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13 0 3 1 Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan 
dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde 
(Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen) 

Nr. 9 Nota naar aanleiding van het eindverslag 
(Ontvangen 3 december 1974) 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. vroegen om schat-
tenderwijze een inzicht te verschaffen in de kosten, welke uit de toepassing 
van dit wetsontwerp voortvloeien. Vanwege het grote aantal van en onder-
scheid in functies is het niet mogelijk enig inzicht te verschaffen in het loon-
kosteneffect, ook niet schattenderwijze. Indien mij gegevens hierover ter 
beschikking zouden staan, die een schatting verantwoord zouden maken, 
dan zou ik deze uiteraard gaarne geven. Wel wil ik in dit verband wijzen op het 
feit dat veel vrouwelijke werknemers in zwakkere sectoren van het bedrijfs-
leven reeds onder de werking van de Wet minimumloon en minimum vakan-
tiebijslag vallen, welke wet zoals bekend geen onderscheid naar kunne kent. 
Voorts wil ik in de herinnering brengen dat met ingang van 1 januari a.s. in 
alle ca.o.'s de gelijke beloning naar verwachting zal zijn ingevoerd. Naast 
deze factoren, welke in de richting wijzen, dat de effecten van invoering van 
het voorliggend wetsontwerp op de loonontwikkeling in het algemeen ge-
ring zullen zijn, zijn mij geen gegevens bekend, die in een andere richting 
wijzen. 

De leden van de P.v.d.A. hebben nog enige vragen gesteld met betrekking 
tot artikel 16, lid 2. 
In de eerste plaats vragen zij, met welk oogmerk gesproken wordt van verja-
ring van een vordering, terwijl in het overeenkomstige artikel 20 van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag de term 'vorderingsrecht'wordt 
gebruikt. Het antwoord is, dat geen verschil in betekenis is beoogd. In bijge-
voegde nota van wijziging is daarom artikel 16, tweede lid, zodanig gewij-
zigd dat daarin de term 'vorderingsrecht' in de plaats van de term 'vorde-
ring' wordt gesteld. 
Voorts hebben vorengenoemde leden gevraagd, welke betekenis het woord 
'verjaring' heeft in artikel 16, lid 2. Beoogd is hier de bevrijdende verjaring. 
Artikel 2010 van het Burgerlijk Wetboek, dat het voor bepaalde gevallen mo-
gelijk maakt een eed te vorderen dat de schuld werkelijk betaald is, is op de 
verjaring van artikel 16, tweede lid, van het ontwerp niet toepasselijk. 
Met het 'tijdstip waarop uitbetaling van het loon uit hoofde van deze wet' had 
moeten geschieden wordt bedoeld het tijdstip waarop de gebruikelijke loon-
betalingen moeten plaatsvinden. Artikel 2 kent immers aan de werknemers 
de aanspraak op dit loon uit de arbeidsovereenkomst toe, zodat het 'gelijke 
loon' van het begin af aan verschuldigd is, ook al zal de juiste hoogte nog 
door de rechter moeten worden vastgesteld. In dit opzicht is geen verschil 
met andere rechtsvorderingen tot betaling van achterstallig loon. 
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Deze leden wilden voorts nog eens terugkomen op de vordering van ex-
werknemers. Zij meenden dat het vorderingsrecht van ex-werknemers reeds 
uit de ratio van het wetsontwerp kan voortvloeien. 
Naar aanleiding van deze opmerking wil ik nogmaals erop wijzen dat, de 
principiële beschouwing van deze leden buiten beschouwing latende, het 
een praktische onmogelijkheid blijft om de functie van een ex-werknemer 
meteen functie van een andere (ex-)werknemer te vergelijken. Immers, zo-
als ik reeds opmerkte, is voor een vergelijking observatie van de betrokke-
nen in de uitoefening van hun functie ter plaatse conditio sine qua non. 

De leden van de P.P.R. vroegen of ik de noodzaak tot invoering van een com-
plete regeling, die discriminatie op grond van sexe verbiedt, zal laten onder-
zoeken omdat erthans onvoldoende inzicht bestaat. Ik heb reeds eerder op-
gemerkt dat een interdepartementale werkgroep thans op mijn initiatief 
werkzaam is (memorie van antwoord, blz. 2). 
Wanneer mij in dit verband van andere zijden gegevens bereiken, zal ik deze 
gaarne op hun waarde beoordelen en voor zover mogelijk ook gebruiken. 

Deze leden stelden voorts, dat functiewaardering van beroepen waar geen 
vergelijkbaar beroep naast bestaat naar billijkheid moet geschieden en vra-
gen of hiervoor richtlijnen zullen worden gegeven. Zoals reeds opgemerkt, 
is het begrip 'billijkheid' een juridisch begrip, dat zich niet voor andere uit-
werking leent, zodat hierover geen richtlijnen kunnen worden gegeven. 
Het naar billijkheid beoordelen door deskundigen is naar mijn inzicht het op-
timaal bereikbare. 
Het voorts door de leden aangehaalde citaat uit de memorie van antwoord 
heeft betrekking op de situatie dat géén enkel bestaand stelsel van functie-
waardering geschikt is in de zin van 'deugdelijk'. De leden koppelen dit ten 
onrechte aan functies waar geen vergelijkbare functies naast bestaan. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 
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