsma-
Buijserd (PvdA), Klaassens Postema (PvdA), 
Van de Zandschulp (PvdA), Heijmans (VVD), 
Vonhoff Luijendijk (VVD), Gelderblonv 
Lankhout (D66), Barendregt (SGP), De Gaay 
Fortman (PPR), Vogt (PSP), Schuurman 
(RPF), Mw Bolding (CPN), Van der Jagt 
(GPV). 

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 
1637ij van het Burgerlijk Wetboek en aanvulling 
van de Wet medezeggenschap onderwijs en 
enkele andere onderwijswetten, alsmede 
opneming van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare 
dienst (Stb. 1980, 384), van de Wet gelijk loon 
voor vrouwen en mannen (Stb. 1975, 129), van 
de Wet tijdelijke voorziening gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en van 
gehuwden en ongehuwden in geval van 
beëindiging van de dienstbetrekking (Stb. 1979, 
278) in de Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (betreft herziening van de 
wetgeving (inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VOOR BINNEN 
LANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1 

Vastgesteld 21 februari 1989 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende vragen en opmerkingen. 

De leden van de C.D.A. fractie waren verheugd dat stroomlijning van 
de diverse wetten betreffende de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in dit wetsvoorstel op bevredigende wijze tot stand is gekomen. 
Zij konden in grote lijnen met de inhoud van het wetsvoorstel instemmen 
en spraken de hoop uit dat de effectiviteit van de toepassing en naleving 
van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid 
hierdoor versterkt zal worden. Zij waren zich er van bewust dat hier nog 
moeilijk van een geheel sluitende regeling kan worden gesproken, onder 
andere gezien het feit dat nog zoveel wetgeving «onderweg» is. 

Artikel 1 

Kan nader aangegeven worden wat er wezenlijk verandert in de 
bescherming van de werknemer als lid 7 van artikel 1637ij BW (onder-
scheid tussen gehuwden en ongehuwden) wordt geïntegreerd in lid 1 van 
artikel 1637ij, waarvan de aanhef van de eerste zin dan zou komen te 
luiden: «De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen, tussen gehuwden en ongehuwden, bij het aangaan van de 
arbeidsovereenkomst....»? 

In dit verband vroegen de aan het woord zijnde leden ook een nadere 
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verklaring waarom de wet ten aanzien van gehuwden/ongehuwden geen 
regeling kent betreffende verboden onderscheid bij het verstrekken van 
onderricht, arbeidsvoorwaarden of bevordering, zoals vermeld in lid 1 
van artikel 1637ij (zie Memorie van Antwoord pagina 35). 

Moet overigens uit het antwoord op pagina 22 memorie van antwoord 
bovenaan, worden opgemaakt dat lid 8 van artikel 1637ij betrekkelijk 
zelden van toepassing is op het beëindigen van een dienstverband, omdat 
in het algemeen het beëindigen van een dienstverband geen beding in de 
arbeidsovereenkomst is. 

Indirecte discriminatie 

Uit de formulering van de tekst en de discussie was de aan het woord 
zijnde leden gebleken hoe moeilijk het is tot een juiste en begrijpelijke 
definiëring van het begrip «indirect onderscheid» te komen. 

Van belang achtten deze leden het te weten of hier sprake is van een 
communautaire invulling van genoemd begrip of van een per lidstaat min 
of meer verschillende invulling. 

In ieder geval ontging deze leden nog steeds de precieze betekenis van 
het begrip indirecte discriminatie en daarmee ook de werkingssfeer van 
het begrip. Biedt de door het Europese Parlement geformuleerde 
redactie dat «indirecte discriminatie bestaat wanneer een ogenschijnlijk 
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze een van beide geslachten in 
onevenredige mate benadeelt, door verwijzing naar de echtelijke staat of 
de gezinssituatie» niet meer duidelijkheid? 

Met het voorstel de reparatiewetgeving niet te integreren in de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling konden de aan het woord zijnde 
leden instemmen. Dit is eveneens het geval met de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de nieuwe Commissie gelijke behandeling, die naar 
hun mening een zeer nuttige taak kan vervullen bij de opsporing en 
bestrijding van de discriminatie. 

Het verweer van de indieners van het wetsvoorstel, dat uitbreiding van 
de bevoegdheid van de Commissie tot het aanhangig maken van een 
zaak bij de rechter zou leiden tot (ongewenste) identificatie met een van 
de partijen (pagina 3 Nota naar aanleiding van het eindverslag) sprak 
deze leden niet zo aan. Naar hun mening ligt in het oordeel/aanbeveling 
van de Commissie reeds een belangrijk stuk identificatie met een van de 
partijen opgesloten. 

Voor de effectiviteit van de behandeling van een zaak door de 
Commissie gelijke behandeling is naar de mening van de aan het woord 
zijnde leden een afwikkeling binnen een redelijke termijn geboden. Kan 
de minister mededelen of in de procedure hierover een tijdslimiet wordt 
opgenomen? 

Het ligt in de bedoeling om aan deze wet meer bekendheid te geven 
en een preventieve werking te bewerkstelligen door middel van een uit te 
geven brochure over de WGB. Kan de minister mededelen wanneer deze 
brochure verwacht kan worden? 

Kan worden medegedeeld hoever de Europese Commissie is met haar 
voorlichtingsprogramma ter zake van de vergroting van de deskundigheid 
van de rechters voor wat betreft de gelijke behandeling? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met instemming 
kennis genomen van de intentie van het wetsvoorstel Gelijke behandeling 
(19 908); het effect van de wetgeving inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de toegang tot en in het arbeidsproces verbe-
teren en gelijke posities van mannen en vrouwen op het gebied van de 
arbeid bevorderen. Deze leden betreurden het wel dat pensioenrege-
lingen en aanspraken van het wetsvoorstel zijn uitgesloten. Inmiddels is 
een daartoe strekkend wetsvoorstel (nr. 20 890) aanhangig bij de 
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Tweede Kamer. Indien de afhandeling daarvan binnen afzienbare tijd een 
feit zou zijn, zouden deze leden er een voorkeur voor hebben beide 
wetsvoorstellen in één openbare zitting te behandelen. 

Ondanks de uitvoerige behandeling aan de overzijde hadden deze 
leden nog behoefte aan toelichting op enkele punten. 

Het wetsvoorstel beoogt een «stap vooruit» waar het gaat om de 
naleving van het verbod op «het maken van direct of indirect onder-
scheid tussen mannen en vrouwen, tenzij dit onderscheid objectief 
gerechtvaardigd is». Mede gegeven de interpretatiemogelijkheden die de 
laatste zinsnede biedt, dachten deze leden dat de beoogde grotere effec-
tiviteit vooral beoordeeld zou moeten worden aan de hand van de 
gekozen vormgeving van de handhavingsinstanties en de sancties die 
deze ter beschikking staan. De Commissie gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid kan op schriftelijk verzoek of uit eigen 
beweging een onderzoek instellen en haar oordeel daaromtrent kenbaar 
maken (artikel 14, lid 1). De Commissie kan haar oordeel ter kennis 
brengen van de minister (artikel 14, lid 5). De Commissie kan haar 
oordeel omtrent «de aanbieding van een betrekking» openbaar maken 
(artikel 1, lid 6). De suggestie vanuit de Tweede Kamer om de openbaar-
makingsbevoegdheid uit te breiden tot alle oordelen, werd door de 
bewindsman van Emancipatiezaken afgewezen met de argumentatie dat 
bij overneming ervan «de commissie zou beschikken over een sanctiemo-
gelijkheid die naar onze mening niet past bij het oordelend karakter dat 
kenmerkend is voor haar werk» (Handelingen Tweede Kamer 97-5441). 
De Commissie mag (na aanvaarding van wetsvoorstel 20 239) aangifte 
doen van overtredingen in het kader van artikel 429 quater Wetboek van 
Strafrecht, maar daarin heeft de Commissie geen exclusiviteit, want «een 
strafvordering (kan) ingesteld worden, zelfs ongeacht de vraag of er een 
aangifte van de commissie is» (aldus de minister van Justitie, Hande-
lingen Tweede Kamer 100-5633). 

De aan het woord zijnde leden vroegen of er ten opzichte van de 
huidige situatie, waarin er in ieder geval nog een verplichte gang naar de 
Commissie was in geval van een gerechtelijke procedure over ongelijke 
beloning, niet eerder sprake was van een «stap terug» dan een 
voorwaarts. 
Deze vraag werd hun mede ingegeven door de discussie over de 
toerusting van de Commissie, die bij hen niet de indruk had achterge-
laten dat de intenties een versterking van het de commissie ter 
beschikking staande apparaat inhouden. En ten slotte bepaalt dat wat de 
Commissie kan. 

Artikel 18, lid 2 regelt de informatieplicht van een ieder aan de 
Commissie; indien deze verzaakt wordt, kunnen inlichtingen en 
bescheiden door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
gevorderd worden (artikel 18, lid 3). Welke sanctie, zo vroegen deze 
leden, staat op weigerachtigheid? Waarom is de verschoning wegens 
ambts- of beroepsgeheim in artikel 18, lid 2 opgenomen, als de 
Commissie toch geen openbaarmakingsbevoegdheid heeft? 

In artikel 21 , lid 2 wordt gesteld dat de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, indien uit een onderzoek blijkt dat een onderscheid is 
of wordt gemaakt als bedoeld in artikel 1637ij BW of in de Wet gelijke 
behandeling, deze de overtreding kenbaar maakt aan de natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of het bevoegd gezag dat het onderscheid heeft 
gemaakt, en aan andere in aanmerking komende organen en organi-
saties, zonder dat uit de gegevens de identiteit van de in het onderzoek 
betrokken personen kan worden afgeleid. Hoe verhoudt zich dat met het 
feit dat handelen in strijd met deze wettelijke bepaling een overtreding 
oplevert ex artikel 429 quater WvS (na aanvaarding van wetsvoorstel 
20 239)? 

De leden van de fractie van de P v d A . hadden met belangstelling 
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kennis genomen van de nadere precisering van het begrip «objectief 
gerechtvaardigd onderscheid», dat als de algemene uitzonderingsbe-
paling kan worden beschouwd. Juist het feit dat de rol van de Commissie 
in de ogen van deze leden aan belang zal inboeten, maakt dat de objec-
tieve rechtvaardigheidsgrond via jur isprudentie inhoud zal moeten 
kri jgen. Het leek deze leden wenseli jk iets meer houvast te bieden ten 
aanzien van de bedoelde operational isering van de abstracte cr i ter ia. 

In het blad «Nememis» (1988, nr. 5, pagina 197 e.v.) wordt een casus 
beschreven waaruit bli jkt dat het veelal gehanteerde cr i ter ium van statis-
t ische vergel i jk ing op zijn minst voor discussie vatbaar is en vaak leidt tot 
een vicieuze cirkel waarin discriminatie in stand bl i j f t . De aan het woord 
zijnde leden zouden graag de opvatt ingen van de bewindsl ieden 
vernemen over het hanteren van stat ist ische vergeli jkingen als cr i ter ium 
voor «objectief gerechtvaardigd onderscheid». 

In hetzelfde blad (1987, nr. 5, pagina 263 e.v.) word t melding gemaakt 
van twee andere casus waarui t blijkt dat objectieve rechtvaardigings-
gronden soms worden gevonden in de belangen van de werkgever, 
vertaald in «de omstandigheden van het geval», die ertoe leiden dat 
zwangerschap resulteert in afwijzing van kandidaten voor een funct ie. 

Hadden deze leden het geamendeerde artikel I onderdeel 9 juist 
geïnterpreteerd: behoort zwangerschap nu ondubbelzinnig tot «direct 
onderscheid» dat even ondubbelzinnig verboden is en behoren rechte-
lijke uitspraken als deze na aanvaarding van het wetsvoorstel tot het 
verleden? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het voorts op prijs stel len 
enige toel icht ing te kri jgen op artikel 1a, lid 5. Wat is de ratio achter de 
in dit artikel genoemde termijnen? Waarom is het bevoegd gezag van 
degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerli jk recht werkzaam is in 
openbare dienst, dat artikel 1, lid 4 niet in acht neemt, niet schade-
plichtig? 

Deze leden wi lden naar aanleiding van de exegese van de Minister van 
Just i t ie omtrent de bewijslastverdel ing in het aan de orde zijnde 
wetsvoorstel graag een reactie op hetgeen in het «Advies over een 
richtl i jn van de Europese Gemeenschappen inzake bewijslastverdel ing» 
van de Emancipat ieraad (november 1988, pagina 13 e.v.) ondermeer 
word t opgemerkt over de recente wi jz iging van het Wetboek van Burger-

, lijke Rechtsvordering artikel 177. Deze leden zouden het op prijs stellen 
van de bewindsman een beargumenteerde bevestiging te vernemen dat 
de bewijslastverdel ing in het onderhavige wetsvoorstel strookt met de 
voorgestelde EG-richtl i jn (zoals hij betoogde t i jdens de behandel ing in de 
Tweede Kamer (van wetsvoorstel 19 908) , dan wel dat hij, zoals de 
Emancipatieraad st ipuleert, voornemens is de wetgev ing te zijner t i jd (bij 
voorbeeld ter gelegenheid van de A lgemene Wet Gelijke Behandeling) 
aan te passen (pagina 14). 

Ten slotte was het de aan het woord zijnde leden opgevallen dat een 
nieuw begrip «betrekking» wordt geïntroduceerd om de beoogde 
veelomvattendheid van het begrip arbeid aan te geven. Tijdens de 
behandel ing in de Tweede Kamer is uitvoerig gediscussieerd over de 
wensel i jkheid artikel 1637i j BW te incorporeren in de Wet gelijke behan-
del ing. Uiteindeli jk heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich door 
de argumenten van de Minister van Just i t ie laten overtuigen en het 
desbetref fende artikel in het Burgerlijk Wetboek laten staan. 

Op pagina 14 van de memorie van toel icht ing word t bij de uit leg van 
het begrip «betrekking» beoogd dat het onderhavige wetsvoorstel 
betrekking heeft op alle vormen van arbeid, waaronder ook onbeloonde 
arbeid door ui tker ingsgerecht igden. In dit verband werd in de memor ie 
van toel icht ing verwezen naar het nog in behandeling zijnde wetsvoorstel 
W O A U (19 549) , pagina 15). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wi lden graag vernemen welke de 
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consequenties zijn voor degenen die straks eventueel onder WOAU-
regiem aan het arbeidsproces deelnemen. In dit verband verwezen zij 
ook naar de «terminologie-discussie» rond de begrippen «arbeider» en 
«werknemer» tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Gelijke behan-
deling (Handelingen Tweede Kamer o m . 97-5449). Zij vroegen hoe het 
in de WOAU gehanteerde begrip «arbeidverrichter» in deze discussie 
moet worden geplaatst. 

De leden van de V.V.D. fractie achtten de vraag, waarom de in dit 
wetsvoorstel aangekondigde wetgeving niet in te voegen was in een 
bredere Wet Gelijke Behandeling uitputtend behandeld en beantwoord in 
de Tweede Kamer en wilden daarom deze mogelijkheid hier niet meer ter 
discussie stellen. Inmiddels is echter bij de Tweede Kamer aanhangig 
wetsvoorstel 20 890 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de 
Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de 
bovenwettelijke sociale zekerheid (4e EG-richtlijn). 

De vraag die deze leden stelden is waarom, gezien de inhoud van 
beide wetsvoorstellen deze niet tot één wetsvoorstel gereduceerd had 
kunnen worden. 

Evenals de leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen ook deze leden 
of er overwegende bezwaren bestaan om nu het voorlopig verslag op 
wetsvoorstel 20 890 al in de Tweede Kamer is ingediend met behan-
deling van wetsvoorstel 19 908 te wachten en vervolgens beide 
wetsvoor ellen tegelijkertijd in behandeling te nemen. 

De aan net woord zijnde leden informeerden verder hoe de stand van 
zaken is met betrekking tot het streven van het kabinet nog deze 
kabinetsperiode een Algemene Wet Gelijke Behandeling tot stand te 
brengen. 

Artikel I 

a. Hoe ver reikt de huidige uitzondering voor pensioenen? Is bij 
voorbeeld uitsluiting van (gehuwde) vrouwen en uitsluiting deeltijd-
werkers wel of niet toegestaan? 

g. In de discussie in de Tweede Kamer wordt regelmatig onderscheid 
gemaakt tussen jong moederschap en moederschap. Waarom is hier 
toch voor het ruimere begrip moederschap gekozen? 

Wie bepaalt uiteindelijk of onderscheid objectief gerechtvaardigd is? 

Artikel 1b Ea 

Wil de minister nog eens uiteenzetten, waarom dit artikel alleen 
vrouwen beoogt in een bevoorrechte positie te plaatsen teneinde feite-
lijke ongelijkheden op te heffen? 

Artikel 16 

Is overwogen om bij de aanbieding van een betrekking het M/V geheel 
weg te laten en alleen voor functies waar het geslacht bepalend is en 
onderscheid objectief gerechtvaardigd, het geslacht te vermelden? 

Hoofdstuk II. De Commissie gelijke behandeling. 

De samenvoeging van de verschillende commissies voor gelijke behan-
deling had de instemming van de leden van de V V D . fractie. 

Ligt het in de bedoeling de werkzaamheden van de Commissie regel-
matig te evalueren? 

Waarom meent de minister dat hij de opvatting van de Commissie, dat 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 908, nr. 5a 5 



deze ook bevoegd is advies-aanvragen met betrekking tot ongewenste 
intimiteiten in behandeling te kunnen nemen, blijkens een brief van 18 
mei 1988 (?) niet kan delen? 

In de ontwerp richtlijn van de EG op het gebied van de gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen en de bewijslastverdeling, waarover de 
minister op 1 5 september 1988 aan de Emancipatieraad om advies heeft 
gevraagd, blijkt dat de Commissie bezorgd is over de vele moeilijkheden 
die diegenen die zich gediscrimineerd achten ondervinden als zij een 
beroep willen doen op dit punt. 

Is het in dit verband niet te overwegen om de Commissie gelijke 
behandeling ook de mogelijkheid te geven discriminatie actief op te 
sporen? 

Is het waar dat de leden van de Commissie alleen een reis- en 
verblijfskostenvergoeding ontvangen? 

Geldt dit ook voor de (onafhankelijke) voorzitter? 

De leden van de fractie van D66 zouden gaarne bij de memorie van 
antwoord de tekst van de wet willen ontvangen zoals deze zal luiden 
indien deze in de Eerste Kamer zal zijn aangenomen alsmede de tekst 
van het herziene artikel 1637ij BW. 

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat, 
Mevrouw J. H. B. van der Meer 

De voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Franssen 

De griffier van de commissies, 
Dijkstra-Liesveld 
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