Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1986-1987

19908

Wijziging van de W e t gelijke behandeling van
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel
1637ij van het Burgerlijk W e t b o e k en aanvulling
van de W e t medezeggenschap onderwijs en
enkele andere onderwijswetten, alsmede
opneming van de W e t gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare
dienst (Stb. 1980, 384), van de W e t gelijk loon
voor vrouwen en mannen (Stb. 1975, 129) en van
de W e t 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 W e t
gelijke behandeling van mannen en vrouwen
(betreft herziening van de w e t g e v i n g inzake
gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

Nr. 5

VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 14 augustus 1987
De vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid 1 , belast met het
voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen als
volgt verslag uit.

' Samenstelling:
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen
(PvdA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), Beckersde Bruijn (PPR), Jabaaij (PvdA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), voorzitter, Leerling
(RPF), Groenman (D66), Van der Vlies (SGP),
Ter Veld (PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA),
Weisglas (VVD), Dijkstal (VVD), Janmaat-Abee (CDA), Doelman-Pel (CDA), Soutendijkvan Appeldoorn (CDA), Roosen-van Pelt
(CDA), Smits (CDA), Van Rijn-Vellekoop
(PvdA).
Plv. leden: Niessen (PvdA), Van Gelder
(PvdA), Duyn (CDA), Van Es (PSP), Spieker
(PvdA), Linschoten (VVD), Nypels (D66),
Eisma (D66), Herfkens (PvdA), Jorritsma-Lebbink (VVD), Esselink (CDA), Van de Camp
(CDA), Boers-Wijnberg (CDA), Krajenbrink
(CDA), Leijnse (PvdA).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 908, nr. 5

INHOUDSOPGAVE
1, Algemeen
2 Reikwijdte van het wetsvoorstel
3. Direct en indirect onderscheid
4 De nieuw in te stellen Commissie
gelijke behandeling van mannen
en vrouwen bij de arbeid
5. Aanpassing van het verbod
onderscheid te maken tussen
gehuwden en ongehuwden bij
het aangaan en bij het beëindigen
van het dienstverband
6 Gelijke behandeling bij werving
en selectie, alsmede het begrip
«betrekking»
6.1 Rectificatiemogelijkheid van
onjuist opgestelde advertenties
6.2 Groepsactie
7. Wijziging van het verbod onderscheid te maken met betrekking
tot beroepsopleidingen of
scholingscursussen
8. Wijziging van de uitzondering in
gevallen betreffende de toegang
tot beroepsactiviteiten of daarvoor noodzakelijke opleidingen,
waarvoor het geslacht een
bepalende factor is
9. Wijziging van de mogelijkheid
van voorkeursbehandeling
10 Artikelen

blz.
3
9
12

14

24

24
28
29

31

32
34
37

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 908, nr. 5

2

1. Algemeen
De leden van de C.D.A.-fractie stelden het op prijs dat het kabinet de
«reparatie» en stroomlijning van de diverse wetten met betrekking tot de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen zo voortvarend en grondig
ter hand heeft genomen en, gelet op de omvang van het reparatiewerk, zo
tijdig tot een afronding heeft gebracht. Deze leden waren van mening dat
de ruime ervaringen, opgedaan met de diverse wetten gelijke behandeling
mannen en vrouwen, de noodzaak hebben aangetoond van reparatie en
samenvoeging. Zij gingen er van uit dat na de afronding van de herziening
de gerepareerde wet eenvoudigweg inpasbaar zal blijken te zijn in de
overkoepelende algemene wet Gelijke Behandeling, waarvan zij veronderstelden dat het (voorbereidend) werk daarvoor gestaag voortgang boekt.
De leden van de C.D.A.-fractie verklaarden het wetsvoorstel te zullen
beoordelen tegen de achtergrond van de in de memorie van toelichting
omschreven doelstelling. Daarin is sprake van het met behulp van deze
wet realiseren van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de toegang tot en in het arbeidsproces, de bevordering van
gelijke posities van mannen en vrouwen op het gebied van de arbeid en
het verbeteren van het effect van de bestaande wetgeving inzake gelijke
behandeling van mannen en vrouwen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden kennis genomen van het
wetsvoorstel met betrekking tot de herziening van de wetgeving inzake de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Een wetsvoorstel waarbij, zoals zij begrepen hadden uit de brief van 10
juni 1987 (19 908, nr. 4) het alleen gaat om een specifieke en gedetailleerde
regeling met betrekking tot één van de in de Algemene wet gelijke
behandeling op te nemen non-discriminatiegronden, op één van de door
deze algemene wet te bestrijken terreinen.
Hoewel deze leden niet ontevreden waren over het voornemen van het
kabinet de bestaande wetgeving op het terrein van de gelijke behandeling
van vrouwen en mannen te verbeteren-zij hadden hier immers herhaaldelijk
op aangedrongen - waren zij toch van oordeel dat, vanuit de brede optiek
van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de arbeidswereld,
nog tal van witte plekken blijven bestaan. De brief van 10 juni jl. deed
bovendien een aantal vragen rijzen zowel met betrekking tot de inpassing
van de wetgeving zoals thans aan de orde in de bredere, algemene wet,
als met betrekking tot de wijze waarop anti-discriminatiebepalingen op
andere terreinen zullen worden uitgewerkt.
De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat de Kamer werkt aan
reparatiewetgeving inzake de bestaande wetgeving gelijke behandeling
van vrouwen en mannen in de arbeidswereld, maar nu al geconfronteerd
wordt met de zekerheid dat, wellicht nog vóór dit wetsvoorstel het
Staatsblad zal hebben bereikt, nieuwe wijzigingsvoorstellen en aanpassing
van deze wetgeving noodzakelijk zullen blijken. En dat niet, omdat het
thans niet had kunnen worden voorzien, maar, naar zij niet zonder enige
bitterheid meenden te moeten opmerken, wellicht omdat wetgevingsarbeid
vanuit het ministerie van de eerste ondertekenaar, wanneer bezuinigingsdoelstellingen daarmee niet kunnen worden bereikt, kennelijk volstrekt
onderaan de prioriteitenlijst blijft geplaatst.
Zij hoopten dat het kabinet door de wijze van beantwoording op de
hierboven opgeworpen vragen deze leden kon overtuigen van de
onjuistheid van deze opmerking.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden, eveneens refererend aan de
brief van 10 juni 1987 inzake de samenhang van dit wetsvoorstel met de
Algemene Wet Gelijke behandeling graag meer inzicht gehad in de wijze
waarop het kabinet voornemens is aan die wet gestalte te geven.
Moet uit de zinsnede dat dit wetsvoorstel een specifieke en gedetailleerde
regeling bevat die zich niet leent voor opname in de Algemene Wet
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worden opgemaakt dat de Algemene Wet een veel globaler karakter zal
gaan krijgen? Of duidt deze zinsnede op de noodzaak voor de verschillende
vormen van discriminatie en de verschillende groepen waartegen deze
zich richt van nadere uitwerking in meer specifieke en meer gedetailleerde
regelgeving?
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren geïnteresseerd in het wetgevingsprogramma (en het daarbij behorende tijdschema) dat het kabinet
voornemens is op het terrein van de anti-discriminatie te ontwikkelen.
Na deze algemene opmerkingen rondom het wetsvoorstel achtten de
leden van de P.v.d.A.-fractie het noodzakelijk nader in te gaan op een
aantal keuzes die, al dan niet expliciet, in het wetsvoorstel zijn gemaakt.
Een eerste vraag betrof het ontbreken van een toelichting waarom niet
is gekozen voor een aanscherping van de anti-discriminatiebepaling in het
Wetboek van Strafrecht. Een aanscherping van deze bepaling was
immers door de minister van Justitie aangekondigd in de UCV «Overheidsbeleid en homosexualiteit» op 17 november 1986 (UCV 1986/87 nr.
22 blz. 17-18). Handelingen die, op grond van de Wet gelijke behandeling
vrouwen en mannen niet zijn toegestaan - onderscheid maken op grond
van sexe - zouden bij uitwerking van die toezegging voorzien worden van
een sanctie op grond van het Wetboek van Strafrecht.
Acht het kabinet het wenselijk naast civielrechtelijke en administratiefrechtelijke normen een strafrechtelijke sanctie in te voeren op het terrein
van de sexe-discriminatie in de arbeidswereld? Waarom wordt hier in de
memorie van toelichting met geen woord over gerept?
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat een strafrechtelijke
sanctie gevolgen zou kunnen hebben voor onder meer de werkwijze van
de commissie en achtten een uitgebreide toelichting op de relatie tussen
een mogelijke aanscherping van artikel 429 quater in het Wetboek van
Strafrecht en het onderhavig wetsvoorstel noodzakelijk. Ook indien het
kabinet deze bedoelingen nog niet nader zou hebben uitgewerkt achtten
de leden van de P.v.d.A.-fractie een indringende beschouwing over de
voor- en nadelen van een strafrechtelijke sanctionering op haar plaats.
Wat de leden van de P.v.d.A.-fractie niet vermochten te begrijpen was
waarom artikel 1637 ij BW niet is verwerkt in het thans voorliggend
wetsvoorstel. Hoewel de argumentatie niet van enige redelijkheid behoeft
te zijn ontbloot (inderdaad is in het BW een groot deel van het arbeidsovereenkomstenrecht geregeld), achtten deze leden het niet incorporeren
van 1637 ij BW uit oogpunt van eenvoud in wetgeving (ook voor de
gebruiker en de commissie) niet geslaagd.
Waar ook in het voorontwerp van 1981 van een Wet Gelijke Behandeling
artikel 1637 ij in de ontwerp-algemene wet was verwerkt, meenden deze
leden dat alleen de toelichting zoals vermeld onvoldoende is. Wat is het
bezwaar om 1637 ij BW te doen vervallen en de regelgeving in haar
totaliteit in het onderhavig wetsvoorstel te verwerken?
De leden van de P.v.d.A.-fractie drongen er op aan, het bepaalde in
1637 ij BW thans in dit wetsvoorstel op te nemen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten de samenvoeging van de
bestaande wetgeving en de commissies een goede zaak. Inderdaad is
het, naast vereenvoudiging van de wetgeving, ook met het oog op de
toegankelijkheid van de wet (en de commissie) voor burgers een verbetering.
Uitbreiding van de gelijke behandeling naar de krijgsmacht had
eveneens de volle instemming van de leden van de P.v.d.A.-fractie.
Wel attendeerden zij er op dat zij de zinsnede «Aangetekend wordt dat
de taakuitoefening van de krijgsmacht grenzen stelt aan dit principe. Het
gaat hierbij om de mogelijkheid te voldoen aan de fysieke eisen worden
gesteld en om praktische belemmeringen die in het kader van de huisvesting
bestaan» een duidelijk voorbeeld achtten van datgene wat zij bij hun
betoog over het directe en indirecte onderscheid aan de kaak meenden te
moeten stellen.
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Bij «fysieke eisen» is het mogelijk dat een door het doel gelegitimeerde
vorm van onderscheid zou kunnen bestaan. Echter, in de meeste gevallen
is dat ook bij de krijgsmacht niet waarschijnlijk. Eerder hangt het dan
samen met subjectieve opvattingen over wat vrouwen kunnen en worden
geacht (aan) te kunnen. De praktische belemmeringen kunnen, zo
meenden deze leden, nooit als algemene grond worden opgevoerd. Waar
zijn deze praktische belemmeringen dan onoplosbaar? En is het weren
van vrouwen uit die functies dan de enig mogelijke weg? Zou het weren
van mannen dan niet beter bijdragen aan het bereiken van het beoogde
doel van gelijke behandeling in de krijgsmacht? Deze leden dachten
hierbij bij voorbeeld aan het betoog dat op mijnenvegers geen «twee
verschillende geslachten» aan boord konden verblijven. In dat geval zou
het, voor de gelijke toegang tot de mijnenvegers, zeer wel mogelijk zijn
niet uitsluitend alleen door mannen bemande maar ook door vrouwen
gevaren mijnenvegers in te zetten.
De ongelimiteerde vrijheid die aan de Minister van Defensie wordt
gegeven om zich te beroepen op fysieke eisen en praktische bezwaren is,
zo meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie, strijdig met de geest van het
wetsvoorstel. Zij verwachtten hierop een nadere reactie.
Met betrekking tot de Stuwadoorswet vroegen de leden van de
P.v.d.A.-fractie ten slotte wanneer wijziging van deze wet bij de Kamer
aanhangig zal worden gemaakt. Zij wezen er op dat ook reeds bij de
behandeling van de Wet gelijke Behandeling op onder meer de Stuwadoorswet is gewezen.
De voortgang met betrekking tot «Anders geregeld» is, zo meenden
deze leden van groot belang. Onderscheid omdat er «wetten in de weg
staan en praktische bezwaren...» vereist een actief beleid ten aanzien van
het wijzigen van die wetten en het opheffen van die bezwaren.
De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de inhoud van het wetsvoorstel. Het moest hen van het hart
dat sinds de UCV over deze voorgenomen reparatiewetgeving toch wel
erg veel tijd is verlopen voordat het wetsvoorstel bij de Kamer kon
worden ingediend.
Het voornemen van het toenmalige kabinet was tevens om deze
wetgeving in te voegen in een bredere Wet Gelijke Behandeling, zoals tot
uitdrukking is gekomen in de notitie van 29 februari 1984 (18 269, nr. 2).
Zij betreurden het dan ook dat het huidige kabinet in de brief van 10
juni jl. (19 908, nr. 4) betreffende dit onderwerp, van dit voornemen is
afgestapt. Alhoewel deze leden zeker enig begrip konden opbrengen voor
de technische moeilijkheden, was het hun toch niet geheel duidelijk
waarom deze niet konden worden voorzien op 29 februari 1984. Zij
realiseerden zich overigens zeer wel dat inmiddels een veel bredere Wet
Gelijke Behandeling wordt opgezet, dan indertijd werd beoogd, doch de
problemen van het samenvoegen van de «gerepareerde anti-discriminatiewetgeving» met anti-discriminatiewetgeving ten aanzien van nog
slechts een andere doelgroep, zijn in principe toch niet veel minder
gecompliceerd. Van meet af aan zou deze wetgeving immers meer
omvatten dan arbeid alleen. De leden van de V.V.D.-fractie vertrouwden
er dan ook op dat toch nagegaan zal worden in hoeverre de versplintering
van de Wet Gelijke Behandeling, zoals deze nu dreigt te ontstaan, kan
worden voorkomen.
Voor het overige stemden zij in met de doelstelling om te komen tot
integratie en zo mogelijk verbetering van de reeds bestaande wetten
gelijk loon voor en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
De leden van de V.V.D.-fractie vroegen voorts of het in het kader van
de integratie van de wetten gelijk loon en gelijke behandeling nu wel zo
praktisch is om het verbod om onderscheid te maken in de arbeidsvoorwaarden in artikel 1637ij van het BW te regelen, terwijl aan de uitwerking
van artikel 1637ij van het BW vorm wordt gegeven in dit wetsvoorstel.
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Het verheugde de hier aan het woord zijnde leden van de V.V.D.fractie,
dat de werkingssfeer wordt uitgebreid tot het militaire overheidspersoneel.
Zij konden zich voorstellen dat fysieke eisen, voor zover deze terecht
worden gesteld, grenzen kunnen stellen aan het principe van gelijke
behandeling. Wat minder zagen zij echter rechtvaardiging in praktische
belemmeringen van de huisvesting. Daarvoor moeten toch zonder al te
hoge kosten oplossingen denkbaar zijn.
De leden van de fractie van D66 waren verheugd over het feit dat de
voornemens uit de reparatienota, waarover de vaste Commissie voor het
Emancipatiebeleid reeds 3 jaar geleden discussieerde, nu eindelijk in een
concreet voorstel zijn neergelegd. Met de hoofdlijnen konden zij insterrv
men. Naar het oordeel van deze leden is heel duidelijk in de memorie van
toelichting weergegeven dat de nieuwe wet niet alleen de uitvoering van
de 1e en 2e EG-richtlijn betreft, maar ook de uitvoering van andere
(internationale) verplichtingen, zoals het VN-verdrag. Voor zij op de
afzonderlijke aspecten wilden ingaan, hadden zij enkele vragen van meer
principiële aard waarop zij gaarne een nadere beschouwing zouden willen
ontvangen.
Naar aanleiding van het antwoord van het kabinet op de brief van 13
april 1987 van de vaste Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid
over de relatie van deze reparatiewetgeving met de komende Algemene
Wet Gelijke Behandeling hadden deze leden het volgende op te merken
(19 908, nr. 4).
Ervan uitgaande dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling meer
terreinen dan alleen het terrein van de arbeid zal bestrijken en ook tegen
meer vormen van discriminatie bescherming zal beogen te bieden dan
alleen het geslacht als discriminatiegrond, konden zij zich voorstellen dat
de reparatiewet uiteindelijk deel gaat uitmaken van de Algemene Wet.
Wachten met de behandeling van de reparatiewetgeving op de uiteindelijke
behandeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling leek de aan het
woord zijnde leden echter niet verstandig, aangezien de bestaande
wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen dringend
verbetering behoeft en daarmee in feite al te lang gewacht is.
In dit verband vroegen zij naar het tijdschema voor de Algemene Wet.
Zelf waren zij van oordeel dat het uitermate onwaarschijnlijk moet worden
geacht dat de Algemene Wet vóór 1 januari 1990 van kracht zal zijn. Een
ronde langs adviesorganen en advisering door de Raad van State kan
toch niet anders betekenen dan dat de Tweede Kamer pas op zijn vroegst
halverwege 1988 met de schriftelijke voorbereiding kan beginnen,
waarvoor dan vervolgens een ruime tijd zal worden genomen. Hetzelfde
zal gelden voor de Eerste Kamer, zodat publikatie in het Staatsblad nog
wel enkele jaren op zich zal laten wachten. Als het kabinet zich een ander
tijdschema voorstelt, dan vernamen deze leden dat graag.
Integratie van de reparatiewetgeving, zeker op termijn, in de Algemene
Wet Gelijke Behandeling is dus één mogelijkheid, waarbij de leden van de
fractie van D66 zich afvroegen op welke punten het kabinet daarbij
moeilijkheden voorziet. De voorliggende vraag is echter of integratie echt
de bedoeling is, aangezien de reparatiewetgeving zeer gedetailleerde
wetgeving betreft om aan de 1e en 2e EG-richtlijn te voldoen, alsmede
aan internationale verdragen. Indien de reparatiewetgeving los blijft staan
van de Algemene Wet (de tweede mogelijkheid, waar het kabinet
vooralsnog voor lijkt te kiezen) is het interessant om te vernemen hoe het
kabinet bij de opstelling van het wetsvoorstel Algemene Wet Gelijke
Behandeling, zoals dat naar de adviesorganen zal gaan, de relatie naar de
reparatiewetgeving zal uitwerken. Hopelijk komt daarover spoedig
duidelijkheid.
Een ander algemeen probleem is de relatie van de reparatiewetgeving
met de voorgenomen wijziging van artikel 429 quater in het Wetboek van
Strafrecht. Deze leden herinnerden zich dat de Kamer bij de behandeling
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van de reparatienota terughoudend heeft gereageerd op strafsancties als
zodanig op het terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
De vraag laat zich dan stellen of de in de reparatiewetgeving voorgestelde
normen alle vallen onder het bereik van artikel 429 quater WvSr, dat toch
binnenkort, als de plannen van het kabinet gerealiseerd zijn, discriminatoir
bij de uitoefening van beroep en bedrijf ook op grond van geslacht
strafbaar zal stellen. Hoe ziet het kabinet de consequenties van deze
strafbaarstelling voor de bevoegdheden en het functioneren van de
commissie, en de bevoegdheden van de Loontechnische Dienst? Hoe
moet, in het licht van de voorgenomen strafbaarstelling, de zeer voorzichtige benadering van het opleggen van sancties bij overtreding van bij
voorbeeld de norm ten aanzien van werving en selectie worden gezien?
De leden van de fractie van D66 kregen graag een uiteenzetting over de
relatie met het nieuwe artikel 429 quater WvSr, en over de rechtshandhaving in het algemeen met alle consequenties van dien.
De leden van de D66-fractie wezen erop dat op 5 februari 1985, dus na
de behandeling van de Reparatienota, de Raad van Ministers van de Raad
van Europa een aanbeveling hebben aangenomen «Legal protection
against sex discrimination (no. R 85)». Zij verzochten om een nadere
beschouwing over de verhouding tussen de bepalingen van deze Aanbeveling, met name die onder IV en V, en het nu voorliggend wetsvoorstel.
Kan de tot stand te brengen wet worden beschouwd als een voldoende
uitvoering van genoemde Aanbeveling, zo vroegen zij.
De hier aan het woord zijnde leden waren van oordeel dat het vraagstuk
van de ongewenste intimiteiten ook in de arbeid een belangrijke rol
speelt. Welke mogelijkheden biedt de reparatiewetgeving om dit aspect
mede te betrekken?
Gelet op hun motie over de uitwerking van het begrip «betrekking»
(18 269, nr 9), waaraan het kabinet in de memorie van toelichting een
nadere beschouwing heeft gewijd, en gelet op het VN-verdrag (met name
artikel 1 1 , juncto artikel 13) konden deze leden zich voorstellen dat het
ruime begrip «arbeidsverhoudingen», dat blijkens de memorie van
toelichting ten grondslag ligt aan artikel 3, ook voor de andere artikelen
zou kunnen gelden. Zij vroegen of dit overwogen zou kunnen worden. De
uitbreiding van de werkingssfeer tot het militaire overheidspersoneel
juichten zij toe. Wat het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht
betreft, wordt in de toelichting opgemerkt dat dit in het Burgerlijk
Wetboek blijft. Zou zich bij integratie van de reparatiewetgeving in een
Algemene Wet Gelijke Behandeling een andere situatie kunnen voordoen,
zo vroegen zij.
Zoals de leden van de fractie van D66 al aanduidden, kunnen zij, zeker
indien op de bovengenoemde principiële punten bevredigend opheldering
is verschaft, instemmen met de strekking van het wetsvoorstel, waarbij op
8 punten, genoemd op blz. 2 van de memorie van toelichting, een
wijziging optreedt ten opzichte van de bestaande wetten gelijke behandeling.
Met gemengde gevoelens hadden de leden van de S.G.P-fractie kennis
genomen van het voorstel de wetgeving inzake gelijke behandeling van
mannen en vrouwen te herzien. Zulks nam niet weg dat zij veel waardering
hebben voor de duidelijke en overzichtelijke presentatie van de onderhavige
materie, met name ten aanzien van de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de bestaande wetgeving.
Enerzijds betreurden deze leden de intensivering van het door hen
principieel bekritiseerde beginsel van gelijke toetredingskansen voor
mannen en vrouwen tot het arbeidsproces, anderzijds waren zij zich ervan
bewust zich te bevinden in een bepaald stadium van wetgeving dat
medebepalend is door supranationaal recht. Deze leden, hier aan het
woord, konden van harte instemmen met het beginsel van gelijke beloning
in gelijke gevallen. Blijvend hadden zij echter moeite met het negeren van
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het kostwinnerschap, dat overigens zowel door een man als door een
vrouw in een concreet geval vervuld zou kunnen worden. Voorts wezen zij
op schriftuurlijke gronden de stellingname af dat, in normatieve zin, elke
betrekking voor mannen en vrouwen gelijkelijk toegankelijk zou dienen te
zijn. Zij wensten daarop nog terug te komen.
Dat verbrokkelde wetgeving nu geïntegreerd wordt konden zij waarderen,
al vroegen zij zich wel af waarom de onderhavige materie niet is blijven
liggen tot de indiening van de aangekondigde «brede» wet gelijke
behandeling.
De leden van de P.P.R. fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel tot samenvoeging en verduidelijking van de
bestaande wetgeving voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Hoewel de totstandkoming van de toegezegde algemene wetgeving
gelijke behandeling naar de mening van deze leden reeds veel te lang op
zich laat wachten; waren zij toch verheugd dat deze «reparatie» nu ter
behandeling is voorgelegd. Het had deze leden verbaasd dat in de
memorie van toelichting niet is ingegaan op het verband tussen dit
wetsvoorstel en het komende, verderstrekkende, wetsvoorstel. Graag
ontvingen zij een reactie op een opmerking die over deze reparatiewetgeving door de Commissie Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen bij
de arbeid is gemaakt in het jaarverslag over 1985: «De Commissie ziet
het wijzigingsvoorstel slechts als een tussenstap op weg naar een
regeling om te komen tot gelijke behandeling van iedereen, waarbij niet
alleen het onderscheid naar geslacht maar ook ander onderscheid op
ongerechtvaardigde gronden wordt afgewezen».
De leden van de P.P.R.-fractie waren van mening dat op een aantal
onderdelen, met name wat betreft de stroomlijning sprake is van een
verbetering van de bestaande wetgeving. Op een groot aantal aspecten
met betrekking tot de arbeid echter is (nog steeds) overduidelijk sprake
van ongelijke behandeling van vrouwen en mannen. Zij zeiden het te
betreuren dat het wetsvoorstel deze ongelijke behandeling (nog steeds)
beperkt verbiedt en dat ook beperkte mogelijkheden tot beroep en
sancties zijn opgenomen.
Het was de leden van de P.P.R.-fractie opgevallen dat in de memorie
van toelichting niet systematisch op de uitgebrachte adviezen terzake is
ingegaan. Zij vroegen de bewindslieden of het mogelijk is dit alsnog te
doen, waarbij zij met name verzochten in te gaan op de kritiek van de
Emancipatieraad op de bestaande wetgeving (Advies Herziening Wetgeving Gelijke Behandeling, oktober 1985, paragraaf 2.2.).
Het lid van de fractie van de P.S.P. zei verheugd te zijn dat er nu een
wetsvoorstel tot wijziging van de wet gelijke behandeling van mannen en
vrouwen (en een aantal andere wetten) op tafel ligt, zij het dat er sinds de
bespreking van de Reparatiewet in de Tweede Kamer (juni 1984) drie jaar
verstreken zijn.
Het algemene uitgangspunt van de wet kon dit lid onderschrijven,
namelijk het bereiken van gelijke posities tussen mannen en vrouwen op
het gebied van de betaalde arbeid. Het is een vooruitgang ten opzichte
van de vorige wet dat nu in de considerans van de wet dit uitgangspunt is
opgenomen.
Het lid van de G.P.V.-fractie achtte het op zich zelf beschouwd een
goede zaak dat ernaar wordt gestreefd de huidige verbrokkelde wetgeving
samen te voegen en te stroomlijnen. Dat neemt echter niet weg dat dit
lid de bestaande wetten gelijk loon en gelijke behandeling verschillend
waardeert. Hij achtte het een element van elementaire rechtvaardigheid
dat gelijke arbeid gelijk wordt gehonoreerd. De Wet gelijk loon mannen
en vrouwen is een goed instrument gebleken om deze gelijke betaling te
bewerkstelligen. Ten aanzien van de Wet gelijke behandeling mannen en
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vrouwen lag deze waardering anders. Alhoewel het waar is dat het er
voor veel functies niet toe doet of deze door een man of een vrouw
worden vervuld, ging het hem veel te ver dit door «politie te paard» te
laten afdwingen. Hij achtte dit een ongeoorloofde inperking van de
maatschappelijke vrijheid en pluriformiteit.
Het lid van de R.P.F, fractie had met gereserveerde belangstelling
kennis genomen van het voorliggend wetsvoorstel.
Met enige verbazing constateerde hij dat dit onderdeel van het emancipatiebeleid van het kabinet, voorzover dat in wettelijke regelingen is
neergelegd, reeds na een betrekkelijk korte periode aan een ingrijpende
herziening toe is. Hij vroeg of het kabinet in dit ervaringsfeit aanleiding
ziet in de toekomst meer terughoudendheid te betrachten waar het gaat
om gedragsbeïnvloedende wetgeving op het terrein van vrouwenemancipatie. Vooraf stelde hij nog dat een wettelijke regeling ter bevordering
van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen door hem aanvaardbaar wordt geacht. Vooral waar het gaat om maatregelen, die eventuele
scheefgroei in beloning en andere arbeidsvoorwaarden tussen mannen en
vrouwen corrigeren. Deze kunnen onder omstandigheden zeker geboden
zijn. Als voorbeeld noemde het hier aan het woord zijnde lid de regelgeving,
ten einde een situatie te bereiken waarin vrouwen gelijke mogelijkheden
als mannen hebben tot het verrichten van al dan niet betaalde arbeid.
Daarbij dient echter te worden gewaakt voor een overreactie. Op dit
aspect zou hij nog terugkomen. Voor zover de nieuwe wet Gelijke
Behandeling van mannen en vrouwen er toe strekt het bestaande,
onoverzichtelijke geheel van wetgeving om te vormen tot één rechtlijnig
geheel, zou het wetsvoorstel de goedkeuring van het R.P.F, fractielid
kunnen wegdragen. Hij stelde evenwel vast, dat het wetsvoorstel zich niet
tot stroomlijning en harmonisatie alleen beperkt. Derhalve zag hij zich
genoodzaakt de diverse voornemens van enige kanttekeningen te
voorzien.
Inhoudelijk ingaand op de motivering van het wetsvoorstel, vroeg het
R.P.F."fractielid, welke knelpunten de huidige wetgeving in de praktijk
ontmoet. Voorts wilde hij vernemen of er inzicht bestaat in de mate
waarin ondernemers en werkgevers tot dusverre moeite hebben met de
huidige praktijk. Is hiernaar onderzoek verricht? Zo ja, wat zijn de kenmerkende resultaten daarvan? In hoeverre zijn de resultaten terug te vinden in
het onderhavige wetsvoorstel? Zo neen, ziet het kabinet aanleiding om
een dergelijk onderzoek te verrichten?
Het lid van de R.P.F.-fractie constateerde dat naar de mening van het
kabinet de bestaande wetten inzake de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen reeds voldoen aan de eisen van het Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Tot zijn
verwondering heeft het kabinet niettemin tot aanscherping van de
regelgeving besloten en is het niet bij de eerdervermelde stroomlijning
gebleven. Zag hij het goed, dat is het van tweeën één: ofwel de huidige
wetgeving voldoet inderdaad aan genoemd Verdrag, zodat aanscherping
van de wetgeving overbodig is, ofwel de thans van kracht zijnde nationale
regelgeving is niet met het Verdrag in overeenstemming. In dat laatste
geval zou Nederland inderdaad al dan niet tot ingrijpende aanpassingen
moeten overgaan. Graag ontving hij een heldere uiteenzetting op dit pu.it.
Alvorens ter zake van enige artikelen wat meer in bijzonderheden te
treden, sloot het lid van de R.P.F.-fractie zijn bijdrage aan het algemeen
gedeelte af met de verklaring dat de integratie van de wet gelijk loon voor
mannen en vrouwen in de nieuwe wet zijn instemming had.
2. Reikwijdte van het wetsvoorste;
De leden van de C D A . fractie constateerden dat de bepaling in artikel
1637ij BW en in de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in
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de openbare dienst gehandhaafd wordt dat onder arbeidsvoorwaarden
niet zijn begrepen aanspraken of uitkeringen ingevolge pensioenregelingen.
In dit verband wilden deze leden graag van de bewindslieden vernemen
op welke termijn en in welk kader het vraagstuk van de gelijke behandeling
in de pensioenregelingen wordt aangepakt. Zij vernamen in verband
hiermee graag of de reparatiewet dan wederom reparatie behoeft en of
het niet mogelijk zou zou zijn een en ander zo voortvarend ter hand te
nemen dat de uitzondering voor uitkeringen ingevolge de pensioenregelingen reeds voor de behandeling van dit wetsvoorstel in de Kamer bij
nota van wijziging geschrapt zou kunnen worden.
In dit kader vroegen de leden van de CD.A-fractie de bewindslieden
tevens naar hun visie op het vraagstuk van de pensioenregelingen van
werknemers in de openbare dienst. Worden deze nu geacht te ressorteren
onder de 3e dan wel onder de 4e EG-richtlijn? Zij verwezen ter onderbouwing van hun vraag naar de uitleg die gegeven wordt aan artikel 3, eerste
lid van de derde EG-richtlijn op grond waarvan het toepassingsgebied van
de gelijke behandeling wordt beperkt tot wettelijke regelen die gelden op
het gebied van onder meer invaliditeit, ouderdom en werkloosheid.
Daarmee vallen buiten de 3e EG-richtlijn de (niet-wettelijke) beroepsregelingen. Voor deze regelingen zal een afzonderlijke, 4e EG-richtlijn gelden.
Gelet op deze uitleg wordt wel gesteld dat ook de overheids(pensioen)regelingen niet onder de werkingssfeer van de 3e EG-richtlijn zouden
vallen. Men beschouwt deze overheidsregelingen dan dus als beroepsregelingen. Op grond hiervan zouden deze onder de 4e EG-richtlijn kunnen
vallen.
Anderzijds zou men ook kunnen stellen dat prestaties, verleend
krachtens een beroepsregeling, vallen onder het begrip beloning in de zin
van artikel 119 EG-verdrag, op grond waarvan gelijke behandeling wordt
geboden.
Het onderhavige wetsvoorstel, ondanks de verbeteringen, mede
aangebracht op grond van de adviezen van de externe adviesorganen en
de bestaande commissies gelijke behandeling, vertoont nog steeds het
beeld, als ware de wetgeving slechts bedoeld om de eerste en tweede
Europese Richtlijn in de Nederlandse regelgeving vast te leggen.
Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie was deze reparatiewetgeving het juiste moment geweest om ook na te gaan of andere
aanbevelingen en voorschriften - deze leden dachten hierbij bij voorbeeld
aan de lAO-verdragen met betrekking tot de gelijke behandeling, zoals
het onlangs geratificeerde verdrag nr. 156, aanbevelingen vanuit de VN,
zoals bij voorbeeld de stukken voortvloeiend uit het VN-vrouwendecennium,
en, niet in de laatste plaats, het eigen Beleidsplan Emancipatie - hadden
kunnen bijdragen tot wetgeving waarmee een actieve bijdrage aan de
doelstellingen van het emancipatiebeleid had kunnen worden geregeld.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden bovendien verwacht - zeker
waar de reparatienota van 1984 de indruk van een meer stimulerend
beleid had gewekt - dat de bevordering van positieve actie in dit wetsvoorstel zou zijn verwerkt. Het is teleurstellend te moeten lezen op blz. 26
van de memorie van toelichting dat een nota inzake het overheidsbeleid
ter bevordering van positieve actieplannen in organisaties pas eind 1987
de Kamer zal bereiken. Pas dan, zo vervolgt de memorie van toelichting
zal aandacht kunnen worden besteed aan de vraag of en zo ja, op welke
wijze via wetgeving het opstellen van positieve actieplannen kan worden
bevorderd.
Kunnen de leden van de P.v.d.A.-fractie ervan uitgaan dat die nota
inderdaad eind 1987 de Kamer zal hebben bereikt? Zal bij die nota
worden weergegeven hoe door middel van mogelijke wijzigingen van
deze wet - of wellicht in de Algemene wet Gelijke Behandeling - de
positieve actie zou kunnen worden verwerkt?
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Toch, zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie, is hier sprake van een
gemiste kans. Zeker waar ook vanuit Europese zijde op positieve actie
wordt aangedrongen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden absoluut niet begrepen
waarom in het onderhavige wetsvoorstel de Europese richtlijn met
betrekking tot de pensioenen niet had kunnen worden verwerkt.
Wanneer is «te zijner tijd», zo vroegen zij. Had, waar de richtlijn met
betrekking tot de pensioenen reeds bijna een jaar geleden is aangenomen,
het niet op de weg van de Nederlandse regering kunnen liggen eindelijk
eens aan de vroege kant te zijn met de implementatie van de Europese
richtlijn in de Nederlandse wetgeving, als een soort compensatie van «de
te late of op het nippertje» geregelde uitwerking van de vorige drie
richtlijnen? Deze vraag klemt des te meer waar aangekondigd wordt dat
begin 1988 wetgeving bij de Kamer aanhangig zal worden gemaakt. Ten
minste had bij de memorie van toelichting aandacht aan de bovenwettelijke
sociale zekerheid moeten worden besteed, aldus meenden deze leden.
Zou overigens jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie in bij
voorbeeld de arresten Beets-Proper en Bilka-Weber niet al hebben
moeten leiden tot aanpassing van het wetsvoorstel, zoals nu aan de
Kamer voorgelegd? De leden van de P.v.d.A. fractie verwachtten hierop
een uitgebreide reactie, te meer, waar blijkens de Nederlandse gang van
zaken problemen met betrekking tot het ontslag van rechtswege bij het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - ook wanneer deze voor
vrouwen en mannen verschillend is - nog niet als in strijd met de wet
gelijke behandeling van vrouwen en mannen wordt aangemerkt.
Waarom worden zonder enige nadere toelichting nog altijd uitkeringen
ingevolge pensioenregelingen uitgesloten, zo wilden de leden van de
V.V.D. fractie gaarne vernemen.
Met betrekking tot het eerste lid van het nieuwe artikel 1637ij BW
wilden de leden van de fractie van D66 het volgende opmerken.
In het arrest Beets-Proper (26 februari 1987, nr. 262/84) heeft het
Europese Hof uitgesproken dat artikel 5, eerste lid van de richtlijn 76/207
aan de lidstaten niet de vrijheid laat om sexe-onderscheid toe te staan in
ca.o.'s wat betreft de leeftijd, waarop werknemers met functioneel
leeftijdsontslag gaan, indien deze leeftijd verband houdt met de - voor
mannen en vrouwen verschillende - leeftijd waarop men aanspraak krijgt
op een pensioenuitkering.
Gelet op het feit dat de Nederlandse rechter keer op keer dit artikel
verkeerd heeft geïnterpreteerd vroegen de hier aan het woord zijnde
leden of er geen aanleiding is om dit in het nu voorliggend wetsvoorstel
te verduidelijken.
Meer in het algemeen konden zij zich overigens voorstellen dat de
uitzondering voor pensioenregelingen niet onverkort kan worden gehandhaafd. Moet ook uit het arrest Bilka/Weber van 13 mei 1986 van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet de conclusie worden
getrokken dat op grond van artikel 119 EG-Verdrag het maken van een
onderscheid tussen man en vrouw in de sfeer van overeengekomen
aanvullende pensioenuitkeringen niet is toegestaan? In dat geval kan de
algemeen geformuleerde uitzondering in artikel 1637ij BW dat «niet
onder de arbeidsvoorwaarden zijn begrepen uitkeringen of aanspraken
ingevolge pensioenregelingen» niet in die algemeenheid worden gehandhaafd.
Wellicht worden bij voorbeeld sexeverschillen in premies, toetredingsleeftijden, opbouwperioden, verschillen met betrekking tot huwelijkse
staat en kostwinnerschap, deelname door deeltijdwerkers, enz., evenmin
als hetsexeverschil in de pensioneringsleeftijd, «gedekt» door de genoemde
uitzondering in artikel 1637ij BW?
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3. Direct en indirect onderscheid
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren, hoewel sprake is van enige
verbetering, nog niet gelukkig met de omschrijving van directe en
indirecte discriminatie. Met name het begrip «objectieve rechtvaardigingsgrond» achtten zij onvoldoende. Zij verwezen naar het advies van de
Emancipatie Raad waarin, ook naar aanleiding van de uitspraak van het
Europees Hof in de zaak Jenkins/Kingsgate uitdrukkelijk gewezen wordt
op het doel en de functionaliteit, waaraan getoetst dient te worden om te
bezien of het discriminatieverbod kan wijken. Ook aan dit doel dient
iedere discriminatie vreemd te zijn.
Het uitgangspunt behoort te zijn dat ieder onderscheid, of dat nu direct
naar sexe dan wel indirect naar kostwinnerschap, ouderschap, woon- of
leefsituatie, de mogelijkheid tot zwangerschap en bevalling, de maatschap^
pelijke positie van andere gezinsleden, in strijd moet worden geacht met
de wet.
Om na te gaan of een terechte «ongelijke behandeling» plaatsvindt, is
het, meenden deze leden, niet voldoende om te onderzoeken of sprake is
van een objectieve rechtvaardigheidsgrond en van een redelijke verhouding
tussen het beoogde doel en de gehanteerde middelen.
Getoetst behoort dan ook te worden of aan het doel elke discriminatie
vreemd is én of het de enige mogelijke weg is tot dat doel.
Interessant hierbij is dan tevens bij wie de bewijslast komt te liggen
voor het onderbouwen van de stellingname dat ongelijke behandeling de
noodzakelijke weg is om een in-zich niet discriminerend doel, te bereiken?
De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten een nadere stellingname op
dit punt. Bij de verdere bespreking van het wetsvoorstel zouden zij aanduiden waar zij meenden dat op dit punt naar hun oordeel onvoldoende
recht wordt gedaan aan hun opvatting.
De leden van de V.V.D. fractie waren tevreden over het feit, dat het
verbod van indirecte discriminatie nu ook geldt op het terrein van gelijk
loon. Immers, «typisch vrouwelijke» kenmerken als handigheid, vingervlugheid, snelheid, gevoel voor ritme, grotere bereidheid tot routinewerk
worden volgens de SER (Advies 1979 nr. 17) in de gehanteerde functiewaarderingssystemen lager gewaardeerd dan «manlijke kenmerken» als
bij voorbeeld materiaal" en machinegevoel, lichaamskracht.
Toch blijft het probleem van de geringe specificiteit van deze norm dat
de werking er van in de praktijk afhankelijk is van de herkenning. Het is
daarom te betreuren dat de memorie van toelichting zich hoofdzakelijk
beperkt tot een toelichting op de opmerkingen die zijn gemaakt gedurende
de plenaire behandeling van de oorspronkelijke wetsvoorstellen. De leden
van de V.V.D. fractie zouden zich kunnen voorstellen dat de praktijkervaring
inmiddels meer voorbeelden zou hebben kunnen opleveren. Het zou de
hanteerbaarheid van het wetsvoorstel kunnen vergroten indien deze
alsnog naar voren zouden worden gebracht, aangezien de aangehaalde
uitspraak van het Hof van Justitie evenmin algehele duidelijkheid verschaft.
Wel hanteert het kabinet een nieuwe definitie ten opzichte van middellijk
onderscheid, maar het verzuimt hierbij eveneens te vermelden wat onder
het ingevoegde begrip «objectieve rechtvaardigingsgrond» voor middellijk
onderscheid precies moet worden verstaan. Het komt niet verder dan
opnieuw een aanhaling uit de plenaire behandeling: «onbehoorlijk
onderscheid», maar ook dat geeft geen nieuwe gezichtspunten. Evenmin
als de duistere zinsnede ter toelichting van het woord «objectief»: «Het
moet gaan om doelstellingen of motiveringen die geen verband houden
met discriminatie op grond van geslacht, waarbij tevens sprake is van een
redelijke verhouding tussen het beoogde doel en het gehanteerde
middel», (blz. 4). Aan welk beoogd doel en welk middel zou hierbij, bij
wijze van voorbeeld, gedacht kunnen worden?
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Waarom wordt in de wettekst zelf geen definitie van middellijk en
onmiddellijk onderscheid gegeven en moet men zich daarvoor over de,
zoals gezegd, niet altijd even heldere memorie van toelichting op dit punt
buigen?
Het kwam de leden van de D66-fractie voor dat de in deze paragraaf
gebezigde begrippen tot verwarring kunnen leiden. Enerzijds wordt
analoog aan de uitspraak van het Europese Hof gesproken over een
objectieve rechtvaardigingsgrond voor het toelaatbaar zijn van middellijk
onderscheid. Anderzijds wordt ter uitwerking van het begrip «objectief»
gesteld dat het ook nog moet gaan om een redelijke verhouding tussen
het beoogde doel en het gehanteerde middel. Ten slotte wordt de
toenmalige Minister van Justitie, De Ruiter, geciteerd die onder discriminatie wilde verstaan «het onbehoorlijk onderscheid maken».
Deze leden vroegen of de rechter houvast zal hebben aan de begrippen
«objectieve rechtvaardiging», (redelijke verhouding tussen doel en
middel» en «onbehoorlijk onderscheid». Waar ligt trouwens de bewijslast?
Bij het «slachtoffer» of bij de «dader»? Deze leden konden zich voorstellen
dat niet het «slachtoffer» moet aantonen dat het gemaakte onderscheid
een objectieve rechtvaardigingsgrond ontbeert, onredelijk is of onbehoorlijk maar dat de «dader» moet aantonen dat het omgekeerde het geval is.
Hoe oordeelt het kabinet daarover?
De leden van de P.P.R.-fractie merkten op dat de invulling van het begrip indirect (of onmiddellijk) onderscheid tot nu toe een van de grootste
twistpunten is geweest in het streven naar gelijke behandeling. Er blijven
op dit gebied (grote) onduidelijkheden. Daarom verzochten zij het kabinet
om nader weer te geven hoe gedacht wordt om indirect onderscheid te
bestrijden en te voorkomen op het gebied van de deeltijdarbeid en andere
flexibele arbeidsvormen. Weliswaar strekt het voorliggende wetsvoorstel
zich over het gehele terrein van de arbeid uit, maar deeltijd- en flexibele
arbeid is bij uitstek vrouwenarbeid en bij uitstek arbeid met slechtere
voorwaarden dan voltijdse betrekkingen. Is het kabinet bij voorbeeld van
mening dat het handhaven van het 'A-criterium in de Wet minimumloon
en minimumvakantiebijslag niet in strijd is met de EG-rechtspraak? En is,
om een ander voorbeeld te noemen, de beperktere medezeggenschap
via de Wet op de ondernemingsraden voor deeltijdwerkers niet ook een
vorm van indirecte discriminatie?
Wat betreft het verschil tussen direct en indirect onderscheid, was het
het lid van de R.P.F, fractie bekend dat de Tweede Kamer in het verleden
in meerderheid van oordeel was dat hantering van het kostwinnersbegrip
bij ontslag in strijd zou zijn met de Tweede EG-richtlijn. De wijze waarop
is getracht zich in de memorie van toelichting te conformeren aan die
meerderheidsopvatting laat eens te meer zien tot welke onduidelijkheden
en verwarring een overmaat aan regelgeving op dit terrein aanleiding kan
geven. Het begrip «middellijk onderscheid» is weliswaar nader gepreciseerd in de memorie van toelichting, maar zodanig dat naar de overtuiging
van het R.P.F, fractielid op basis van deze bepaling in de toekomst met
recht naar voren kan worden gebracht dat het ontzien van kostwinners bij
een ontslag wel aanvaardbaar is.
De rechtvaardigingsgrond ligt hier in het feit dat kostwinners, ten
behoeve van degenen voor wie zij in het onderhoud zorgdragen, meer
belang hebben bij betaald werk dan iemand anders. Dat zulks ongerechtvaardigde benadeling van vrouwen zou opleveren is in toenemende mate
minder juist daar de vrouw als kostwinner lang geen uitzondering meer is.
Zijn de ministers dezelfde mening toegedaan? Terzijde merkte hij nog op
dat zijn fractie allerminst moeite zou hebben met een beleid dat kostwinners
ontziet wanneer er ontslagen vallen.
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4. De nieuw in te stellen Commissie gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid
De samenvoeging van de verschillende wetten gelijke behandeling van
mannen en vrouwen gaat gepaard met een samenvoeging van de
verschillende commissies die zich thans met de afzonderlijke onderdelen
van de gelijke behandeling bezighouden. Dit kwam de leden van de
C.D.A.-fractie als een logische en efficiënte keuze voor. De commissie
kan een wezenlijke rol vervullen in het proces van de gelijke behandeling,
doordat zij kan functioneren als een forum voor debat en aldus een
bijdrage kan leveren aan de rechtsontwikkeling door verheldering van de
normstelling, zo spraken deze leden als hun visie op de commissie uit.
Toch waren er bij deze leden een aantal vragen en bedenkingen gerezen
bij de aanpak van de ministers om tot verbetering van het functioneren
van de nieuwe Commissie gelijke behandeling te komen.
Voorgesteld wordt om de ondernemingsraad de bevoegdheid te
verlenen een vezoek tot de commissie te richten om een onderzoek naar
vermeend ongerechtvaardigd onderscheid in de onderneming uitte
voeren. De leden van C.D.A.-fractie constateerden dat deze bevoegdheid
zeer ruim is omschreven. Daardoor, zo meenden zij, is het naar de letter
mogelijk dat de Ondernemingsraad een dergelijk verzoek tot het verrichten
van een onderzoek zou doen ter behartiging van zowel een individueel als
een collectief belang. Dat eerste (individuele belangenbehartiging) leek
deze leden niet altijd in overeenstemming met de taak en functie van de
Ondernemingsraad, terwijl het tweede daarin beter past In deze mening
werden deze leden gesteund door de opvattingen van de voormalige
staatssecretaris voor Emancipatiezaken en een deel van de SER-leden (de
ondernemersleden en het kroonlid Van Doorn) die van oordeel zijn dat de
Ondernemingsraad advies moet kunnen vragen aan de commissie gelijke
behandeling over regelingen in de onderneming die van collectief belang
kunnen zijn. Wel meenden zij dat een individueel belang vaak te vertalen
zou zijn in een breder algemeen belang in welk geval zij meenden dat het
past in de actiebevoegdheid van de Ondernemingsraad. De leden van de
C.D.A.-fractie vroegen de ministers dan ook of het geen aanbeveling
verdient de bevoegdheid van de Ondernemingsraad zich tot de commissie
te richten expliciet tot de collectieve belangensfeer te beperken en de
wettelijke bepaling waarin aan de Ondernemingsraad de bevoegdheid
wordt toebedeeld dan ook in die zin duidelijk te laten zijn en in die zin bij
te stellen. De leden van de C.D.A.-fractie wensten een nadere uiteenzetting
omtrent de verhouding van de bevoegdheid van de Ondernemingsraad
om op grond van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden
externe deskundigen om advies te vragen en de nieuw te creëren bevoegdheid van artikel 14, tweede lid onder d van de reparatiewet gelijke
behandeling. Staat, zo vroegen deze leden, de limitatieve opsomming van artikel 14 van de reparatiewet gelijke behandeling zonder de in
het tweede lid onder d aan de Ondernemingsraad toebedeelde bevoegdheid
in de weg aan een adviesaanvrage van de Ondernemingsraad aan de
Commissie gelijke behandeling op grond van artikel 16 van de Wet op de
ondernemingsraden?
Ter verbetering van de werkwijze van de commissie wordt de bevoegdheid
tot onderzoek uit eigen beweging geïntroduceerd.
De leden van de C.D.A.-fractie zagen wel in dat hiermee de effectiviteit
van het werk van de commissie kan worden verbeterd maar zagen toch
een aantal bezwaren die nadere regeling zouden behoeven om de meest
elementaire waarborgen van zorgvuldigheid te kunnen bieden. In de wet
wordt slechts als vereiste geformuleerd dat indien het onderzoek uit
eigen beweging betrekking heeft op personen, ten nadele van wie zou zijn
gehandeld, deze van het voornemen tot onderzoek op de hoogte worden
gesteld en dat bij gebleken bezwaar de commissie niet bevoegd is tot het
onderzoek. Ten aanzien van de ondernemer op wie het onderzoek zich
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richt worden de voorschriften die de zorgvuldigheid moeten waarborgen
overgelaten aan de commissie die op grond van artikel 15 nadere regelen
voor haar werkwijze opstelt die goedkeuring behoeven van de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De leden van de C.D.A.-fractie
vroegen of het niet wenselijk zou zijn de meest elementaire gedragsregels
die bij onderzoeken door de commissie in acht zouden moeten worden
genomen, in de wet op te nemen. Ten minste zou toch moeten worden
vastgesteld dat en hoe de werkgever op de hoogte wordt gesteld van een
voornemen van de commissie om een onderzoek naar vermeende
discriminatie in het bedrijf te gaan verrichten. Daarnaast zal de wet toch
garanties moeten bieden dat met de gevorderde inlichtingen en bescheiden
zorgvuldig zal worden omgegaan en dat indien nodig geheimhouding zal
worden betracht. Nu hiervan niets in de wet is geregeld voorzagen de
leden van de C.D.A. fractie problemen, zeker nu ook aan anderen dan
ambtenaren van de Loontechnische Dienst inlichtingen en inzage van
bescheiden zou moeten worden gegeven.
Aan de commissie is de bevoegdheid verleend haar oordeel openbaar
te maken over de vraag of bij een aanbieding van een betrekking onderscheid is gemaakt. Al eerder hadden de leden van de C.D.A. fractie
gewezen op de veelheid van actiemiddelen die zich richten op de «advertentie» en hadden daarover hun bedenkingen kenbaar gemaakt. Zij gaven
de wens te kennen dat die bezwaren hier als herhaald zouden kunnen
worden beschouwd. Daarnaast hadden zij vragen die zich specifiek op de
bevoegdheid tot openbaarmaking van het oordeel van de commissie
richten. Uit de toelichting leidden zij af dat het de bedoeling is dat de
commissie terughoudend zal omgaan met deze bevoegdheid. Zij zou zich
daarbij moeten beperken tot de ernstige, meest sprekende gevallen. Met
deze beperkte invulling konden de leden van de C.D.A. fractie instemmen.
Het verwonderde hen echter dat deze beperking dan niet ook in de
wettekst is terug te vinden. Aangezien het hier toch om een inhoudelijke
eis gaat is de wet en niet het reglement dat de commissie opstelt omtrent
haar werkwijze de plaats waar dit criterium thuishoort, zo stelden deze
leden.
De leden van de C.D.A.-fractie hadden kennis genomen van de keuze
van de ministers om niet aan het karakter van de commissie te tornen en
haar geen rechtsprekende bevoegdheid toe te kennen. Deze keuze kon de
instemming van deze leden wegdragen. Het voorkomen van procedures
en van verstoring van arbeidsrelaties is inderdaad een hoog te waarderen
goed. Toch konden de ervaringen met de commissie in het verleden niet
verhullen dat het werk van de commissie frustraties kent. Dat wordt, zo
meenden deze leden, met name ingegeven door het feit dat de procedures
met betrekking tot de gelijke behandeling geen deskundig gespecialiseerd
en snelwerkend duidelijk rechterlijk eindstation kennen. Zij vroegen de
bewindslieden of daarin voorzien zou kunnen worden door het instellen
van een gespecialiseerde Kamer, op de voet van bij voorbeeld de Ondernemingskamer of de Prachtkamer.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van oordeel dat het nog steeds
bestaande conflict van normen daarmee zou kunnen worden beslecht. In
dit verband wezen zij de bewindslieden op het feit dat hierin op dit
moment ook nog voor hen wellicht een corrigerende wetgevende taak
ligt.
Zij spraken namelijk als hun mening uit dat zwangerschap geen grond
mag zijn tot niet aanstelling, dus ook op zichzelf geen grond kan zijn voor
ontslag indien voor het vervullen van de functie zwangerschap geen
belemmering vormt. Zij constateerden echter dat de rechter een ontslag
onder die omstandigheden desondanks niet onredelijk oordeelt omdat de
werkgever gedurende de zwangerschap geen ziekengeld ontvangt en dus
zelf met de kosten zou blijven zitten. Op grond van deze omstandigheden
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie om een heroverweging van deze
Ziektewetbepaling.
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De leden van de C.D.A.-fractie hadden kennisgenomen van het feit dat
de commissie niet bevoegd geacht mag worden terzake van klachten met
betrekking tot ongewenste intimiteiten op de werkplek. Dit omdat deze
problemen de arbeidsomstandigheden betreffen en niet de arbeidsvoorwaarden waarover de commissie wel bevoegd is te oordelen. Deze leden
maakten daarover de volgende opmerkingen.
In de eerste plaats was hen niet zonder meer duidelijk dat arbeidsonrv
standigheden geen onderdeel (kunnen) uitmaken van het arbeidsvoorwaardenpakket gelet op het feit dat deze omstandigheden toch meestal ook
worden ingebracht bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Zij stelden een
nadere uiteenzetting over dit probleem op prijs.
In de tweede plaats vroegen zij de bewindslieden of het wenselijk zou
zijn voor het geval arbeidsomstandigheden niet onder arbeidsvoorwaarden
zouden vallen, het principe en dus ook de regels met betrekking tot
behandeling ook van toepassing te doen zijn op de arbeidsomstandigheden.
De commissie zal voortaan uit 11 leden bestaan. Dat is een achteruitgang
met 8 leden ten opzichte van het aantal dat zich thans over deze geschillen
buigt. Dat gaf de leden van de C.D.A.-fractie aanleiding om te vragen
naar de wijze waarop de ministers denken tegemoet te komen aan de te
verwachten taakverzwaring van de commissie. Nu noch voor de beloning
van de commissieleden noch voor het secretariaat andere of extra
middelen in vergelijking met de vorige commissies wordt voorzien, leek
het deze leden nog moeilijker dan voorheen om de aangebrachte zaken
binnen een redelijk termijn af te doen. Bovendien constateerden zij dat er
ook voor de verzwaarde taak van de voorzitter geen extra middelen zijn
voorzien. Zij zagen graag een nadere uiteenzetting van de bewindslieden
over de voorziene aanpak van de problematiek van een verzwaarde taak
van de commissie zonder aanwijsbaar andere c.q. extra voorzieningen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met één Commissie
gelijke behandeling. Mogelijk onderscheid in advisering tussen de ene en
de andere commissie - bij voorbeeld ten aanzien van mensen werkzaam
bij christelijke en gemeentelijke ziekenhuizen - verwijzing van cliënten en
dergelijke wordt hierdoor zeker voorkomen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er wel op dat de taak van de
leden van de commissie door de teruggang van gezamenlijk 19 naar 11
leden zal worden verzwaard.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met de vraag naar het karakter
van de commissie nog enkele opmerkingen.
In de motie-Ter Veld (18 269, nr 12) hadden deze leden hun opvattingen
over een bredere taak van de commissie reeds naar voren gebracht.
In de eerste plaats meenden zij dat de commissie ook tot doel zou
moeten hebben discriminatie actief op te sporen. Vanzelfsprekend komt
de commisise bij haar onderzoekende taak ook voorbeelden van discriminatie en belemmeringen tot de gelijke behandeling tegen.
Dat deel van de motie, zo meenden deze leden, is uitgevoerd door de
mogelijkheid van de commissie zelfstandig onderzoek te verrichten.
Het tweede deel van de motie betrof de taak van de commissie om de
bezochte en onderzochte bedrijven en instellingen te informeren over
haar bevindingen. Ook dat leidt tot geen enkel bezwaar. Vanzelfsprekend,
veronderstelden zij, zal het kabinet er ook geen bezaar tegen hebben
wanneer de commissie dan desgevraagd aan ondernemingsraad, dienstcommissie of bedrijfsleiding advies uitbrengt hoe de geconstateerde
belemmeringen voor gelijke behandeling op te heffen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen dat het grootste bezwaar
tegen de motie zou zijn dat de commissie eigener beweging bij de rechter
naleving van haar aanbevelingen zou kunnen eisen ter opheffing van uit
onderzoek gebleken belemmeringen voor gelijke behandeling.
Zij meenden dat handhaving van antidiscriminatiewetgeving, en dat
omvat ook het opheffen van klaarblijkelijke belemmeringen voor de gelijke
behandeling, een zaak is van openbaar belang.
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De Emancipatieraad stelt voor een staatsorgaan of een daartoe door de
Staat ingesteld orgaan toezicht te doen uitoefenen op de handhaving van
de wetgeving. Indien niet de commissie deze taak zou krijgen toebedeeld,
welke instantie acht het kabinet dan geëigend om niet naleving van de
wet aanhangig te maken. Zeker ook in die gevallen waar het gaat om
structurele belemmeringen voor gelijke behandeling en de klachten die
moeilijk aan een individu dat gediscrimineerd zou zijn vallen op te
hangen.
Deze motie is destijds toegelicht vanuit de optiek dat sexe-discriminatie
meer is dan alleen een persoonlijke zaak, waarbij individuen worden
gediscrimineerd. Het gaat bij discriminatie ook om een meer structurele
kant, moeilijker aanwijsbaar voor het individu, maar wel degelijk zeer
belemmerend.
De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op de situatie in de Scandinavische landen, in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland.
De opsporende en toezichthoudende organen hebben daar wel de
mogelijkheid zelfstandig inbreuken op non-discriminatienormen aanhangig
te maken, maar hebben tegelijkertijd de opdracht om zoveel mogelijk
minnelijk te schikken. Opvallend is dat inderdaad veel minnelijk geschikt
blijkt te kunnen worden. Het leek deze leden een goede zaak wanneer het
kabinet uitvoering van de aangenomen motie nogmaals in dat licht zou
beschouwen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen - met verwijzing naar de
oorspronkelijke verplichting van advies van de commissie in de Wet
gelijke beloning, een verplichting gebaseerd op de opvatting dat voor
een rechter functieclassificatieonderzoek en loonvergelijking ook geen
dagelijks werk zou zijn - of het in de rede ligt ook uitdrukkelijk vast te
stellen dat de rechter advies kan vragen aan de commissie bij de beoordeling van een klacht op grond van de wet.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden eveneens gerekend op een
nadere uitwerking bij deze reparatiewet van de toezegging in het Beleidsplan Emancipatie (Tweede Kamer 1983/1984, 18 542, nr. 2 blz. 28) om,
op basis van evaluatie, te komen tot mogelijke wijziging van bestaande
regelgeving om vrouwen een goede bescherming te bieden in de arbeidswereld tegen ongewenste intimiteiten en de mogelijke gevolgen daarvan.
Ongewenste intimiteiten op de werkplek zijn als zodanig aan te merken
als belemmerende factoren voor de gelijke toegang van vrouwen tot de
arbeidswereld. Het had de leden van de P.v.d.A.-fractie in hoge mate
verbaasd dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkens
een brief van 18 mei 1987 aan de Commissie gelijke behandeling, de
opvatting van deze commissie, dat de commissie ook bevoegd is adviesaanvragen met betrekking tot ongewenste intimiteiten in behandeling te
kunnen nemen, niet meent te kunnenden delen.
Wanneer zal de evaluatie die in het Beleidsplan Emancipatie is aangekondigd worden aangevangen? Wanneer zal de Kamer over de resultaten
daarvan kunnen beschikken? Mag de Kamer ook hier erop rekenen dat bij
het kabinetsstandpunt ter zake wordt medegedeeld op welke wijze de
onderhavige wet zal worden aangepast, danwei het bestrijden van
ongewenste intimiteiten op de werkplek zal worden verwerkt in de
Algemene Wet Gelijke Behandeling?
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren, waar in de aangehaalde brief
wordt verwezen naar aansluiting bij de gedachtenvorming ter zake binnen
de Europese Gemeenschap geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit
punt op Europees niveau. Heeft de resolutie met betrekking tot de
ongewenste intimiteiten op de werkplek van het Europees Parlement
(1986) nog tot nadere discussie en besluitvorming geleid? Is er op
EG-niveau of zelfs wellicht reeds binnen Nederland nagegaan of de wijze
waarop de wet tegen «sexual harassment» in het Verenigd Koninkrijk
functioneert aanleiding geeft tot navolging?
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat voorwaarden tot gelijke
deelname aan de arbeidswereld ook de bestrijding van dergelijke uitwassen
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behoren te omvatten en geenszins beperkt zou kunnen blijven tot de
omschrijving van arbeidsvoorwaarden in de enge zin, zoals in de brief
van 18 mei 1987 door de minister uiteengezet wordt.
Zij verwachtten op dit betoog en deze vragen een uitgebreide reactie.
De leden van de P.v.d.A.fractie achtten het een terechte zaak ook
medezeggenschapsorganen en dergelijke in staat te stellen zich tot de
commissie te wenden.
Eigen onderzoek van de commissie beoordeelden deze leden eveneens
positief.
Bij de artikelsgewijze behandeling zouden zij nader ingaan op taken en
functioneren van de commissie.
De leden van de V.V.D.-fractie waren niet overtuigd van het nut van de
commissie gelijke behandeling. Ook in dit wetsvoorstel is de macht om
toepassing van de wet te bereiken gering; bij de bestaande wetgeving
hechtte zelfs de rechter weinig waarde aan de uitspraken van de commissie.
De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de rechter daarmee nu wel meer
rekening zal houden. Bovendien is de klagende partij niet meer gedwongen
om eerst een uitspraak van de commissie te vragen alvorens zich tot de
rechter te kunnen wenden. Waaruit vloeit overigens de overtuiging voort
dat het oordeel van de commissie wel op vrijwillige basis zal worden
opgevolgd en zodoende het aantal rechtszaken ingeperkt kan worden?
Deze leden waren het met het kabinet eens dat de commissie geen
zaken bij de rechter aanhangig moet kunnen maken, aangezien daarbij
het gevaar zou kunnen ontstaan van een identificatie met een van de
partijen, hetgeen niet bij haar onafhankelijk en oordelend karakter past. In
dit verband wensten de aan het woord zijnde leden te vernemen of
datzelfde gevaar niet dreigt nu de commissie zonder instemming van de
minister uit eigen beweging zelfstandig onderzoek kan instellen. Op welke
grond is een dergelijk onderzoek gerechtvaardigd, mede gezien het
vergaande recht van de ambtenaren die de commissie bijstaan om alle
inlichtingen en bescheiden te vorderen en de even vergaande verplichting
van een ieder om deze inlichtingen, behoudens ambts- of beroepsgeheim,
volledig en naar waarheid te verstrekken?
Welk belang moet met een dergelijk onderzoek gediend worden?
Bestaan er mogelijkheden om een eenmaal ingesteld onderzoek te laten
stoppen door degeen bij wie dit wordt ingesteld, indien blijkt dat daarvoor
niet of nauwelijks enige grond aanwezig is.
De leden van de fractie van D66 wensten allereerst terug te komen op
onlangs door hen gestelde schriftelijke vragen (Aanhangsel 7 4 1 ,
ingezonden 19 maart 1987, beantwoord op 3 juni 1987) over het
uitsprakenboek van de commissie gelijke behandeling. Zij hadden zich
toen afgevraagd of afwijking door organen van de rijksoverheid van
oordelen van de (nieuwe) commissie gelijke behandeling gebonden zou
kunnen worden aan voorafgaand overleg met, respectievelijk instemming
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het onderhavige
wetsvoorstel wordt daarvoor geen regeling getroffen. Wel wordt in het
antwoord de mogelijkheid open gelaten dat alvorens door ministeries
wordt besloten geheel of gedeeltelijk af te wijken van het oordeel van de
commissie in een concrete situatie, overleg zal plaatsvinden met de
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken,
in verband met hun verantwoordelijkheid voor respectievelijk (naleving
van) de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het overheidspersoneelsbeleid. De hier aan het woord zijnde leden zouden graag
bij deze het kabinet een dergelijke toezegging willen ontlokken, waarbij zij
zich afvroegen of dit niet ook voor andere overheidsorganen zou moeten
gelden, en dus niet alleen voor de ministeries.
De leden van de fractie van D66 konden zich vinden in het samenvoegen
van de bestaande commissie gelijke behandeling tot één nieuwe
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commissie. Zij begrepen dat het accdent bij de taken van de nieuwe
commissie komt te liggen op onderzoek (al dan niet op verzoek) en
bemiddeling, om zodoende gerechtelijke procedures te voorkomen. De
commissie kan niet zelf gerechtelijke actie ondernemen. De hier aan het
woord zijnde leden konden zich vinden in de argumentatie van het kabinet
om die taak niet aan de commissie te geven. Het zou haaks staan op de
taak van de commissie om tot een neutrale oordeelsvorming te komen.
De terechte beperking van de taken van de commissie in dit opzicht
leidde deze leden echter wel tot de conclusie dat groepsacties, anders
dan op het terrein van werving en selectie, noodzakelijk zijn.
De commissie kan immers de indruk krijgen dat bij voorbeeld aan een
individueel geval een collectieve regeling ten grondslag ligt, die naar alle
waarschijnlijkheid in strijd is met de wet. Nu de commissie ook zelf het
initiatief tot onderzoek kan nemen, kan de commissie vaker die indruk
krijgen. Bij het ontbreken van groepsacties op grond van een oordeelsvorming van de commissie, zou deze discriminerende collectieve regeling
die schuil gaat achter het individuele geval niet anders kunnen worden
aangepakt dan door een individuele actie van een eventueel gediscrimineerde persoon. Als het gaat om het bestrijden van niet met de wet in
overeenstemming zijnde ca.o.'s alsmede van de situatie, zoals aangetoond
door de Loontechnische Dienst, dat een aanzienlijk deel van de werkgevers
een bewuste voorkeur voor een mannelijke werknemer heeft, dan wel in
het promotiebeleid stelselmatig vrouwen achterstelt, dan liggen groepsacties voor de hand. Het behoeft immers niet altijd om wijziging van een
individuele contractuele relatie te gaan. Het kan ook gaan om het algemene
personeelsbeleid van één of meer werkgevers.
In dit verband kan ook verwezen worden naar hetgeen het kabinet stelt
op bladzijde 25 van de memorie van toelichting waar het het verzoek om
onderzoek door de commissie, gedaan door belangenorganisaties,
ondernemingsraden of overlegorganen betreft. Het kabinet stelt daar
immers dat het niet altijd om een concreet voorbeeld van ongelijke
behandeling of ongelijke beloning behoeft te gaan, maar ook om een voor
de onderneming of diensteenheid geldende regeling, die bij toepassing
kan leiden tot ongelijke behandeling of beloning. Dergelijke zaken aan de
kaak stellen kan én door onderzoek of bemiddeling door de commissie,
maar moet als dat onvoldoende adequaat is, ook gerechtelijk aangepakt
kunnen worden, waarvoor groepsacties aangewezen lijken.
Bij groepsacties ten behoeve van een individuele werknemer zal die
persoon inderdaad moeten duidelijk maken geen bezwaar te hebben
tegen de actie, welke «geen bezwaar»-bepaling ook wordt voorgesteld als
het gaat om het verzoek tot onderzoek door een belangenorganisatie of
ondernemingsraad.
Deze leden kwamen tot de conclusie dat met betrekking tot de nieuwe
commissie van een verbetering sprake is, zeker nu ook organisaties van
belanghebbenden, ondernemingsraden en vergelijkbare overlegorganen
zich tot de commissie kunnen wenden met het verzoek een onderzoek in
te stellen, en de commissie ook zelf het initiatief tot onderzoek kan
nemen. Wat dat laatste betreft wordt redelijk voldaan aan de motie-Ter
Veld, die verzocht de commissie een actief opsporingsbeleid te laten
voeren met betrekking tot discriminatie.
Van het onderdeel van die motie (18 269, nr. 12) om de commissie ook
de bevoegdheid te geven gerechtelijke procedures te voeren, wilden deze
leden afstand nemen nu zich ook andere mogelijkheden lijken aan te
dienen om een follow-up te geven aan de bevindingen van de commissie,
en er voor gewaakt moet worden dat de commissie een tweekoppig
monster wordt dat én opspoort én oordeelt en vervolgens de door haar
(ver)oordeelde partij voor de rechter daagt. Bovendien zou zich bij
uitvoering van de motie-Ter Veld op dit punt de situatie kunnen gaan
voordoen dat individuele vrouwen of vrouwen-groepen voor civiele acties
afhankelijk worden van de commissie. Het leek genoemde leden verstan-
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diger maatschappelijke organisaties het groepsactiemiddel te verschaffen
om (eventueel na advisering door de commissie) zelf de naleving van de
wet af te dwingen.
De leden van de fractie van D66 konden zich vinden in de gedachte dat
ondernemingsraden, de dienstcommissies bij de rijksoverheid en de
daarmee vergelijkbare overlegorganen bij de andere overheden, alsmede
medezeggenschapsraden van scholen de mogelijkheid krijgen zich tot de
commissie te wenden om een onderzoek in te stellen.
Wel vroegen zij wat het betekent voor individuele contractuele relaties
waar het kabinet zo bezorgd over is als het gaat om dit soort groepsacties.
Ook een onderzoek of verzoek van bij voorbeeld een ondernemingsraad
kan toch raken aan de individuele contractuele relatie, of ten minste aan
de verhouding tussen werkgever en werkne(e)m(st)er.
Als een belangenorganisatie een verzoek om onderzoek richt aan de
commissie zal, voor zover het gaat om een concreet geval, in welk geval
de betrokkene op de hoogte zal zijn van het betreffende verzoek en
daartegen geen bezwaar moet hebben, het onderzoek toch verwijzen naar
dat individuele concrete geval, wat de arbeidsverhouding niet ten goede
zal komen. Desalniettemin zal de «groep» het verzoek tot onderzoek
doen. Het leek deze leden inconsistent om dergelijke groepsacties wel in
de wet op te nemen, en groepsacties voor het voeren van een gerechtelijke
procedure af te wijzen, waar beide hetzelfde (door het kabinet gevreesde)
effect kunnen hebben. Hoe ziet het kabinet de verhouding tussen beide
vormen van groepsacties?
Conform het eerste lid van artikel 14 strekt het oordelend karakter van
de commissie zich niet uit tot de bevoegdheid sanctie op te leggen, zoals
het schorsen van sollicitatieprocedures. Deze sanctie behoort tot de
bevoegdheid van de rechter. Hoewel de leden van de fractie van D66 zich
konden vinden in een duidelijk onderscheid tussen de taken van de
commissie en die van de rechter kan zich toch voor de bij een sollicitatieprocedure betrokken persoon het probleem voor doen dat zij aan de ene
kant na een lage drempel de commissie kan inschakelen, maar aan de
andere kant de drempel naar de rechter om de sollicitatieprocedure te
doen opschorten als te hoog ervaart, waardoor ook de inschakeling van
de commissie weinig zinvol is. Onderkent het kabinet dit probleem, en zo
ja, hoe kan het worden opgelost?
Indien groepsacties met een bredere strekking dan door het kabinet
voorgesteld, mogelijk zouden zijn, zou een belangenorganisatie zich
rechtstreeks tot de rechter kunnen wenden om naleving van de gelijke
behandeling af te dwingen. Aangezien artikel 14, tweede lid onder c
bepaalt, dat ook de rechter de commissie kan inschakelen voor een
onderzoek en hij tevens op verzoek van de belangenorganisatie de
sollicitatieprocedure zou kunnen opschorten, zou een groepsactie ook in
dit geval een oplossing bieden of zagen de aan het woord zijn leden dit
verkeerd?
Het kabinet gaat naar het oordeel van de leden van de fractie van D66
wat gemakkelijk voorbij aan de relatie tussen de impliciete adviestaak van
de commissie en het beleid ten aanzien van positieve actieplannen.
Een oordeel van de commissie leidt immerst niet automatisch tot een
wijziging van het beleid in de richting van een positief actieplan. Aangezien
deze leden sterk voorstander zijn van positieve actieplannen, zowel bij de
departementale en lagere overheden als bij particuliere organisaties,
waren zij zeer benieuwd naar overheidsplannen ter zake.
Met instemming hadden de leden van de S.G.P-fractie gelezen dat het
kabinet de commissie gelijke behandeling wil blijven zien als een opiniërend
instituut, welks oordeel noch de kracht van een bindend advies, noch het
gehalte van een (pseudo)rechterlijke uitspraak wordt toegekend. Zij
vroegen zich echter af in hoeverre de regeling in artikel 14 met betrekking
tot de openbaarmaking van het oordeel van de commissie correspondeert
met genoemd standpunt.
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Het kabinet lijkt zulks ook te erkennen op blz. 27 van de memorie van
toelichting. Dat het gaat om de belangrijkste vorm waarin betrekkingen
worden aangeboden, was voor deze leden geen overtuigend argument
om bedoelde bevoegdheid te verlenen. Moet de commissie ook die
gevallen openbaar maken en rectificeren, waarin de rechter tot een
andere uitspraak komt dan de commissie?
De S.G.P. fractieleden, hier aan het woord, konden zich niet verenigen
met de uitbreiding van de bevoegdheid van de commissie om ook zelf
onderzoek in te kunnen stellen. Op zijn minst wordt hierdoor de indruk
versterkt met een strafrechtelijke instantie van doen te hebben.
Ronduit beledigend achtten zij de uitspraak dat aantoonbare emancipatiedeskundigheid «vrijwel een garantie inhoudt dat de commissie voor het
merendeel uit vrouwen zal bestaan». Zij vroegen om een onderbouwing
van de kennelijke vooronderstelling dat weinig mannen deskundig zijn op
het gebied van de emancipatie.
Wordt, zo vroegen de leden van de S.G.P.-fractie voorts, bij de samenstelling van de commissie alleen gelet op deskundigheid en spreiding qua
werkterrein, of ook op politieke voorkeur dan wel levensbeschouwing? Is
het kabinet van mening dat de pluriformiteit van de samenleving in de
samenstelling van de commissie tot uiting dient te komen? Acht het de
persoonlijke overtuiging dat emancipatie moet worden nagestreefd, een
element dat ter zake doet om voor benoeming in aanmerking te komen?
Erkent het kabinet dat emancipatiedeskundigheid niet onlosmakelijk
verbonden is aan instemming met emancipatie als beleidsdoel?
Het lid van de fractie van de P.S.P. kon eveneens instemmen met het
doel van de onderhavige wet, te weten grotere toegankelijkheid tot en
versterking van de commissie gelijke behandeling. Na aanvaarding van de
wet kan de commissie gelijke behandeling in bepaalde situaties zelf
onderzoek instellen, terwijl ondernemingsraden, medezeggenschapscommissies of belangenorganisaties de commissie om een oordeel kunnen
vragen. Naar de mening van dit lid zou de commissie echter meer
bevoegdheden mogen krijgen.
Het lid van de fractie van de P.S.P. vroeg zich af waarom de commissie
gelijke behandeling op een aantal onderdelen niet een meer bindend
advies kan geven. Bij voorbeeld, inzake duidelijk onjuiste wervingsadvertenties zou de commissie de bevoegdheid kunnen krijgen de betreffende
werkgever op te dragen een verbeterde advertentietekst te plaatsen.
Immers, indien er eerst een rechtzaak over een onjuiste advertentie
gevoerd moet worden, gaan enige weken of maanden voorbij, en zal
inmiddels wel voorzien zijn in de vacature.
Ook was dit lid niet onder de indruk van het argument dat de commissie
haar onafhandelijkheid zou verliezen als zij de bevoegdheid zou krijgen
zaken bij de rechter aanhangig te maken. Indien de commissie, in haar
deskundigheid, moet concluderen dat in een bepaalde zaak in strijd met
de wet gelijke behandeling wordt gehandeld, dan doet zij niet meer dan
haar taak uitvoeren. Een logisch gevolg is dan deze wetsovertreding
aanhangig te maken. Ten slotte wilde het lid van de fractie van de P.S.P.
er op aandringen de commissie gelijke behandeling bevoegd te verklaren
om adviesaanvragen met betrekking tot ongewenste intimiteiten in
behandeling te nemen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het
ontbreekt de wetgeving aan duidelijke handvatten om ongewenste
intimiteiten aan te pakken, terwijl dit wel op grote schaal voorkomt (zoals
mag blijken uit de praktijk van de Stichting Handen Thuis). Er is, naar de
mening van dit lid, sprake van verschil in arbeidsomstandigheden
wanneer mannelijke werknemers niet en vrouwelijke werknemers wel
worden lastig gevallen op hun werk. Ook door een ruime meerderheid van
het Europese Parlement wordt ongewenste intimiteiten beschouwd als
een uiting van ongelijke behandeling.
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Uit onderzoek is gebleken, zo zei het lid van de G.P.V.-fractie dat vooral
vrouwen in de lagere inkomenscategorieën baat hebben bij de Wet gelijk
loon en dat vrouwen met de betere inkomens vaker een beroep doen op
de Wet gelijke behandeling. Wanneer om sociale redenen voorgesteld
zou worden de commissie gelijk loon meer armslag te geven om daarmee
de positie van de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt te versterken,
dan zou hij daartegen geen overwegend bezwaar hebben. Het zal
duidelijk zijn dat dit lid om meer dan één reden bezwaar had tegen
uitbreiding van de bevoegdheden van de commissie gelijke behandeling.
Dat klemde des te meer omdat ditzelfde onderzoek (zie SMA, februari
1987) heeft uitgewezen dat er vaak verschil van mening blijkt te bestaan
tussen de rechter en de commissie. Dat pleit er niet voor de bevoegdheden
van de commissie uit te breiden.
Dit lid achtte het al te ver gaan de commissie enkel op grond van een
vermoeden van discriminatie een zelfstandig onderzoeksrecht toe te
kennen. Kan een al te lichte procedure niet uitlokken tot lichtvaardig
gebruik? Zal het effect daarvan niet zijn een mogelijke verstoring van de
arbeidsverhoudingen, zonder dat daar een redelijke grond voor aanwezig
is?
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg zich voorts af wat de noodzaak is om
ook ondernemingsraden en vergelijkbare organen het recht te geven zich
tot de commissie te wenden. In zijn algemeenheid kan toch gesteld
worden dat organen het recht krijgen zich tot arbitrerende of rechtsprekende instanties te wenden ten behoeve van derden, als die derden zelf
onvoldoende in staat zijn eigen procedures te beginnen? Daarvan is hier
toch geen sprake?
Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg voorts of de bewindsleden willen
ingaan op de gemotiveerde bezwaren van de RCO tegen het inschakelen
van ondernemingsraden. De ondernemingsraad bemoeit zich niet met
aangelegenheden van individuele werknemers, laat staan van niet-werknemers van de onderneming, aldus de RCO. Dit lid voelde zich aangesproken door deze redenering. Tevens stelt de RCO voor de leden van de
commissie de bevoegdheid te geven minderheidsstandpunten in te
nemen en bekend te maken. Is het kabinet daartoe bereid?
De bevoegdheid van de commissie om eigener beweging onderzoek in
te stellen achtte dit lid een zeer vérgaande. Er moet immers heel wat aan
de hand zijn wil een eigen onderzoek gerechtvaardigd zijn. De huidige
constructie waarbij onderzoek alleen kan plaatsvinden na tussenkomst
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Minister
van Binnenlandse Zaken achtte dit lid ook beduidend beter.
Het hier aan het woord zijde lid van de R.P.F.-fractie verklaarde er
onder zekere voorwaarden geen moeite mee te hebben, dat de bestaande
commissies gelijke behandeling worden samengevoegd tot één orgaan.
Hij achtte het in dit verband van groot belang nader bij het karakter van
de commissie stil te staan, mede gelet op de inquisitie-achtige bevoegdheden van deze commissie in het Voorontwerp van een Wet gelijke
behandeling uit 1981. Dit te meer daar het kabinet op dit punt, naar zijn
mening, te kennen geeft op twee gedachten te hinken. De betrokken
bewindslieden zijn van mening dat de taak van de commissie zich in ieder
geval niet mag uitstrekken tot het doen van (pseudo) rechterlijke uitspraken:
er mag geen sprake zijn van een ontwikkeling naar een verkapte vorm van
rechtspraak. In overeenstemming daarmee is de commissie nog niet de
bevoegdheid verleend tot het geven van bindende adviezen. Aan de
andere kant, zo stelde dit lid, leiden een aantal elementen uit het onderhavige wetsvoorsteld er toe dat nauwelijks te voorkomen valt dat de
commissie zich in de loop der tijd ontwikkelt tot een instantie die meer
doet dan het enkel signaleren van gevallen van ongelijke behandeling.
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In de eerste plaats wees hij hierbij op het feit dat de commissie een
permanent karakter heeft; er is geen horizonbepaling in het wetsvoorstel
opgenomen. Dit feit alleen al kan er mogelijkerwijs toe leiden dat aan de
uitspraken van de commissie gaandeweg een zwaarder gewicht wordt
toegekend dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een zodanig gewicht
zelfs, dat het een rechter die geroepen is te oordelen in een geval van
ongelijke behandeling, zoals gedefinieerd in het wetsvoorstel, niet licht
zal vallen een commissie-uitspraak slechts te zien als een advies. Op een
ander vlak hebben bij voorbeeld ook arbitrage- en geschillencommissies
veelal reeds zo'n gezag dat de gang naar de rechter door partijen niet
zelden als overbodig wordt beschouwd. Afgezien daarvan was het
R.P.F."fractielid van oordeel dat (ook) een commissie die zich houdt aan
de oorspronkelijke taakstelling, na verloop van een vooraf vcastgestelde
periode, gemakkelijk moet kunnen worden opgeheven, indien na evaluatie
blijkt dat aan het voortbestaan geen behoefte meer is. Dat die mogelijke
overbodigheid in de nabije toekomst niet illusoir is, blijkt, aldus dit lid, uit
de jaarverslagen van de commissies, leder jaar laat het aantal uitspraken
een dalende tendens zien. In de tweede plaats vreesde het hier aan het
woord zijnde lid dat de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden
een aanzet geeft tot een ontwikkeling in een andere richting dan het
kabinet thans voor ogen staat. Het kabinet acht het aanvaardbaar de
commissie de bevoegdheid te verlenen uit eigen beweging onderzoeken
in te stellen. Daarbij wordt nogal luchthartig geoordeeld over het gevaar
van een oneigenlijke vermenging van opsporende en oordelende bevoegdheden. Graag zag het R.P.F, fractielid dit oordeel nader onderbouwd,
waarbij dan betrokken zou moeten worden de eerder geuite vrees voor
een commissie die geleidelijk aan het oorspronkelijke uitgangspunt
overstijgt. Dit lid was met het kabinet van oordeel dat de noodzaak om bij
het onderzoek de uiterste (procedurele) zorgvuldigheid te betrachten met
name aanwezig is, als het gaat om onderzoeken die de commissie uit
eigen beweging instelt en bij gevallen die langs de weg van een groepsactie
aanhangig worden gemaakt. In aansluiting hierop vroeg hij welke mogelijkheden de werkgever/ondernemer thans en in de toekomst ten dienste
staan om (bij voorbeeld) een voorgenomen onderzoek te ontlopen. Welke
waarborgen zijn voorzien om te voorkomen dat onderzoek niet onnodig
stigmatiserende gevolgen heeft. Achten de bewindslieden het wenselijk,
gelet op eventuele ervaringen in het verleden, deze waarborgen en
mogelijkheden te vergroten
Voorts meende het R.P.F, fractielid dat het, ter waarborging van het
oorspronkelijke karakter van de commissie, wenselijk zou kunnen zijn
indien het mogelijk wordt dat de commissie, gelijk bij voorbeeld adviescolleges als de SER en de AER, tevens minderheidsstandpunten in zijn
adviezen opneemt. Graag vernam hij het oordeel van de bewindslieden
over deze suggestie.
Mede op grond van hetgeen hij hiervoor opmerkte betreffende de taak
van de commissie achtte hij de beslissing de commissie in beginsel
sanctiebevoegdheid te onthouden van grote betekenis. Strijdigheid met
de beperkte taak van de commissie onderkende hij wel in de mogelijkheid
gevallen van ongelijke behandeling bij wijze van groepsactie aan de
commissie voor te leggen. Het aan het woord zijnde lid vroeg in dit
verband om een uiteenzetting ter onderbouwing van het besluit juist
ondernemingsraden en aanverwante organen de bevoegdheid te verlenen
tot het instellen van een groepsactie.
Ligt het niet veeleer voor de hand, dat zij zich, in het verlengde van hun
karakter van overlegorgaan, tot de ondernemer wenden, indien zij
gevallen van ongelijke behandeling signaleren?
De bevoegdheid die de commissie ingevolge het zesde lid van artikel
14 is verleend, achtte het R.P.F, fractielid eveneens niet in overeenstemming met het uitgangspunt van het kabinet ten aanzien van taak en aard
van de commissie. Bijzonder vaag is omlijnd - in de wettekst is daarvan bij
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voorbeeld niets terug te vinden - in welke gevallen en op welke wijze de
commissie van de bevoegdheid tot openbaarmaking van haar oordeel
gebruik kan maken. Eens te meer geeft één en ander aan dat de kans vrij
groot moet worden geacht dat de commissie zich meer en meer in een
richting zal ontwikkelen die hem onwenselijk voorkwam. In hoeverre is de
bevoegdheid tot openbaarmaking overigens te zien als een inbreuk op het
beginsel de commissie geen sanctiebevoegdheid te verlenen?
Het R.P.F."fractielid noemde het een ommissie dat slechts summier
regels inzake het functioneren zijn gesteld. Hij meende dat een meer
uitputtende wettelijke regelgeving onontbeerlijk is. In ieder geval zou
aandacht moeten worden geschonken aan de rechten van de «beklaagde»
terzake van vertegenwoordiging, bijstand, beroep enz.
5. Aanpassing van het verbod onderscheid te maken tussen
gehuwden en ongehuwden bij het aangaan en bij het beëindigen
van het dienstverband
De leden van de P.v.d.A. fractie achtten onderscheid tussen gehuwden
en ongehuwden terecht een vorm van discriminatie in strijd met de wet.
Zij wezen er op dat in recente wetgeving het onderscheid tussen
gehuwden en ongehuwden steeds vaker is vervaagd in die zin dat
ongehuwd samenwonenden gelijk gesteld worden met gehuwden.
Hoewel er zeker vanuit de P.v.d.A.-fractie kritiek op deze gelijkstelling
is meenden zij toch dat hier gemotiveerd zou moeten worden waarom in
deze wet onderscheid tussen leefvormen niet expliciet wordt genoemd.
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat, indien er een reden zou
zijn voor gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden
deze gelijkstelling zich toch zeker zou moeten uitstrekken tot de discriminatieverboden.
Op bladzijde 12 van de memorie van toelichting meldt het kabinet dat
de beëindiging van de dienstbetrekking omdat de werknemer gehuwd of
ongehuwd is, evenals de beëindiging van de dienstbetrekking omdat de
werknemer een man of een vrouw is, wel een kennelijk onredelijk ontslag
betekent maar desalniettemin niet nietig is. De reden daarvoor is de nog
komende herziening van het ontslagrecht als zodanig.
In de wettekst zelf lazen de leden van de fractie van D66 in het zesde
lid van het nieuwe artikel 1637ij echter iets anders, namelijk dat elk
beding dat strijdig is met de eerste zin van het eerste lid of met het in het
vijfde lid bepaalde wel nietig is.
Zij zagen op dit punt gaarne verduidelijking.
6. Gelijke behandeling bij werving en selectie, alsmede het
begrip « b e t r e k k i n g »
De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat in het wetsvoorstel
op zeer uitgebreide schaal aandacht wordt besteed aan de gelijke
behandeling in de sollicitatie-fase. Daarover hadden deze leden een
aantal opmerkingen en vragen.
Zij merkten op dat de nieuwe aanduiding «openlijke aanbieding» in het
licht van de toelichting niet geheel duidelijk was geworden. Naar de letter
genomen meenden zij dat daaronder niet de interne vacaturemelding kan
worden verstaan. Maar volgens de toelichting is het de bedoeling met de
nieuwe term voortaan ook de interne werving onder de verbodsbepaling
van de wet te brengen, omdat de interne vacaturevermelding niet viel
onder de «advertentie» maar moest worden ondergebracht in de fase
aangeduid met «de behandeling bij de vervulling van een openstaande
betrekking». Gelet op de voor de hand liggende betekenis van «openlijke»
aanbieding, de oude interpretatie en de kennelijk nieuwe bedoeling,
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie om een nadere verduidelijking en
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deden zij de suggestie dat de toevoeging «openlijk» wellicht beter kan
worden weggelaten, zodat onomstotelijk duidelijk wordt dat onder
aanbieding ook de interne sollicitatiemelding valt.
De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de keuze van het
kabinet om de kern van de voorschriften omtrent de openlijke aanbieding
in de wet (in plaats van een algemene maatregel van bestuur op te nemen
nu dit bij nader onderzoek haalbaar is gebleken. Zij waren daarbij ook
sterk geïnteresseerd in de inhoud van de voorlichtingsbrochure. Dit
vanwege het feit dat nu eenmaal niet de brochure maar de wet de
grondslag biedt voor het oordeel van de rechter over het discriminatoire
karakter van een advertentie. Door een verkorte weergave van de hoofdpunten van de voorlichtingsbrochure in de parlementaire stukken kunnen
deze mede richting geven bij het oordeel van de rechter als deze bij
voorbeeld geconfronteerd wordt met vragen over de bedoeling van de
wettelijke bepalingen.
Deze leden wilden ook vernemen of en in hoeverre de nadere toelichting
in de toegezegde voorlichtingsbrochure mede zal zijn gebaseerd op de
aanbevelingen zoals die destijds (in het jaarverslag 1984) door de
Reclame Code Commissie zijn gedaan.
Nu nadere verduidelijking van het begrip «betrekking» niet mogelijk
noch wenselijk is gebleken, maar in de toelichting uitgebreid wordt
ingegaan op de gevallen die daaronder in ieder geval kunnen vallen,
stelden de leden van de C.D.A.-fractie vast dat duidelijk is dat een ruime
interpretatie aan het begrip moet worden gegeven. Zij vroegen of
daaronder ook het werkverband van bij voorbeeld leden voor Colleges van
Bestuur en Raden van Commissarissen kunnen vallen.
Tevens vroegen deze leden waarom alleen bij de werving en selectie
voor het brede begrip betrekking wordt gekozen. Mag er bij de aanstelling,
het ontslag of de arbeidsvoorwaarden wel worden gediscrimineerd als
het om een betrekking gaat waarbij geen sprake is van een ambtelijke
aanstelling of arbeidsovereenkomst?
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat uit de beschouwing in de
memorie van toelichting wel degelijk het besef spreekt dat bij deze wet,
evenals trouwens in de tweede Europese richtlijn, het gebod tot gelijke
behandeling niet beperkt is tot loonarbeid in een dienstverband.
Deze leden meenden dat het bij het «aanbieden van een betrekking»
dan ook zou moeten gaan om de toegankelijkheid en de mogelijkheden
om bij voorbeeld als zelfstandig ondernemer te werken in de wet hadden
moeten zijn uitgewerkt.
Ongelijke behandeling bij voorbeeld van banken bij kredietverlening zou
toch ook moeten vallen onder het begrip «ongelijke behandeling bij het
betreden van de arbeidswereld dan wel het aanbieden van een betrekking».
Deze leden betreurden het dat in het wetsvoorstel zo weinig rekening is
gehouden met andere arbeid dan arbeid verricht in loondienst of bij de
overheid.
Zij zouden hier ook bij de artikelsgewijze bespreking op in gaan.
Wel wensten zij hier een opmerking te maken over het ontbreken in het
wetsvoorstel van bepalingen voor gelijke behandeling bij het aanbieden
van niet democratisch gekozen vertegenwoordigende functies, deelname
in delegaties en dergelijke.
Het leek deze leden niet onlogisch om bij voorbeeld te bepalen dat,
ingeval organisaties het recht hebben een voordracht te doen voor leden
van adviescolleges, delegaties, Raden etc. hen te allen tijde zou worden
verzocht per functie ten minste een man én een vrouw voor te dragen,
opdat de instantie die de colleges instelt, de delegaties samenstelt, zorg
kan dragen voor een evenwichtige samenstelling, ook naar sexe.
Zij ontvingen graag een reactie op dit voorstel.
Zij wezen erop dat artikel 7 van het bij de Tweede Kamer aanhangige
wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag tot uitbanning van alle
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vormen van discriminatie van vrouwen (18 950, R 1281) tot verplichtingen
zal leiden ten aanzien van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
bij de toelating tot het (bestuurs)lidmaatschap van particuliere organsaties.
Waarom is daar in de memorie van toelichting niet op ingegaan? In
welke wet zal dit worden geregeld en hoe zal verschil gemaakt kunnen
worden tussen betrekkingen zoals omschreven in de memorie van
toelichting (blz. 14-15) en het functioneren in sommige Raden, delegaties,
colleges en dergelijke?
Met betrekking tot de gewetensbezwaarden vroegen deze leden hoe de
werving en selectie van de kant van de instellingen zou moeten plaatsvinden
zonder dat er feitelijk toch sprake zal zijn van indirecte discriminatie. Wie
een advertentie plaatst voor een dienstweigeraar zoekt daarmee impliciet,
ook als het tegen wil en dank is, een man.
Betekent de stellingname dat het hier niet gaat om een «aangeboden
betrekking» dat het bureau voor plaatsing van dienstweigeraars een
actiever plaatsingsbeleid gaat voeren, zodat werving en selectie van de
zijde van plaatsverschaffers niet meer tot de mogelijkheden behoeft te
behoren?
De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag een praktische toelichting
willen hebben op de betreffende plaatsen in de memorie van toelichting
op bladzijde 15 van de memorie van toelichting.
Bij de werving en selectie van kandidaten voor een betrekking leek het
de leden van de P.v.d.A.-fractie van groot belang ook uitdrukkelijk
aandacht te besteden aan het functioneren van uitzendbureau's, het
gewestelijk arbeidsbureau en andere intermediaire instanties. Zij hadden,
zelfs bij gewestelijke arbeidsbureau's wervingsteksten aangetroffen,
waarbij uitdrukkelijk een voorkeur wordt uitgesproken voor personen van
een bepaald geslacht, «omdat de werkgever deze voorkeur nu eenmaal
heeft».
Op welke wijze worden andere arbeidsbemiddelende intermediairs
gecontroleerd op hun non-discriminatoire handelen?
Ziet het kabinet bij de naleving van deze wet een actieve rol voor het
gewestelijk arbeidsbureau?
Echter, niet alleen bij de werving en selectie, maar ook bij het ontslag
speelt het arbeidsbureau een rol.
Is het gewestelijk arbeidsbureau gehouden bij een ontslagaanvraag uit
eigen beweging te controleren of de ontslagaanvraag al dan niet in strijd
zou kunnen komen met de bepalingen in het onderhavige wetsvoorstel?
De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden een uitgebreide reactie op de
plaats en de taak van het GAB in het kader van dit wetsvoorstel op prijs
stellen. Daarbij ware ook aan te geven op welke wijze het GAB bij een
eventuele overgang naar een tripartite structuur een rol zal kunnen spelen
bij de implementatie van deze wetgeving.
Met betrekking tot de opstelling van advertenties deelden de leden van
de P.v.d.A.-fractie de opvatting van de commissie dat door vermelding
van de discriminatiegrond snel zou zijn voldaan aan de verplichting geen
«ongemotiveerd onderscheid» te maken. De motieven zelf kunnen
immers, zoals bij voorbeeld bij de verwijzing naar de samenstelling van
het team, volstrekt ongegrond zijn. En toch acht ook het kabinet dit
kennelijk een voldoende grond. Een sprekend voorbeeld van het werkelijkheidsgehalte van de angst van de huidige commissie. Welke wettelijke
belemmering, welke geslachtsbepaaldheid speelt hierbij dan een rol?
Zelfs in de algemene maatregel van bestuur wordt - en ook dat heeft niet
zonder meer de instemming van de P.v.d.A.-fractie - slechts verwezen
naar «pedagogische overwegingen».
De leden van deze fractie konden overigens instemmen met de
uitwerking van de bepalingen rondom de personeelsadvertenties.
Voor wat betreft de gewetensbezwaarden vroegen de leden van de
V.V.D. fractie of met deze wet in de hand een einde kan worden gemaakt
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aan advertenties van instellingen die voor het vervullen van een vacature
expliciet om een gewetensbezwaarde vragen, met alle discriminatie van
vrouwelijke gegadigden van dien.
De leden van de V.V.D.-fractie wensten tevens nog nader ingelicht te
worden over de betekenis van het woord «openlijk» in samenhang met de
aanbieding van een betrekking. Dit zou volgens de memorie van toelichting
betekenen dat niet alleen advertenties maar ook interne werving onder
deze wetgeving zou vallen. Moet bij deze uitleg van het woord «openlijk»
worden aangenomen dat onderhandse werving buiten de reikwijdte van
het wetsvoorstel valt?
De leden van de V.V.D.-fractie betwijfelden met de commsisie dat een
zinsnede als «gezien de samenstelling van het team» altijd zal doelen op
de mogelijkheden, zoals genoemd in artikel 5. Reeds in de advertentie zal
moeten worden aangegeven wat de reden precies is.
De leden van de V.V.D.-fractie hadden grote moeite met de ingevoegde
aansprakelijkheid van de media voor het plaatsen van onjuiste personeelsadvertenties zeker gezien de ruime formulering, zoals ten aanzien van
vormgeving en de door het kabinet reeds zelf onderkende onmogelijkheid
om advertenties intensief te controleren. Tijdens het debat over de
wijziging van de Warenwet is na enige aarzeling door het kabinet erkend
dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van bij voorbeeld
advertenties berust bij de opdrachtgever en niet bij een reclame-bureau
of iets dergelijks. Of de opdrachtgever van de inhoud van die advertenties
nu precies op de hoogte is of niet.
De leden van de V.V.D.-fractie zagen dan ook geen enkele reden om
deze opvattting te wijzigen in het kader van dit wetsvoorstel. Zij meenden
dat geen enkel doel wordt bereikt door de media wel aansprakelijk te
stellen, maar vervolgens een eventuele rekening voor het herplaatsen van
de advertentie en de proceskosten aan de eiser te presenteren, indien
het onbillijk zou zijn het medium daarvoor op te laten draaien. Deze leden
vroegen zich af hoe het kabinet, strikt genomen zonder enige reden, tot
zoveel kunstmatigheid en onbillijkheid, maar dan tegenover de eiser,
heeft kunnen komen.
Terugkomend op hun opmerking in het algemene gedeelte van hun
bijdrage aan het voorlopig verslag, hadden de leden van de fractie van
D66 er behoefte aan de vraag te stellen of de uiteenzetting over het
begrip «betrekking» (ter uitvoering van de motie 18 269, nr. 9) niet een
handvat biedt om ook in andere artikelen van de reparatiewet uit te gaan
van het begrip «arbeidsverhoudingen». Zij zagen graag een nadere
beschouwing over deze gedachte tegemoet.
Reeds eerder in dit verslag hadden de leden van de fractie van D66 te
kennen gegeven een beschouwing van het kabinet te willen ontvangen
over het begrip arbeidsverhouding, waarnaar artikel 3 impliciet verwijst,
en de mogelijkheden dat begrip van een bredere toepassing te verklaren.
In het eerste lid van dit artikel zijn de woorden «in de advertentie
waarin een betrekking geboden wordt» gewijzigd in «bij de openlijke
aanbieding van een betrekking». De genoemde leden vonden dat een
verbetering, maar hielden een paar vragen. Moet onder «openlijke
aanbieding» ook worden verstaan het opdracht geven aan bij voorbeeld
een headhuntersbureau om in hun bestand te zoeken naar kandidaten
voor een oude of nieuw te creëren functie? Ook kan zich het geval
voordoen dat door middel van een procedure wordt voorkomen dat
bepaalde functies vacant worden, bij voorbeeld door met een werknemer
af te spreken dat hij/zij een bepaalde functionaris zal opvolgen. Om
werkelijk te voorkomen dat bij werving en selectie ongerechtvaardigd
onderscheid wordt gemaakt, zou het maken van onderscheid al verboden
moeten worden vanaf het moment dat een bepaalde functionaris zijn/haar
functie verlaat.
Hoe denkt het kabinet daar over?
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Op het punt van de erkende gewetensbezwaarde heeft het kabinet een
en andermaal op kamervragen geantwoord dat werving van een erkende
gewetensbezwaarde door middel van een advertentie in de krant in feite
ongeoorloofd is.
Hoe verklaart het kabinet dan dat vrijwel wekelijks advertenties waarin
erkende gewetensbezwaarden worden gevraagd, in de krant worden
aangetroffen?
Het R.P.F, fractielid stelde vast dat het begrip «betrekking» ook thans
nog niet duidelijk is omlijnd. De wettekst verschaft in het geheel geen
helderheid, terwijl de memorie van toelichting hooguit de richting
aangeeft waarin gedacht wordt. Mede op grond van de eisen die naar zijn
mening aan behoorlijke wetgeving mogen worden gesteld, drong het lid
van de R.P.F.-fractie er op aan de mogelijkheid een definitie in de
wettekst zelf op te nemen alsnog te bezien. Hij achtte het onjuist de
nadere uitwerking van het begrip «betrekking» vrijwel volledig aan de
rechter over te bten.
Het lid, hier aan het woord, betwijfelde of de zogenaamde wervings- en
selectiebepalingen veel effect sorteren. Indien een werkgever iemand van
een bepaald geslacht wenst aan te nemen dan vindt hij hoe dan ook
plausibele redenen om zijn opstelling te rechtvaardigen. In dit licht vroeg
hij of deze bepalingen, in het kader van het dereguleringsstreven niet
beter zouden kunnen komen te vervallen, dan wel sterk zouden kunnen
worden vereenvoudigd. Hij dacht niet dat één en ander juist tot benadeling
van vrouwen zou leiden, gezien de grote stroom van personeelsadvertenties
waarin uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven dat bij gelijke geschiktheid
aan vrouwen de voorkeur wordt gegeven. Pogingen om deze moeilijk in
strakke regelgeving te vatten materie toch langs deze weg van (gedetailleerde) wetgeving aan te pekken, lopen bijna onontkoombaar uit op
overregulering met alle ongewenste gevolgen van dien. In het bijzonder
geldt dit, aldus dit lid, wanneer het juist op dit vlak ook nog eens mogelijk
is groepsacties te voeren.
6.1. Rectificatiemogeiijkheid

van onjuist opgestelde

advertenties

De leden van de C.D.A.-fractie telden een drietal instanties die onafhankelijk van elkaar een oordeel zouden kunnen geven over discriminerende
advertenties.
a. De civiele rechter kan op verzoek van de belanghebbende of de
belangenorganisatie daarover een uitspraak doen;
b. de nieuw in te stellen commissie gelijke behandeling kan daarover
een oordeel geven en ook,
c. de Reclame Code Commissie is terzake bevoegd om te oordelen.
Allen met een bevoegdheid tot (semi)rectificatie-oordelen en de Code
Commissie zelfs nog met een aanbevelingsbevoegdheid. Hierin zagen
deze leden het gevaar van tegenstrijdige oordelen, forumshopping en
rechtsonzekerheid. Zij vreesden dat de onzekerheden rond de juiste
opmaak van advertenties hierdoor nog wel eens groter zou kunnen
worden dan tot nu toe het geval is. Zij vroegen dan ook de mening van de
ministers over het door hen gesignaleerde gevaar.
Dat met het opnemen van de mogelijkheid tot een rectificatieveroordeling
uitvoering wordt gegeven aan de motie-Buikema c.s. (18269, nr. 13)
stemde de leden van de C.D.A.-fractie tot tevredenheid. Met betrekking
tot de mogelijke rectificatieveroordeling van het medium, zonder schuld,
hadden deze leden echter moeite. Zij constateerden dat hie r aansluiting is
gezocht bij de regeling van misleidende reclame. In dat geval is deze weg
van aansprakelijkstelling van het medium zonder schuld gekozen omdat
het daar eenvoudiger kan voorkomen dat de aanvrager onbekend is
gebleven. Dit nu leek de leden van de C.D.A.-fractie niet erg waarschijnlijk
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bij discriminatoire personeelsadvertenties. Daarbij zal toch altijd wel een
aanspreekpunt bekend zijn, gelet op aard en strekking van personeelsadvertenties. Vandaar dat zij de noodzaak tot dit ingrijpende middel in
twijfel trokken. Zij zouden dan ook een nadere motivering van de ministers
op prijs stellen en verzochten om daarbij vooral aandacht te besteden aan
aspecten als proportionaliteit en subsidiariteit.
Als de leden van de V.V.D. fractie zich niet vergisten sprak de motieBuikema c.s. voor wat betreft aanvullende sancties ten aanzien van
onjuiste personeelsadvertenties ook nog over de mogelijkheid van het
storten van geld, gelijk aan de advertentiekosten, in een fonds ten bate
van voorlichting over de Wet gelijke behandeling. Is die mogelijkheid
zonder nadere uitleg ter zijde gelegd, zo wensten deze leden te vernemen.
Het fractielid van de P.S.P. achtte de voorgestelde aanvullende
sanctiebepalingen in de wet zeer minimaal. Belanghebbende groepen
kunnen rectificatie van de tekst of een openbare mededeling vragen bij
een fout opgestelde advertentie, maar dit is echter niet meer dan een
symbolisch recht. De kosten van het geding en de rectificatie moeten
door de eisende partij betaald worden indien de adverteerder wel
aansprakelijk, maar niet schuldig is. Eiser kan dan wel besluiten om van
plaatsing af te zien, maar daarmee wordt het beoogde doel weer niet
bereikt. Feitelijk is hier sprake van een ontmoedigingsbeleid. Voor de
belangengroepen wordt een financieel risico geschapen. Uit de praktijk
van de afgelopen jaren is gebleken dat het verbod op ongelijke behandeling
bij werving en selectie op grote schaal wordt overtreden. Enerzijds is
meer bekendheid met de wet noodzakelijk, maar anderzijds ook duidelijker
richtlijnen én meer sanctiemogelijkheden. Dit lid betreurde het dat
verdergaande voorstellen in het aanhangige wetsvoorstel ontbreken, en
zij nodigde de ministers uit hier alsnog in te voorzien.
6.2.

Groepsactie

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of zij uit de formulering van
artikel 3, vijfde lid mochten afleiden dat de groepsactie niet alleen
mogelijk zou zijn bij verboden onderscheid in de openlijke aanbieding (de
advertentie in meest ruime zin) maar ook indien dat onderscheid wordt
gemaakt bij de rest van de wervings- en selectiefase. Daarbij vroegen zij
of de bewindslieden zich kunnen vinden in de opmerking in het SER advies,
dat de burgerlijke rechter te allen tijde de mogelijkheid heeft de werkgever
op te dragen de sollicitatieprocedure te schorsen en dat zowel gedurende
de fase van adverteren als gedurende het verdere vervolg van het
wervings- en selectieproces. Dit zou, op basis van de onderhavige
voorstellen, naar de inschatting van de leden van de C.D.A.-fractie mede
inhouden dat de belangenorganisatie daartoe de vordering zouden
kunnen instellen.
Deze leden vonden de motivering voor de afwijzing van groepsacties in
meer brede zin bij arbeidsgeschillen erg summier en daardoor gevaarlijk.
Bij conflicten over het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in het arbeidsproces kan het namelijk gaan om vraagstukken van
collectief belang, bij voorbeeld een discriminerende arbeidsvoorwaarde
of een discriminerende beloningsstructuur die bundeling van belangen via
de groepsactie rechtvaardigt. Dit wordt door de bewindslieden ook niet
ontkend, zo meenden de leden van de C.D.A.-fractie te mogen afleiden
uit de toelichting. Zij vroegen de bewindslieden of dit een correcte
waarneming is. In dit verband is echter van belang dat zich in de huidige
rechtspraak een tendens ontwikkelt om in bepaalde gevallen een groepsactierecht zonder expliciete wettelijke grondslag te erkennen. In deze
ontwikkeling kan echter het wettelijk creëren van een actiebevoegdheid
voor een klein deelterrein (zoals hier gebeurt ten aanzien van de sollicita-
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tieprocedure) van invloed zijn op de aanvaarding door de rechter van de
groepsactie voor het ruimer gebied van de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen. Voor die gevallen waarin niet door de wet wordt
voorzien zou op grond van een a contrario redenering een ontwikkeling
kunnen worden geblokkeerd. De leden van de CD.A-fractie stelden
derhalve een duidelijker uitspraak omtrent de opstelling van de bewindslieden met betrekking tot de groepsactie bij geschillen rond de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op prijs.
De leden van de P.v.d.A.fractie bleven voorstander van de mogelijkheid
van groepsactie, zoals in artikel 3, vijfde lid vemeld, ook voor andere
terreinen dan de daar genoemde. De geuite bezwaren, zo meenden zij,
hebben sterk te maken met de positie van de persoon namens wie zou
worden opgetreden. De leden van de P.v.d.A. fractie merkten op dat het
niet altijd behoeft te gaan om personen, maar ook om actie tegen
omstandigheden die personen beletten op gelijke wijze toegang tot de
arbeidswereld te verkrijgen of binnen die arbeidswereld gelijke kansen te
hebben.
Daar waar het om personen gaat zou het toch een oplossing kunnen
zijn te bepalen dat groepsacties in het belang van personen niet kunnen
worden gevoerd, wanneer die personen daar bezwaar tegen hebben
gemaakt c.q. gebonden worden aan de toestemming van die personen.
Kan het kabinet zijn opvatting over deze mogelijkheden geven?
Het verbaasde de leden van de V.V.D. fractie, dat in tegenstelling tot
hetgeen tijdens de reeds eerder genoemde UCV over de reparatiewetgeving
van de zijde van het kabinet werd toegezegd, het kabinet nu heeft
besloten groepsactie niet tot alle vorderingen die op grond van de Wet
gelijke behandeling ingesteld kunnen worden, uit te breiden. De hier aan
het woord zijnde leden vroegen zich af waarom tijdens die UCV niet is
aangevoerd dat van een noodzaak niet is gebleken en dat bovendien de
contractuele relatie met een werkgever zich in ons procesrecht niet leent
voor een groepsactie, omdat de individuele werknemer zelf de naleving
van de wet in een procedure tegen zijn werkgever moet afdwingen. Is een
groepsactie evenmin mogelijk indien blijkt dat een hele categorie werknemers door de betrokken wergever wordt gediscrimineerd?
Overigens waren deze leden verheugd over het feit dat ten opzichte
van de commissie wel meer mogelijkheden tot groepsactie zijn geschapen.
De leden van de fractie van D66 benadrukten dat zij het ernstig
betreuren dat geen gevolg is gegeven aan het advies van de Emancipatieraad en van de meerderheid van de SER om de groepsacties een ruimere
toepassing te geven. Deze leden achtten de argumentatie voor de
beperking van groepsacties tot het terrein van de werving en selectie
beslist onvoldoende. De redenering van het kabinet, dat niet gebleken is
van een noodzaak tot uitbreiding van groepsacties tot alle vorderingen die
op grond van de Wet gelijke behandeling ingesteld kunnen worden, kan
niet staande gehouden worden, aangezien tot nu toe dergelijke groepsacties niet mogelijk waren en de noodzaak er toe dus niet heeft kunnen
blijken. Dat meer groepsacties tot nieuwe problemen aanleiding zouden
geven, vermochten deze leden niet in te zien.
Overigens veronderstelden deze leden aan de Algemene wet gelijke
behandeling, evenals het voorontwerp van een Wet Gelijke Behandeling,
in groepsacties zal voorzien. Ook als de reparatiewetgeving los blijft staan
van de Algemene wet gelijke behandeling, zal dan toch terwille van de
consistentie in beide wetten ook de reparatiewetgeving in groepsacties
van een bredere strekking dan thans wordt voorgesteld, moeten voorzien.
De leden van de P.P.R.-fractie toonden zich teleurgesteld dat het
kabinet de instrumenten waarmee vrouwen ongelijke behandeling kunnen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 908, nr. 5

30

afdwingen zo beperkt houdt. Zonder meer vreemd vonden zij het om de
mogelijkheden tot groepsacties niet uit te breiden, daar met name op het
terrein van vrouwenarbeid de effectiviteit van een gezamenlijke aanpak
van misstanden voldoende bewezen lijkt te zijn.
Deze leden vroegen voorts om verduidelijking van de tweede en derde
zin van de tweede alinea van de memorie van toelichting.
Daarnaast wilden de P.P.R. fractieleden over procesrecht vernemen of,
indien dan weliswaar een groepsactie niet tot resultaat kan hebben dat de
arbeidsovereenkomst wijzigt, een groepsactie het wél voor een individuele
werknemer eenvoudiger maakt wijziging van de arbeidsovereenkomst
(eventueel door de rechter) af te dwingen? Willen de bewindslieden nader
op deze of andere mogelijkheden van groepsactie ingaan? Waarom is de
mogelijkheid om tot groepsactie over te gaan beperkt tot rechtspersonen
met volledige rechtsbevoegdheid, terwijl in het civiele recht de jurisprudentie ruimere criteria toestaat? Deze beperking klemt, naar de mening
van deze leden, te meer, daar de Commissie gelijke behandeling, ondanks
de motie-Ter Veld, geen zaken bij de rechter aanhangig kan maken.
7. Wijziging van het verbod onderscheid te maken met betrekking
tot beroepsopleidingen of scholingscursussen
Waar bepaald wordt dat bij de toelating tot beroepsopleidingen van het
beginsel van gelijke behandeling mag worden afgeweken, indien de eigen
aard van een instelling voor bijzonder onderwijs zich tegen die gelijke
behandeling verzet, vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of deze
uitzondering op het non-discriminatieverbod getoetst moet worden aan
de eisen die het Internationaal Verdrag tegen Discriminatie in het
Onderwijs (artikel 2, onderdeel a) daarvoor stelt.
Ook vroegen zij de bewindslieden of zij een overzicht kunnen verstrekken
van beroepsopleidingen waar de aard van het bijzonder onderwijs gebiedt
dat onderscheid geïndiceerd is.
De leden van de P.v.d.A. fractie wezen er op dat zij de indruk hadden
dat bij sommige beroepsopleidingen (bij voorbeeld tot dierenarts, arts
etc.) in de «loting» rekening gehouden wordt met het vervuld hebben van
de militaire dienstplicht.
De leden van de V.V.D.-fractie vonden het merkwaardig dat ten aanzien
van artikel 4 niet is toegelicht waarom, anders dan in het voorontwerp
van wet, in lid 3 opnieuw wordt gesteld dat van het in het tweede Mo
bepaalde mag worden afgeweken, indien de eigen aard van een instelling
voor bijzonder onderwijs zich tegen het in dat lid bepaalde verzet.
Hierdoor wordt voor wat betreft het geslacht en de eventuele verwijzing
naar echtelijke staat of gezinsomstandigheden van leerlingen of cursisten
toegestaan, hetgeen ten aanzien van werknemers uitdrukkelijk is verboden.
Mag derhalve bij voorbeeld een ongehuwd samenwonende leerling of
cursist van het volgen een beroepsopleiding worden uitgesloten? Geldt
hetzelfde indien, opnieuw bij wijze van voorbeeld, de leerling of cursist
samenwoont met een lid van hetzelfde geslacht en verondersteld kan
worden dat men hierbij te maken heeft met een homo-sexuele relatie? Of
valt dat niet onder de begrippen: echtelijke staat, dan wel gezinsomstandigheden?
Zo dat echter wel het geval is, is dat dan de bedoeling van de door de
EG-richtlijn toegestane uitzondering, of heeft deze meer te maken met
eventuele bezwaren tegen co-educatie van leerlingen van verschillend
geslacht? Gedacht zou hierbij kunnen worden aan de eigen aard van de
kostscholen in bij voorbeeld het Verenigd Koninkrijk of aan gymnastieklessen.
Gaat bij nader inzien de mogelijkheid tot deze uitzondering niet verder
dan de grondwettelijke rechten die in artikel 23 aan het bijzonder onderwijs
zijn toegekend?
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Kunnen voorbeelden worden gegeven van zodanige onderwijsinsteliingen, op grond waarvan het derde lid noodzakelijk zou zijn? Wat is in dit
kader overigens de betekenis van het begrip «de eigen aard».
Voor gesteld wordt duidelijker te bepalen dat ook gelijke behandeling
dient plaats te vinden bij de toelating tot een beroepsopleiding of een
stage. In hoeverre is dit in de praktijk een knelpunt gebleken, zo vroeg het
lid van de G.P.V. fractie.
8. Wijziging van de uitzondering in gevallen betreffende de
toegang tot beroepsactiviteiten of daarvoor noodzakelijke
opleidingen, waarvoor het geslacht een bepalende factor is
Ten aanzien van de beroepsactiviteiten stelden de leden van de
C.D.A.-fractie een aantal vragen. Waar de in de algemene maatregel van
bestuur op te nemen lijst aangeeft dat als beroepsactiviteiten waarvoor
de uitoefening het geslacht bepalend kan zijn, gelden:
de beroepsactiviteiten binnen particuliere huishoudens die inhouden de
persoonlijke bediening, verzorging, verpleging of opvoeding van dan wel
hulpverlening aan een of meer personen (d);
en beroepsactiviteiten die inhouden de persoonlijke verzorging,
verpleging of opvoeding van dan wel hulpverlening aan personen, indien
de goede uitoefening van de aangeboden betrekking binnen het geheel
van de arbeidsorganisatie ertoe noodzaakt dat deze wordt vervuld door
een persoon van een bepaald geslacht (e);
wordt met deze uitzondering beoogt het beginsel van gelijke behandeling
niet in conflict te doen komen met het even fundamentele beginsel van
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit overeenkomstig en in
het verlengde van de uitspraak van de Europese Commissie van 8
november 1983 in de zaak 165/82 waarin werd uitgesproken dat respect
voor de persoonlijke levenssfeer een uitzondering op het beginsel der
gelijke behandeling rechtvaardigt maar dat dat lang niet voor alle betrekkingen in particuliere huishoudens opgaat.
Tegen deze achtergrond beoordeelden de leden van de CD.A-fractie
de voorgestelde uitzonderingsbepalingen. Het kwam hen voor dat het
gevaar bestaat dat van maatschappelijke oordelen over het functioneren
van mannen en vrouwen wordt uitgegaan, waardoor het gevaar bestaat
dat een dergelijke lijst rolbevestigend gaat werken. Zij vroegen de
bewindslieden of het niet mogelijk is de lijst aan een termijn te binden. Na
die termijn zou er dan heroverwogen kunnen worden of het wenselijk
moet woraen geoordeeld de opgesomde uitzonderingen te handhaven.
Dit zou tevens een hulpmiddel kunnen bieden tot het nakomen van de
verplichting van de lid-staten om van tijd tot tijd aan de Europese
Commissie te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de
anti-discriminatiewetgeving, zo kwam het deze leden voor.
Waar de bewindslieden de keuze maakten voor een opsomming van
beroepsactiviteiten zagen de leden van de C.D.A.-fractie in dat, op grond
van de uitspraken van de Europese Commissie en het Europese Hof, een
dergelijke opsomming onontkoombaar is geworden. Nu uit die uitspraken
ook naar voren is gekomen dat relevant is of de uitoefening van deze
beroepsactiviteiten met zich mee brengt dat er sprake is van directe
persoonlijke contacten leek het deze leden juister om daarvan melding te
maken in de parlementaire stukken. De toelichting dat het hier bij
voorbeeld zou moeten gaan om beroepsactiviteiten waarvoor lichamelijk
contact vereist is, wekt in dit verband een onjuiste en te enge indruk. Op
grond van dit vereiste zou het onbegrijpelijk en dus discutabel worden
waarom voor opvoedende beroepsactiviteiten in particuliere huishoudens
een uitzondering gerechtvaardigd zou zijn. Het feit dat hier het persoonlijk
contact in combinatie met de privésfeer waarin dat contact zich afspeelt
in het geding zijn, kunnen onder omstandigheden die uitzondering wel
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rechtvaardigen, zodat een duidelijker motivering onder gebruikelijk
voorbehoud direct persoonlijk contact in plaats van lichamelijk contact op
zijn plaats is ter vermijding van misverstand. Het leek de leden van de
CD.A-fractie een juiste keus en overeenkomstig het Europese recht de
toets in het concrete geval over te laten aan de onafhankelijke rechter.
De leden van de C D A . fractie zetten vraagtekens bij de uitzondering
onder e, waarbij privacy-gevoelige beroepsactiviteiten zich buiten het
particuliere huishouden afspelen. In de verzorgende, verplegende of
opvoedende beroepen zou op grond van deze bepaling dus van het
beginsel van gelijke behandeling mogen worden afgeweken indien een
goede uitoefening van de aangeboden betrekking binnen het geheel van
de arbeidsorganisatie ertoe noodzaakt dat deze wordt vervuld door een
persoon van een bepaald geslacht. Aldus zou een mogelijkheid worden
geboden om bij voorbeeld in jeugdinternaten en vergelijkbare instellingen
een zeker evenwicht te bewaren tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke
groepsleiders. De leden van de CD.A-fractie vroegen of hier niet veel
meer maatschappelijke waardeoordelen in het geding zijn. Zij herinnerden
de bewindslieden aan de uitleg van de Europese Commissie in de
gereleveerde zaak tegen het Verenigde Koninkrijk. In de uitleg van het
Hof is verschil in behandeling slechts mogelijk indien bepaalde werkzaanv
heden werkelijk niet door iemand van het andere geslacht verricht kunnen
worden. Dit nu zal, zo spraken de leden van de CD.A. fractie als hun
mening uit, in arbeidsorganisaties zelden voorkomen, aangezien binnen
het totale personeelsbestand veelal aan dergelijke eisen zal kunnen
worden tegemoet gekomen. Zij veronderstelden bovendien dat dit in
grotere organisaties minder snel een probleem zal vormen dan voor
kleinere. In dit licht beoordeelden zij de uitzondering als te ruim. Zij waren
dan ook door de motivering niet overtuigd en stelden een heroverweging
op prijs.
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren het eens met de opvatting van
de Emancipatieraad dat vaak ten onrechte historische opvattingen over
de rol en positie van man en vrouw worden gezien als een «objectieve
grond» voor het vastleggen van sexe als een bepalende factor.
Aan de hand van de concept algemene maatregel van bestuur zouden
zij hun bezwaren nader uiteenzetten. Wel stemden deze leden in met de
opvatting dat deze lijst niet in de wet behoort te worden opgenomen,
aangezien ook dergelijke uitzonderingen regelmatig moeten worden
getoetst en zo nodig gewijzigd.
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden er goed aan te doen ook een
aantal kanttekeningen te plaatsen bij het ontwerp algemene maatregel
van bestuur inzake beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend
kan zijn. (blz. 44 memorie van toelichting)
Bij artikel 1 vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie waarom de
onderdelen a en b afzonderlijk zijn genoemd. Zij hadden gedacht dat juist
de onder b genoemde beroepsactiviteiten vallen onder de onder a
bedoelde.
Het gestelde onder e, zo meenden deze leden, is geen juiste definiëring
van een categorie waarvoor een uitzondering op grond van de wet zou
kunnen worden gemaakt. In tegenstelling tot de bepaling onder d gaat
het hier niet om de persoonlijke levenssfeer.
De onder e genoemde beroepsactiviteiten kunnen nooit naar aard van
de werkzaamheden geslachtsbepaald zijn, hooguit vanuit cultureel en
sociaal oogpunt. Vroeger, zo merkten zij op, was bijna het volledige
verplegende personeel vrouwelijk en waren bijna alle artsen van het
manlijk geslacht.
Zij meenden dat deze omschrijving veel te ruim is. Ook voor de beroepsactiviteiten onder f zouden deze leden een nadere aanduiding op prijs
stellen. Zij merkten overigens op dat het zowel bij e als bij f nooit zo kan
zijn dat het beroep als zodanig aan een van beide sexen zou kunnen
worden voorbehouden.
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Deze leden twijfelden sterk aan «pedagogische» overwegingen die een
voorkeur zouden moeten rechtvaardigen.
Met betrekking tot onderdeel g wezen zij op hun eerdere opmerkingen
over de noodzaak de uitvoering van «Anders Geregeld» voort te zetten
met grote voortvarendheid.
Waarom, zo vroegen zij, is het nodig, zoals in onderdeel i gesteld,
rekening te houden met uitzonderingsbepalingen zoals deze gelden in
andere landen? Is dat altijd noodzakelijk? Ook als het gaat om personeel
in dienst van Nederlandse bedrijven, instellingen of ambassades?
Onderdeel i, ten slotte, geeft, zo meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie,
een te ongeclausuleerde bevoegdheid aan de Minister van Defensie.
De leden van de P.v.d.A-fractie zouden het op prijs stellen wanneer bij
de algemene maatregel van bestuur aangegeven zou zijn dat deze
regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig herzien en dat de algemene
maatregel van bestuur zou worden voorzien van een voorhangprocedure,
opdat de Kamer de mogelijkheid zou hebben de wenselijkheid en noodzakelijkheid van het handhaven van bepaalde uitzonderingsmogelijkheden
te beoordelen.
De leden van de fractie van D66 konden instemmen met de door het
kabinet gekozen oplossing om een aantal uitzonderingen in de wet zelf op
te nemen en de overige uitzonderingen bij algemene maatregel van
bestuur te bepalen.
Met instemming hadden de leden van de S.G.P.-fractie kennis genomen
van de artikelen 4 en 5, waarin de positie van het bijzonder onderwijs ter
sprake komt, alsmede die van de geestelijke ambten. Zij herkenden hierin
de erkenning van het allesomvattend karakter van belijden. Aangezien de
belijdenis ook betrekking heeft op de visie aangaande de roeping van man
en vrouw krachtens de schepping, begrepen de leden, hier aan het
woord, niet waarom de vrijheid in het aanstellingsbeleid wordt beperkt.
Zo wordt nu wel de vrijheid gelaten om onderwijzend te verkondigen dat
de vrouw niet mag regeren, dit in ruime zin des woords, maar mag aan
het zelfde onderwijsinstituut niet uitdrukkelijk gevraagd worden om een
mannelijke directeur in geval van vacature. Hoe moet in dit verband
verstaan worden dat de commissie uit eigener beweging een onderzoek
mag instellen naar regelingen, waarvan de toepassing in ongelijke
behandeling zou kunnen resulteren? Behoort tot die regeling ook het
handelen naar de geloofsovertuiging, al zal dat handelen meestal de vorm
van «gewoonterecht» hebben aangenomen?
9. Wijziging van de mogelijkheid van voorkeursbehandeling
Met betrekking tot de gewijzigde mogelijkheid tot voorkeursbehandeling
maakten de leden van de CD.A-fractie de volgende opmerkingen. De
ontwikkelingen op het gebied van de deelname van vrouwen aan de
arbeid vertonen nog steeds een aantal zorgverwekkende aspecten
waardoor extra aandacht en inspanning geboden zijn. Zo wezen zij op de
resultaten van recente onderzoeken van onder andere de Loontechnische
Dienst die aantonen:
- dat 75% van de vrouwelijke werknemers werkzaam is in lagere
functies, terwijl daartegenover een percentage van minder dan 50 staat
voor de mannelijke werknemers;
- dat slechts 3% van de vrouwelijke werknemers werkt in leidinggevende
functies tegenover 17% van de mannelijke werknemers;
- dat vrouwen nog steeds in veel mindere mate dan mannen doorstromen
naar hogere functies;
- dat bij beschouwing van de gemiddelde uurlonen mannen bijna
steeds meer dan vrouwen blijken te verdienen, ook al behoren zij tot
eenzelfde leeftijdscategorie en dienstjarencategorie;
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- dat in die gevallen waar sprake is van een voorkeur bij werkgevers
voor het door een man of vrouw laten vervullen van een functie die
voorkeur in de grote meerderheid van de gevallen uitgaat naar mannen;
- dat de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces in Nederland
nog steeds opvallend laag is vergeleken met de ons omringende landen.
Deze gegevens onderbouwden in de ogen van de leden van de C.D.A.fractie in sterke mate de stelling van de ministers dat het achterwege
laten van de toepassingsmogelijkheid van de voorkeursbehandeling voor
mannen met het oog op de achterstandssituatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt verantwoord is te noemen. Bij deze overwegingen past het
inderdaad om de bepaling aan een termijn (van 5 jaar) te binden en na 4
jaar te komen met een evaluatie. Op grond van deze overwegingen en
tegen deze achtergrond konden de leden van de C.D.A. fractie zich in
principe vinden in de gewijzigde bepaling.
Over de toepassing en de werkingsomvang van de bepaling wensten de
leden van de CD.A-fractie echter nog wel een aantal verduidelijkingen te
ontvangen alvorens een (definitief) oordeel te kunnen geven. Zij wilden
met name wat meer zicht krijgen op de praktische invulling van de
bepaling.
Uitgangspunt zal toch blijven, zo wilden zij van de ministers vernemen,
dat kwaliteitseisen voorop blijven staan, zodat bij kwalitatief gelijke
kandidaten de vrouwelijke kandidaat voorgaat? Uitgangspunt zal toch ook
blijven dat zowel mannen als vrouwen in de selectieprocedure worden
betrokken en dat niet met de bepaling in de hand gesteld kan worden dat
zolang de verhoudingen nog niet 50:50 zijn mannen niet in beschouwing
zullen worden genomen of niet zullen worden aangenomen of sterker nog
niet kunnen reflecteren.
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren het eens met het, eventueel
tijdelijk, doen vervallen van de mogelijkheid een beroep te doen op een
voorkeursbehandeling door mannen. De mogelijkheid tot voorkeursbehandeling is, waar het opheffen van sexe-discriminatie een niet discriminatoir
doel is, en (tijdelijke) voorkeursbehandeling, gezien de achterstandspositie
van vrouwen, soms de enige weg is te komen tot het doel van gelijke
behandeling, een gerechtvaardige vorm van uitzondering op de regel, hoe
merkwaardig deze uitzondering wellicht ook lijkt juist in een wet gericht
op de gelijke behandeling.
De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er uitdrukkelijk op dat, na het
eventueel vervallen van de termijn waarbinnen mannen geen beroep op
deze uitzondering kunnen maken, het zeker niet zo is dat de mogelijkheid
tot voorkeursbehandeling uit de wet zou verdwijnen, c.q. zou moeten
verdwijnen.
Zij hechtten er aan dit hier nog eens te stellen, omdat de indruk lijkt te
zijn gewekt dat na de termijn van 5 jaar voorkeursbehandeling niet meer
zou zijn geoorloofd.
De tekst, zo meenden zij, komt er echter op neer, dat na de genoemde
termijn ook mannen zich weer op een achterstandspositie zouden kunnen
beroepen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden op zich weinig behoefte aan de
horizonbepaling. In het Nederlands arbeidsbestel zagen zij eigenlijk geen
denkbare situatie waarin mannen zozeer onder feitelijke ongelijkheid ten
opzichte van vrouwen zouden kunnen leiden dat een beroep op een
achterstandssituatie die een voorkeursbehandeling voor mannen zou
rechtvaardigen aannemelijk zou maken.
Veeleer konden zij zich voorstellen dat, na een evaluatie, besloten zou
moeten worden dat 5 jaar niet voldoende is om de achterstand van
vrouwen in te halen, en de periode waarin de voorkeursbehandeling voor
alleen vrouwen mogelijk was, zou moeten worden verlengd.
Zonder grondige evaluatie leek het hun ondenkbaar er nu al van te
kunnen uitgaan dat 5 jaar lang genoeg zou zijn om de eenzijdigheid van
de voorkeursbehandeling effectief te laten zijn.
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Tegen een dergelijk eenzijdigheid bestaat trouwens, zo meenden deze
leden, ook juridisch geen bezwaar. Zij verwezen hierbij naar artikel 429
quater, tweede lid, Wetboek van Strafrecht, waarin voorkeursbehandeling
ook alleen kan worden toegepast op personen behorende tot een bepaalde
minderheidsgroep.
De leden van de V.V.D. fractie vroegen waarop de voorkeursbehandeling
van uitsluitend vrouwen voor een tijdsduur van 5 jaren eigenlijk is
gestoeld. Is het kabinet er zeker van dat dit niet in strijd is met artikel 1
van de Grondwet, zelfs al wordt een horizonbepaling opgenomen?
Met de opgenomen voorkeursbehandeling konden de leden van de
D66 fractie van harte instemmen, al vroegen zij zich af waarom die
voorkeurs-behandeling zo definitief moet eindigen na 5 jaar, als er een
evaluatie aan voorafgaat die wellicht uitwijst dat het stoppen met een
voorkeursbehandeling nog niet gewenst is. Aan het laatste dictum van de
motie terzake (18 269, nr. 11) is op de door het kabinet voorgestelde
wijze, waarin verwezen wordt naar artikel 2, vierde lid van de 2e EG-richtlijn,
niet geheel recht gedaan, zo merkten zij op.
Gesteld wordt dat de mogelijkheid van voorkeursbehandeling vooralsnog
voor een periode van 5 jaar geldt. Wat wordt bedoeld met «vooralsnog»,
nu de noot bij de voorgestelde wettekst vermeldt dat 5 jaar na de dag
van inwerkingtreding de formulering «vrouwelijke arbeider» en «vrouwen»
wordt vervangen door «arbeiders van een bepaald geslacht» respectievelijk
«personen van een bepaald geslacht».
«Kan worden vervangen» zou dan beter overeenkomen met het in de
memorie van toelichting gebruikte «vooralsnog», zeker nu in diezelfde
noot binnen 4 jaar een verslag over de feitelijk ongelijkheden in de positie
van mannen en vrouwen bij de arbeid wordt aangekondigd.
De wetgever kan immers ook besluiten de in het geding zijnde artikelen
te handhaven.
De beperking van positieve discriminatie tot vrouwen wezen de leden
van de S.G.P.-fractie van de hand. Ten eerste werkt die handelwijze
slechts de gedachte in de hand dat vrouwen niet worden aangenomen
vanwege het voldoen aan kwaliteitseisen, doch louter vanwege hun
vrouwzijn. Ten tweede herhaalden deze leden hun bij andere gelegenheden
verwoorde redenering dat onderscheid gemaakt moet worden tussen
achterstand en achterstelling. Waar het loutere feit van achterstand - al
dan niet door betrokkene als krenkend ervaren - voor het kabinet kennelijk
voldoende reden vormt om de arbeidsmarkt te beïnvloeden, konden deze
leden niet inzien waarom genoemd argument niet in gelijke mate tot
gelding wordt gebracht ten aanzien van mannen in beroepen die als
«vrouwenberoepen» bekend staan. Zij wensten dan ook gaarne te
vernemen waarom achterstand als geaggregeerde grootheid dat wil
zeggen niet gedifferentieerd naar beroepsgroep, kennelijk door het
kabinet wordt gezien als een factor die ter zake doet en daarom discriminatie rechtvaardigen kan. Deze leden vroegen zich in dit verband af
waarom toch «diepgaand beraad» nodig was, terwijl blijkens het vervolg
van de betreffende alinea op blz. 20 van de memorie van toelichting
vanwege de feitelijke situatie de probleemstelling nauwelijks als zodanig
erkend is door het kabinet.
Ook met het voorstel de mogelijkheid van voorkeursbehandeling
zodanig te wijzigen dat het alleen nog voor vrouwen gaat gelden kon het
lid van de fractie van de P S P . instemmen. Gezien de nog steeds beperkte
deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt, is een voorkeursbehandeling
zeker rechtvaardig. Toch wilde zij hierbij nog opmerken dat naast deze
voorkeursbehandeling vele andere maatregelen nodig zijn ter vergroting
van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt. Maatregelen als: het vergroten
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van het aantal kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, het
opstellen van positieve actieplannen door instellingen, bedrijven en
overheid, ten einde meer vrouwen in dienst te nemen, het stimuleren van
deeltijd in hogere functies, uitbreiding van ouderschaps- en zwangerschapsverlof, het opstellen van werkgelegenheidsprojecten voor vrouwen.
Wat denkt het kabinet te doen, om de voorkeursbehandeling ook feitelijk
kans van slagen te kunnen geven?
Het lid van de G.P.V-fractie had voorts ernstig bezwaar tegen de
voorgestelde wijziging van de regeling van voorkeursbehandeling. In
algemene zin achtte hij het niet nodig een bevoegdheid die iedereen heeft
of althans zou moeten hebben bij wet expliciet toe te kennen. De huidige
wettekst laat voorkeursbehandeling ten aanzien van beide sexen toe. Is
het kabinet niet van oordeel dat de noodzaak van regeling van een
voorkeursbehandeling ontstaat door het bestaan van de Wet gelijke
behandeling? Immers, zonder wet is ook een afzonderlijke regeling voor
een voorkeursbehandeling niet nodig. Indien er geen Wet gelijke behandeling zou zijn zou het een ieder vrij staan net zo veel en net zo lang
voorkeursbehandelingen ten aanzien van vrouwen toe te passen als hem
of haar zelf belieft. Is dit geen reden het belang van de Wet gelijke
behandeling te relativeren? Is dit ook uit een oogpunt van deregulering
geen wenselijkheid?
10. Artikelen
Artikel I
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden bezwaar tegen de stellingname
dat bij doorgroei naar een wezenlijk andere functie niet zozeer sprake zou
zijn van bevordering maar veeleer van aanstelling in een voor betrokkene
nieuwe functie.
Zij meenden dat hiermee een gevaarlijke stok was gezocht om de hond
te slaan, i.c. om onderscheid naar sexe te rechtvaardigen wanneer die
andere functie toch «geslachtsbepaald» zou zijn.
Een dergelijke stellingname zou ook de mogelijkheid openen voor het
opnieuw aangaan van een proeftijd (met de mogelijkheid van beëindiging
van de arbeidsovereenkomst zonder dat er sprake is van ontslag) om
maar een risico te noemen. De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen ook
niet in waarom een dergelijke bepaling nodig zou kunnen blijken.
Zij verzochten tevens een bevestiging van de opvatting van het kabinet
dat de wettekst voldoende duidelijk zou zijn waar het betreft de verwijzing
naar (voorgenomen) zwangerschap bij het aangaan van een dienstverband
c.q. het beëindigen daarvan. Zij verwezen naar een artikel in het Sociaal
Maandblad Arbeid (SMA mei 1987, pagina 310-320) waarin Mr. W. C.
Monster ingaat op: «Het vraagstuk van de zwangere sollicitant». Een
nadere reactie op dit artikel en het thans voorliggende wetsvoorstel leek
deze leden noodzakelijk. Zij verwezen hierbij ook naar de discussie bij de
reparatienota waarbij het lid Buikema vroeg naar de relatie tussen 1673 ij
BW en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd
(UCV reparatienota, blz. 116).
Deze vraag is bij het onderhavige wetsvoorstel niet beantwoord, zo
meenden deze leden. Zij zouden een duidelijk antwoord gaarne alsnog
verkrijgen.
De verwijzing naar het SER-advies waar het gaat om diverse aspecten
van het ontslagrecht achtten deze leden in die zin teleurstellend, dat ook
hier de «haast» - die bij bezuinigende wetsvoorstellen altijd zo duidelijk
aanwezig is van de kant van de regering - weer heeft kunnen leiden tot
vertraging op andere terreinen.
Juist de vraag over de nietigheid van ontslag wanneer het ontslag
kennelijk onredelijk is indien het geschiedt op grond van directe of
indirecte discriminatie behoorde in dit wetsvoorstel te zijn behandeld.
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De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er voorts op dat naar hun
opvatting een bescherming alleen tegen ontslag een werknemer die een
beroep doet op de onderhavige wet onvoldoende bescherming geeft.
Immers, niet alleen ontslag kan het gevolg zijn, ook belemmeringen bij
verdere promotie, wellicht zelfs «degradatie».
Waarom is, hoe moeilijk het ook zal zijn aan te tonen dat het beroep
doen op een wet oorzaak is van achterstelling, deze bescherming niet
uitgebreid naar andere terreinen?
Waarom is overigens alleen bescherming geboden aan een werknemer
die een beroep doet op het eerste lid van artikel 1637 ij BW en niet bij
het doen van een beroep op het vijfde lid?
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden bovendien de indruk dat het
begrip «arbeidsvoorwaarden» erg krap kan worden opgevat. Zij meenden
dat het aanbeveling kan verdienen dit te verduidelijken door een begrip
toe te voegen als «bejegening in de arbeidssituatie» om daarmee te
voorkomen dat alleen in geld waardeerbare ongelijke behandeling zou
kunnen worden bestreden.
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden ook dat de beperking met
betrekking tot de aanspraken of uitkeringen ingevolge pensioenregelingen
een, ook nu reeds, te grote beperking van de reikwijdte van de wet was.
Zij verwezen naar hun betoog over de mogelijk op de uitvoering van de 4e
EG-Richtlijn vooruitlopende uitbreiding van onderhavig wetsvoorstel met
bepalingen inzake het pensioen op grond van de uitspraken van het
Europese Hof in de zaken Beets/Proper en Bilka/Weber.
Artikel II, onderdeel A (artikel 1)
De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten artikel 1 van groot belang,
hoewel zij de indruk hadden dat het artikel te weinig wordt toegepast, is
het kabinet met deze leden van oordeel dat discriminatie van vrouwen,
direct of indirect, door verzekeringsmaatschappijen, kredietgevers, en
dergelijke ook onder dit artikel moet worden begrepen? Ongelijke
behandeling belemmert in die gevallen immers ook de toegang en de
mogelijkheid tot ontplooiing binnen een vrij beroep.
De term «moederschap» blijft toch vaag, aldus de leden van de
V.V.D.-fractie. Wat moet precies verstaan worden onder de fysieke
gevolgen van zwangerschap en bevalling? Het reikt kennelijk verder dan
het zogenaamde zwangerschapsverlof en zou kunnen bestaan uit een
verlenging daarvan met volledig behoud van loon. Is een dergelijke
vrijwillige verlenging uitgesloten indien het begrip «jong moederschap»
niet worden gehanteerd in het kader van deze wet? Hoe verhoudt dit zich
met de voorgenomen wetgeving ten aanzien van ouderschapsverlof?
Richt deze term zich niet te veel op de gezondheid van de moeder en te
weinig op de mogelijkheid van beide ouders om de verzorging van het
kind op zich te nemen? Een niet genoemd probleem in verband met
zwangerschap doet zich voor over de vraag of een zwangere sollicitante
verplicht is de werkgever van deze situatie op de hoogte te stellen.
Zouden de bewindslieden enige aandacht aan dit vraagstuk willen wijden?
Artikel II, onderdeel C (artikel 3)
De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het betoog rondom het begrip
«betrekking» in artikel 3 interessant. Zij deelden de opvatting dat de
veelheid van vormen waarin arbeid en taken worden verricht ten minste
moet voldoen aan de gelijke behandelingsnormen zoals in deze wet
gesteld.
De ruime uitleg van dit begrip is, volgens de leden van de V.V.D. fractie
op zichzelf genomen niet onjuist, maar hoe verhoudt deze interpretatie
zich tot het begrip «arbeider» zoals dat in bij voorbeeld artikel I, onder d
artikel 1637ij, derde lid BW, (nieuw), wordt gehanteerd?
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De mogelijke vordering van een rechtspersoon op grond van een
discriminerende advertentie zoals die in de wet blijft staan (het vijfde lid
van artikel 3) riep bij de leden van de fractie van D66 de vraag op
waarom bij de omschrijving van het begrip rechtspersoon voor een
nieuwe formulering is gekozen, die afwijkt van hetgeen in administratief
rechtelijke procedures als vereiste wordt gesteld.
Op de afwijzing door het kabinet van de uitbreiding van groepsacties
tot alle vorderingen die op grond van de wet gelijke behandeling ingesteld
kunnen worden, waren deze leden reeds eerder in deze bijdrage aan het
voorlopig verslag ingegaan. Zij oordeelden de argumentatie van het
kabinet dermate zwak dat amendering van de wet op dit punt lijkt
aangewezen.
Artikel II, onderdeel D (artikel 4)
De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden een reactie op het advies van
de Emancipatieraad op prijs waar het betreft de opmerking van de ER dat
naar zijn oordeel de bepaling met betrekking tot (het verbod van onderscheid) «tenzij de eigen aard van een instelling voor bijzonder onderwijs
zich daartegen verzet» in strijd is met artikel 2, onderdeel a, van het
Verdrag tegen Discriminatie in het Onderwijs (SJ 74.1,859).
De leden van de fractie van D66 vonden het terecht dat de omissie in
de huidige wet ten aanzien van de gelijke behandeling ook tijdens en bij
het afsluiten van een cursus of opleiding is gecorrigeerd in het wetsvoorstel.
Graag zagen zij echter een nadere toelichting op het voorgestelde
nieuwe derde lid van artikel 4, met betrekking tot de uitzonderingsmogelijkheid in verband met de eigen aard van een instelling voor bijzonder
onderwijs. Wat moesten zij zich daarbij voorstellen?
Artikel II, onderdeel E (artikel 5)
Na het met redenen omklede advies van de Europese Commissie van
20 mei 1983 bestond de noodzaak de uitzonderingsmogelijkheid in
gevallen waarvoor het geslacht een bepalende factor wordt geoordeeld
te verengen en te verduidelijken. Met betrekking tot de verenging stelden
de leden van de C.D.A.-fractie over de uitzonderingscategorie van het
geestelijk ambt enige vragen. Zo wilden zij vernemen hoe deze beroepscategorie nader wordt gedefinieerd. Zij misten in de wettekst een koppeling
met het grondrecht van vrijheid van godsdienst. Zij vroegen de bewindslieden of deze koppeling ter definiëring als middel zou kunnen dienen.
In het derde lid worden geestelijke ambten uitgezonderd van de
werking van deze wet. Het lid van de G.P.V-fractie vroeg of het op grond
van het feit dat kerken een unieke rechtspersoonlijkheid bezitten in ons
rechtsbestel en volstrekt vrij zijn in het regelen van hun interne aangelegenheden wel nodig is de vermelde uitzonderingsbepaling in de wet op te
nemen.
Artikel II, onderdeel F (artikelen 6 tot en met 12)
Artikel 8
De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er op dat ook in een deugdelijk
lijkend stelsel van functiewaardering sprake kan zijn van discriminerende
factoren. Wanneer kan het onderzoek naar mogelijke discriminatie binnen
de functiewaarderingssystemen zijn afgerond?
De leden van de V.V.D. fractie constateerden dat in de memorie van
toelichting geen beschouwing wordt gegeven over de problemen die zich
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voordoen bij de vaststelling of er sprake is van een deugdelijk stelsel van
functiewaardering. Zij wezen er op dat van het begin af aan de Kamer bij
de wet inzake «gelijk loon», zelfs tot en met de UCV over de reparatiewetgeving, discussie heeft gevoerd over het feit dat een ogenschijnlijk
deugdelijk systeem discriminerend kan zijn voor vrouwen.
Artikel II, onderdeel G (artikelen 13 tot en met 20)
Artikel 13
De leden van de fractie van D66 wilden graag vernemen of de Commissie
gelijke behandeling ook een taak zal krijgen in het kader van de algemene
wet. Zij konden zich voorstellen dat de taak van de Commissie zich niet
over de hele breedte van de algemene wet zou uitstrekken maar bij
voorbeeld wel ten aanzien van het verbod van onderscheid op grond van
sexe en daarmee samenhangende discriminatiegronden?
Artikel 14
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of voor de voorlichting en
publiciteit vanuit de commissie een apart budget beschikbaar is.
De leden van de fractie van D66 hadden er goede nota van genomen
dat het derde lid van artikel 14 de bescherming van personen in wier
nadeel is of wordt gehandeld regelt via een «geen bezwaar» bepaling en
dus niet met een uitdrukkelijke toestemmingsbepaling.
Wat is met betrekking tot artikel 14 het verschil tussen het tweede lid,
onder b, en het tweede lid onder e? Kunnen deze onderdelen niet worden
samengevoegd? Waarom slaat lid 3 niet ook op het bepaalde in het
tweede lid onder b?
Waarom is bij de leden 5 en 6 slechts sprake van een «kan» bepaling?
Artikel 15
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen om een nadere toelichting
waarom geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid de commissie op te
delen in «kamers» die met verschillende typen zaken zouden kunnen
worden belast?
Artikel 16, tweede lid
Biedt de redactie van artikel 16 de minister eveneens een mogelijkheid
voor tussentijds ontslag van leden van de commissie, ook indien dit niet
op eigen verzoek van een lid zou geschieden? Dit leek de leden van de
P.v.d.A.-fractie ongewenst.
Mocht het wel de bedoeling zijn, dan ware het toch op z'n minst
noodzakelijk de criteria daarvoor aan te geven.
Artikel 16, vijfde lid
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden de indruk dat het aantal
formatieplaatsen voor het secretariaat van de commissie niet groter is
dan het aantal formatieplaatsen voor beide commissies samen was. Is
het, in verband met de uitbreiding van de taken van de commissie, bij
voorbeeld onderzoek en voorlichting, niet gewenst ten minste de mogelijkheid te bieden dat het secretariaat wordt uitgebreid? Is overwogen het
secretariaat van de commissie in die zin een zelfstandiger status te geven
dat aan de commissie een budget wordt toegekend voor het zelf samenstellen van het bureau, zoals bij voorbeeld het bureau van de Emancipatieraad of het secretariaat van de STEO?
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De leden van de fractie van D66 vroegen of een secretariaat bestaande
uit een secretaris, een adjunct-secretaris, een administratief medewerker
en een typekracht voldoende is om ondersteuning te bieden op het
breder wordende terrein van de commissie.
Zij vroegen dit mede in verband met artikel 17 waarin sprake is van
bijstand door ambtenaren van de Loontechnische Dienst. Het grotere
beroep op de commissie zal zijn weerslag kunnen hebben op een grotere
vraag om bijstand door de Loontechnische Dienst. Wordt in uitbreiding
van de Loontechnische Dienst voorzien en wat betekent de reorganisatie
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het algemeen
voor de beschikbare menskracht bij de Loontechnische Dienst?
Overigens vroegen deze leden, nu reeds via de krant is geworven voor
een secretaris en een adjunct-secretaris van de commissie, of al benoemingen hebben plaatsgevonden?
Artikel 17, eerste lid
Kan nader worden medegedeeld, zo verzochten de leden van de
P.v.d.A.fractie, hoe de Loontechnische Dienst, ook gezien de voorgenomen
afslanking van deze dienst, de uitgebreidere taak van de commissie
adequaat kan ondersteunen?
Zou het niet denkbaar zijn ook ambtelijke ondersteuning te bieden
vanuit bij voorbeeld de Arbeidsinspectie en vanuit de arbeidsvoorzieningenkant waar het de naleving van deze wet betreft?
Artikel 17, tweede lid
Wanneer de commissie besluit zelf een onderzoek in te stellen,
waarvoor zij de goedkeuring behoeft van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegeheid, welke criteria worden dan door het ministerie
gehanteerd om te bepalen of de middelen voor een dergelijk onderzoek
beschikbaar kunnen worden gesteld?
Zal er een financieel plafond bestaan met betrekking tot het in het
tweede lid bepaalde?
Artikel 19
Kan voldoende worden gewaarborgd, bij voorbeeld door financiële en
personele middelen, dat jaarverslagen en uitspraken van de commissie
tijdig worden gepubliceerd? De leden van de P.v.d.A-fractie verwezen, als
onderbouwing voor hun gevoelens van ongerustheid, naar de beantwoording van vragen van het lid Groenman over de publikatie van het uitsprakenboek (1986/1987 nr. 741) waarbij in de beantwoording wordt
gesteld: «De beschikbare tijd van het secretariaat wordt geheel benut aan
haar primaire taak... terwijl ook overigens op de betrokken afdeling van
het departement geen mogelijkheid bestond op publikatie uit het uitsprakenboek te realiseren».
Artikel 20
Waarom is niet gekozen de voorzitter en de leden van de commissie
voor diverse dagdelen te honoreren zoals bij voorbeeld bij de Emancipatieraad het geval is, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie.
Zijn er overigens vacatiegelden, presentiegelden en dergelijke inkomensbestanddelen die, in het geval het Commissielid (of haar/zijn partner) een
uitkering heeft, door verrekening met die uitkering in aanmerking komen?
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Artikel II, onderdeel H
Artikel 21, eerste lid
De leden van de P.v.d.A-fractie waren zeer geïnteresseerd in het effect
van onderzoek van bij voorbeeld de LTD op verzoek van bij voorbeeld het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij dachten hierbij ook
aan het onderzoek naar de gelijke behandeling in ca.o."bepalingen. Wat
gebeurt er met dit en soortgelijke toekomstige onderzoeken?
Wat gebeurt er trouwens concreet naar aanleiding van het onderzoek
naar de gelijke behandeling tijdens dienstverband? Worden bedrijven die
bij voorbeeld een voorkeur uitspraken voor een bepaalde sexe gewezen
op het (mogelijk) handelen in strijd met de bestaande wetgeving?
Artikel 21, tweede lid
De leden van de P.v.d.A.-fractie informeerden of, na onderzoek, ook de
eventuele betrokkenen zelf op de hoogte zullen worden gesteld van de
uitkomst van dit onderzoek.
De leden van de fractie van D66 wilden graag vernemen hoe het
tweede lid van dit artikel zich verhoudt tot het vijfde lid van artikel 14?
Waarom is in dit laatste artikel sprake van een «kan»-bepaling terwijl in
het geval de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
onderzoek doet instellen en daarbij strijdigheid met artikel 1637 ij BW
ontdekt, in elk geval mededeling wordt gedaan aan de betrokken
werkgever en andere in aanmerking komende instanties of organisaties?
Artikel III, onderdeel B
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat zij de resultaten van
het genoemde onderzoek eerst wensten te kunnen bespreken alvorens in
te stemmen met een wijziging van de wet als onder A. bedoeld.
Zij vroegen of een meer geclausuleerde bepaling in A. niet tot de
mogelijkheden kan behoren.
De voorzitter van de commissie,
Rempt-Halmmans de Jongh
De griffier van de commissie,
Van der Windt
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