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19 908 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 
1637ij van het Burgerlijk Wetboek en aanvulling 
van de Wet medezeggenschap onderwijs en 
enkele andere onderwijswetten, alsmede 
opneming van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare 
dienst (Stb. 1980, 384), van de Wet gelijk loon 
voor vrouwen en mannen (Stb. 1975, 129) en van 
de Wet tijdelijke voorziening gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen en van gehuwden en 
ongehuwden in geval van beëindiging van de 
dienstbetrekking (Stb. 1979, 278) in de Wet 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
(Wet tot herziening van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen) 

A D V I E S R A A D V A N S T A T E 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 8 december 1986 

Bij Kabinetsmissive van 29 mei 
1986, nr. 68, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen 
heid, A. Kappeyne van de Coppello, 
mede namens de Ministers van 
Binnenlandse Zaken, van Justitie en 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
bij de Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een voorstel van 
wet met memorie van toelichting, 
houdende wijziging van de Wet 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 
1637ij van het Burgerlijk Wetboek en 
van artikel 5 van de Wet medezeg-
genschap onderwijs, alsmede 
opneming van de Wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de burgerlijke openbare dienst 
(Stb. 1980, 384), van de Wet gelijk 
loon voor vrouwen en mannen (Stb 
1975, 129) en van de Wet tijdelijke 
voorziening gelijke behandeling van 

NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 13 maart 1987 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw kabinet van 29 mei 
1986, nr. 68, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. 

Dit advies, gedateerd 8 december 
1986, nr W.1 2.86.0248/a, bied ik U 
- mede namens de Ministers van 
Binnenlandse Zaken, van Justitie en 
van Onderwijs en Wetenschappen -
hierbij aan. 
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mannen en vrouwen en van gehuwden 
en ongehuwden in geval van beëin-
diging van de dienstbetrekking (Stb. 
1979, 278) in de Wet gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen (Wet 
tot herziening van de wetgeving 
inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen). 

1. Artikel 7 van de thans vigerende 
Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (Stb. 1980, 86; hierna 
ook te noemen «Wet gelijke behan-
deling» bevat een overgangsbepaling. 
In artikel II, onder H (artikel 23) van 
het wetsvoorstel keert deze bepaling 
ongewijzigd terug. Allereerst rijst de 
vraag waarom deze overgangsbepa-
ling niet wordt geschrapt. Zowel de 
Sociaal-Economische Raad als de 
Commissie gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid 
(hierna aan te duiden als «de 
Commissie» zijn van oordeel dat de 
bepaling inmiddels is uitgewerkt. 
Mocht dat niet zo zijn, dan ware dat 
toe te lichten. Blijft de bepaling 
gehandhaafd, dan zou het aanbeve-
ling verdienen, de woorden «het 
ti jdstip van inwerkingtreding van 
deze wet» niet ongewijzigd te laten. 
Anders zal aan toekomstige gebrui 
kers van de wet niet duidelijk zijn dat 
bedoeld is te verwijzen naar de 
inwerkingtreding van de vigerende 
wet gelijke behandeling. 

2. Het wetsvoorstel kent geen 
inwerkingtredingsbepaling. De Raad 
van State zou er de voorkeur aan 
geven indien zulk een bepaling wel 
zou kunnen worden opgenomen. De 
inwerkingtreding zou dan zo kunnen 
worden vastgesteld dat de op 
bladzijde 26 van de toelichting 
bedoelde voorlichtingsbrochure tijdig 
verspreid kan worden. 

3. De Raad bepleit in de inleiding 
van de memorie van toelichting 
expliciet te vermelden dat de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
aanvaard wordt als beleidsuitgangs-
punt. Daardoor wordt ook meer 
tegemoet gekomen aan hetgeen de 
Emancipatieraad blijkens bedoelde 
inleiding op dit punt heeft geadvi-
seerd. 

1 Hoewel wij aanvankelijk van 
mening waren dat het overgangsarti-
kel, zoals neergelegd in artikel 7 van 
de vigerende Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen nog niet kan 
worden gemist, zijn wij bij nader 
inzien van mening dat de Sociaal-Eco-
nomische Raad en de Commissie 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid er terecht op 
hebben gewezen dat de overgangs 
bepaling inmiddels is uitgewerkt en 
dat deze daarom kan worden 
geschrapt. Dat neemt uiteraard niet 
weg dat in het geval er een loonder 
ving wordt ingesteld over een 
periode waarin dit artikel nog niet 
was uitgewerkt, door de werkgever 
voor zover het deze periode betreft 
daartegen in voorkomend geval een 
beroep op dit (overgangs)artikel kan 
worden gedaan. 

In het wetsvoorstel is het voorstel 
opgenomen dat het huidige artikel 7 
vervalt, terwijl dit in de memorie van 
toelichting is toegelicht. 

2 Wi j menen de Raad op het punt 
van het in het wetsvoorstel opnemen 
van een inwerkingtredingsbepaling 
niet te moeten volgen. Er is bewust 
voor gekozen om in het wetsvoorstel 
geen inwerkingtredingsbepaling op 
te nemen. De wet zal dan in werking 
treden op de twintigste dag na die 
der dagtekening van het Staatsblad 
waarin de wet is geplaatst. Uiteraard 
zal er zorg voor gedragen worden dat 
zowel aan het voorlichtingsmateriaal 
als aan de op basis van de wet in te 
stellen nieuwe commissie gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
bij de arbeid tijdig aandacht wordt 
besteed. Thans vinden de nodige 
voorbereidende werkzaamheden al 
plaats. 

3 Het feit dat in de considerans 
van de huidige Wet gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen alleen 
wordt vermeld dat het noodzakelijk is 
de Nederlandse wetgeving aan te 
passen met het oog op de richtlijn 
van de Raad van Europese Gemeen-
schappen van 9 februari 1976 inzake 
de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen, betekent geenszins dat 
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4. In de toelichting op artikel II, 
onder C (artikel 3) wordt het begrip 
«betrekking» verduidelijkt. Die 
verduidelijking echter maakt gebruik 
van een aantal vage termen. De Raad 
heeft hiervoor wel begrip, omdat een 
meer concrete tekst toekomstige 
ontwikkelingen zou kunnen remmen. 
Evenwel is in de aangenomen 
motie-Groenman (kamerstukken II 
1 983/84, 18 269, nr. 9) om verdui-
delijking gevraagd. In de toelichting 
ware uitdrukkelijk aan te geven, dat 
en waarom een verdergaande 
verduidelijking dan thans wordt 
gegeven, niet mogelijk of niet 
wenselijk is. Daarbij ware overigens 
tevens te vermelden, hoe in dit 
verband onbeloonde arbeid in de zin 
van de Wet onbeloonde arbeid door 
uitkeringsgerechtigden (kamerstuk-
ken II 1985/86, 19 549) moet 
worden gezien. 

met deze wet alleen is beoogd een 
formele verplichting na te leven. Met 
deze wet is uiteraard ook bedoeld 
uiting te geven aan de aanvaarding 
van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen als beleidsuitgangspunt. 

Zoals in de memorie van toelichting 
op het wetsvoorstel is opgemerkt, is 
het niet mogelijk om - teneinde dit 
duidelijker tot uitdrukking te brengen -
de considerans van de vigerende wet 
te wijzigen. Zowel in de considerans 
van het wetsvoorstel als in de 
memorie van toelichting is reeds 
- conform het advies van de Emanci-
patieraad - het doel van de (wijzigings) 
wet opgenomen, nl. verbetering van 
het effect van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling. Gaarne voegen 
wij naar aanleiding van het advies 
van de Raad van State in de memorie 
van toelichting daaraan expliciet toe 
het doel van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen zelf, nl. het realiseren van 
het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de 
toegang tot en in het arbeidsproces 
en daarmee de bevordering van 
gelijke posities van mannen en 
vrouwen op het gebied van de 
arbeid. 

4 In de memorie van toelichting is 
ter verduidelijking van het begrip 
betrekking uiteengezet dat dit begrip 
in ieder geval het oog heeft op de 
arbeid die wordt verricht in het kader 
van de arbeidsovereenkomst, de 
ambtelijke aanstelling en het vrije 
beroep en dat het ook omvat die 
vormen van arbeid waarin op 
overeenkomstige wijze als binnen de 
drie genoemde vormen wordt 
deelgenomen aan het arbeidsproces. 
Vervolgens is een aantal voorbeelden 
genoemd van vormen van arbeid die 
als betrekking in de zin van artikel 3 
kunnen worden beschouwd en zijn 
ook voorbeelden van gevallen 
genoemd waarbij het afhankelijk is 
van de omstandigheden of daarbij al 
dan niet sprake is van een betrekking. 

Meer verduidelijking dan wordt 
gegeven is echter niet goed mogelijk. 

De verschijningsvormen waarin het 
verrichten van arbeid wordt gegoten, 
zijn zo divers dat een algemene 
omschrijving van het begrip betrek-
king eerder meer onduidelijkheid zou 
opleveren dan dat deze het begrip 
zou verduidelijken, te meer daar in 
een algemene omschrijving ook 
rekening zou moeten worden 
gehouden met toekomstige ontwikke-
lingen 
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5. De memorie van toelichting 
gaat niet in op het verlangen, 
uitgesproken door de Emancipatie-
raad, de groepsactie van artikel 3, 
tweede lid, van de vigerende Wet 
gelijke behandeling, niet te beperken 
tot onjuist gestelde advertenties, 
doch ook mogelijk te maken in 
andere gevallen die onder de 
wetgeving op het gebied van gelijke 
behandeling vallen. De raad meent 
dat hieraan alsnog aandacht ware te 
besteden, mede gelet op de opvatting 
van een meerderheid van de Sociaal-
Economische Raad (advies bladzijde 
11). De Raad kan zich er overigens 
mee verenigen dat thans geen 
verdere ui tbreidng van de groepsactie 
wordt overwogen. Gaat het, zoals in 
het wetsvoorstel, om verkeerd 
gestelde advertenties, dan zal veelal 
geen individueel benadeelde zijn aan 
te wijzen. In andere gevallen echter 

Een limitatieve opsomming van 
gevallen die onder het begrip 
betrekking vallen, waarmee weliswaar 
meer duidelijkheid zou worden 
gegeven, is omdat het daarbij 
noodzakelijkerwijs om een moment 
opname gaat, met het oog op 
toekomstige ontwikkelingen evenmin 
goed denkbaar. 

Een limitatieve opsomming zou 
ook problemen kunnen opleveren ten 
aanzien van die gevallen waarbij het 
van de omstandigheden afhangt of 
sprake is van een betrekking. 

Met betrekking tot het werken 
zonder beloning met behoud van 
uitkering merken wij op dat als het 
daarbij gaat om een arbeidsplaats 
waarvan de beschikbaarstelling in het 
kader van de Wet onbeloonde arbeid 
uitkeringsgerechtigden, voor welke 
wet het voorstel thans door de 
Tweede Kamer in behandeling is 
genomen, is goedgekeurd, dan in 
ieder geval sprake is van een 
betrekking, zodat bij het aanbieden 
van een dergelijke arbeidsplaats 
artikel 3 van de Wet gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen van 
toepassing is. Overigens is ook in het 
voorstel van Wet onbeloonde arbeid 
uitkeringsgerechtigden zelf neerge-
legd dat de arbeidsverschaffer zowel 
bij het vervullen van de arbeidsplaats 
waarvan de beschikbaarstelling is 
goedgekeurd als bij de verdere 
uitvoering van de wet, mannelijke en 
vrouwelijke arbeidsverrichters op 
gelijke wijze dient te behandelen (art. 
17, eerste en tweede lid). Conform 
het advies van de Raad van State is 
het bovenstaande in de memorie van 
toelichting verduidelijkt. 

5 De memorie van toelichting is 
uitgebreid met een passage waarin 
uiteengezet wordt waarom de 
mogelijkheid van een groepsactie 
niet is uitgebreid tot alle vorderingen 
die op grond van de wet ingesteld 
kunnen worden. Aangegeven is dat 
van een noodzaak tot een dergelijke 
uitbreiding niet gebleken is en voorts 
dat zo'n actie eventuele problemen 
niet zou oplossen of tot nieuwe 
problemen zou leiden. 
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is de kans groot dat er wel een 
individueel benadeelde is. Ageren 
buiten de benadeelde om kan dan 
een ernstige inbreuk op diens 
persoonlijke levenssfeer betekenen. 

Een overeenkomstige opmerking 
geldt voor artikel II, onder G (artikel 
14, tweede lid). 

6 Bij de beantwoording van de 
vraag of de commissie bevoegdheden 
heeft in geval van een ontbinding van 
een arbeidsovereenkomst door de 
rechter met toepassing van artikel 
1 639w van het Burgerlijk Wetboek, 
wordt in de toelichting alleen 
verwezen naar een uitspraak van een 
kantonrechter. Deze uitspraak 
bevestigt allereerst hetgeen de wet 
reeds zegt; in artikel 1637ij van het 
Burgerlijk Wetboek, vierde lid, is 
uitsluitend sprake van «beëindiging» 
van de dienstbetrekking en derhalve 
niet van ontbinding. In de bewuste 
uitspraak is daaraan toegevoegd dat 
de rechter bij het beoordelen van de 
gewichtige redenen die als ondersteu-
ning voor het ontbindingsverzoek 
worden gesteld, terdege rekening 
kan houden met het in de wet 
neergelegde beginsel van gelijke 
behandeling. De memorie van 
toelichting zou ten minste van 
instemming met dit oordeel blijk 
kunnen geven. De Raad merkt 
overigens op dat er niets gewonnen 
kan worden door artikel 1 637ij van 
het Burgerlijk Wetboek rechtstreeks 
van toepassing te doen zijn bij een 
ontbinding door de rechter wegens 
gewichtige redenen. Dat kan niet 
meebrengen dat, als een verboden 
ongelijkheid plaats vond, de ontbin-
ding niet kan worden uitgesproken. 
Ontbinding wordt uitgesproken als 
de arbeidsverhouding onheelbaar is. 
Ook een ontoelaatbare discriminatie 
kan ertoe leiden dat de arbeidsverhou-
ding totaal verstoord is, zodat 
bestendiging daarvan tot niets meer 
kan leiden. Weigering van de 
ontbinding zou dan niet doeltreffend 
zijn. In stede daarvan zal bij de 
ontbinding aan de discriminerende 
werkgever een afdoende schadeloos-
stelling opgelegd worden. 

Het in de memorie van toelichting 
ter zake gestelde ware te heroverwe-
gen en uit te breiden. 

6 De memorie van toelichting is 
met betrekking tot de vraag of de 
commissie bevoegdheden heeft in 
geval van ontbinding van een 
arbeidsovereenkomst door de rechter 
met toepassing van artikel 1639w 
Burgerlijk Wetboek, inderdaad 
summier uitgevallen. Ter aanvulling 
van de memorie van toelichting op 
dit punt is allereerst - conform het 
advies van de Raad van State - de 
weergave van de in de memorie van 
toelichting genoemde uitspraak van 
de kantonrechter te Rotterdam 
aangevuld, in die zin dat ook is 
aangegeven dat de kantonrechter 
tevens heeft overwogen dat de 
rechter bij het beoordelen van de 
gewichtige redenen die als ondersteu-
ning voor het ontbindingsverzoek 
worden gesteld, ter dege rekening 
kan houden en veelal ook behoort te 
houden met het in de wet neergelegde 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. Voorts is 
aangegeven dat het verbod om 
onderscheid te maken tussen 
mannen en vrouwen bij de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst er 
weliswaar niet toe kan leiden, dat 
- ingeval de rechter oordeelt dat er 
sprake is van gewichtige redenen -
de arbeidsovereenkomst in stand kan 
blijven, maar dat het feit dat de 
werkgever het in artikel 1 637ij 
neergelegde beginsel van gelijke 
behandeling heeft geschonden wel 
tot uitdrukking kan komen in een aan 
de werkgever op te leggen schade-
loosstelling. 

Wat betreft de bevoegdheid van de 
commissie ingeval de werkgever een 
verzoek tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst wegens 
gewichtige reden heeft ingediend, 
zijn wij van mening dat de commissie 
uiteraard niet kan treden in de vraag 
of er al dan niet sprake is van 
gewichtige redenen als bedoeld in 
artikel 1 639w van het Burgerlijk 
Wetboek, maar dat de commissie 
wel bevoegd is te oordelen of de 
werkgever met de indiening van het 
verzoek tot ontbinding onderscheid 
maakt tussen mannen en vrouwen 
De bevoegdheid van de commissie 
beperkt zich dan bijvoorbeeld tot een 
oordeel over de vraag of de gewichti 
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7 Waar het gaat om de bevoegd-
heden van de Commissie, ware 
alsnog te vermelden waarom geen 
gevolg is gegeven aan de aangepaste 
motie-Ter Veld (kamerstukken II 
1983/84, 18 269, nr. 12, vergelijk 
UCV 1983-1984, nr. 116, bladzijden 
14,21) . 

ge redenen die de werkgever 
aanvoert ook aanleiding zijn (geweest) 
voor een ontbindingsverzoek met 
betrekking tot een werknemer van 
het andere geslacht. De bevoegdheid 
van de commissie vloeit voort uit het 
feit dat het verzoek tot ontbinding 
van de werkgever gezien kan worden 
als een behandeling bij de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 1637ij , eerste lid 
van het Burgerlijk Wetboek. 

7 De aangepaste motie-Ter Veld 
valt in twee delen uiteen. In de eerste 
plaats wordt verzocht om een 
opdracht aan de commissie gelijke 
behandeling om discriminatie actief 
op te sporen en om van deze 
discriminatie mededeling te doen aan 
bedrijven en ondernemingen, 
vergezeld van aanbevelingen voor 
wijziging van het beleid in overeen-
stemming met de wet en eventueel 
advies over het opstellen van een 
zogenaamd positief actieplan. 

Ten aanzien van dit onderdeel van 
de motie merken wij op dat in het 
wetsvoorstel wordt voorgesteld dat 
de commissie weliswaar niet de 
opdracht krijgt discriminatie op te 
sporen, maar wel de bevoegdheid 
krijgt om uit eigen beweging onder-
zoek te doen. Het zal van het beleid 
van de commissie zelf afhangen op 
welke wijze ze van deze bevoegdheid 
gebruik zal maken. Zoals in de 
memorie van toelichting is aangege-
ven, zal het onderzoek dat de com-
missie uit eigen beweging aanvangt 
inhoudelijk geen grote verschillen 
vertonen met een onderzoek naar 
aanleiding van een schriftelijk 
verzoek. Ingevolge artikel II, onder G 
(artikel 14, vierde en vijfde lid) brengt 
de commissie haar oordeel over de 
vraag of onderscheid is gemaakt 
zowel ter kennis van degene die het 
onderscheid zou maken als ter kennis 
van degene jegens wie het onder-
scheid zou worden gemaakt en, in 
het geval het een onderzoek op 
verzoek betreft en de verzoeker een 
ander is dan de hiervoor genoemde 
(bij voorbeeld als een ondernemings-
raad het verzoek heeft gedaan), 
brengt de commissie haar oordeel 
ook ter kennis van de verzoeker. 
Bovendien kan de commissie haar 
oordeel ter kennis brengen van de 
ministers die het aangaat en van naar 
de mening van de commissie 
daarvoor in aanmerking komende 
werkgevers- en werknemersorganisa-
ties en van betrokken overlegorganen. 

In het wetsvoorstel is niet opgeno-
men dat - zoals in de aangepaste 
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motie-Ter Veld wordt voorgesteld -
de commissie haar oordeel vergezeld 
doet gaan van aanbevelingen voor 
wijzigingen van het beleid en 
eventueel advies over het opstellen 
van een positief actieplan. De 
commissie heeft een oordelend 
karakter en toetst bestaande situaties 
aan de bepalingen van de wet. Het is 
aan betrokken partijen om te zorgen 
dat gehandeld wordt conform de 
wet. Hoewel het oordeel van de 
commissie impliciet een advies kan 
behelzen en ook niet is uitgesloten 
dat naar aanleiding van een oordeel 
van de kant van de commissie 
desgevraagd suggesties worden 
gedaan voor wijzigingen van het 
beleid, achten wij het niet wenselijk 
om in de wet op te nemen dat de 
commissie optreedt als adviesinstan-
tie met betrekking tot het personeels-
beleid van ondernemingen. 

Wat betreft het onderdeel van de 
motie dat betrekking heeft op 
positieve actieplannen voegen wij 
daaraan toe dat eind 1987 een nota 
aan de Tweede Kamer zal worden 
aangeboden inzake net overheidsbe-
leid ter bevordering van positieve 
actieplannen in organisaties. Daarin 
zal ook aandacht worden besteed 
aan de vraag of, en zo ja op welke 
wijze, via wetgeving het opstellen 
van positieve actieplannen kan 
worden bevorderd. 

In de tweede plaats is in de 
aangepaste motie-Ter Veld verzocht 
om de commissie het recht te geven 
zonodig bij de rechter een verbod of 
gebod met betrekking tot het beleid 
of wijziging ervan te vragen. 

In het algemeen deel van de 
memorie van toelichting hebben wij 
uiteengezet waarom wij een dergelijke 
bevoegdheid van de commissie 
afwijzen. Gekozen is voor een 
onafhankelijke commissie van 
deskundigen, die om optimaal 
resultaat te bereiken is aangewezen 
op de medewerking van beide 
partijen. Indien de commissie de 
bedoelde bevoegdheid zou krijgen, 
kan het gevaar ontstaan van een 
identificatie met een van de partijen, 
hetgeen niet bij haar onafhankelijk en 
oordelend karakter past. 

Conform het advies van de Raad 
van State hebben wij in de memorie 
van toelichting waar het gaat om de 
bevoegdheden van de commissie op 
de daarvoor in aanmerking komende 
plaatsen verwezen naar de aangepas-
te motie-Ter Veld en onze reactie 
daarop weergegeven. 
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8 Volgens artikel II, onder G 
(artikel 14, zesde lid) is openbaarma-
king van het oordeel van de commissie 
mogelijk, doch uitsluitend indien 
onderscheid is gemaakt bij de 
aanbieding van een betrekking. 
Volgens de memorie van toelichting 
zijn niet overgenomen suggesties van 
de Emancipatieraad en de commissie 
om te bepalen dat alle oordelen 
openbaar zijn. Dit wordt niet verder 
gemotiveerd dan met de opmerking 
dat bij openbaarheid van alle 
uitspraken het beoogde afschrikwek-
kende effect geringer zal zijn. De 
Raad geeft in overweging deze 
weinig overtuigende motivering uit te 
breiden De Raad wijst erop dat de 
publikatie is bedoeld als sanctie. Als 
zodanig past zij dan ook, zoals de 
toelichting op artikel 1 5 zegt niet bij 
het karakter van de commissie. De 
toepassing van de sanctie moet 
derhalve niet slechts overeenkomstig 
dat artikel met waarborgen worden 
omkleed; zij moet ook worden 
gereserveerd voor de meest spreken-
de gevallen. Wordt de sanctie 
algemeen toegepast, dan gaat dat 
onvermijdelijk ten koste van de 
zorgvuldigheid. Het voorgaande 
neemt uiteraard niet weg dat 
publikatie in sommige gevallen 
geboden kan zijn. De Raad wijst nog 
op het gestelde in de Reparatienota 
gelijke behandeling mannen en 
vrouwen (kamerstukken II 1983/84, 
18269, nr. 2, bladzijde 12) waar 
wordt gesproken van «een ernstige 
overtreding, bij voorbeeld (van) het 
bij het herhaling ondanks aanmanin-
gen van de commissie in strijd met 
de wet werven». 

8 Met het expliciet opnemen van 
de mogelijkheid tot het vorderen van 
een rectificatie bij de rechter en met 
het opnemen van de mogelijkheid dat 
de commissie haar oordeel inzake 
personeelsadvertenties openbaar 
maakt, is uitvoering gegeven aan de 
gewijzigde motie-Buikema (kamer-
stukken II, zitting 1983-1984, 
18 269, nr. 13). In deze motie is om 
aanvullende sancties met betrekking 
tot personeelsadvertenties verzocht. 
De mogelijkheid tot het vorderen van 
een rectificatie sluit geheel aan bij 
het in de wet neergelegde sanctie-
systeem, waarbij de naleving van de 
bepalingen bij de burgerlijke rechter, 
aldan niet na inschakeling van de 
commissie, kan worden afgedwon-
gen. 

Tevens achten wij het wenselijk om 
daarnaast een aanvullende sanctie 
op te nemen door de commissie de 
bevoegdheid te geven haar oordeel 
openbaar te maken. 

Wij verwachten dat deze combina-
tie van sanctiemogelijkheden 
effectief zal zijn om te bewerkstelligen 
dat bij het aanbieden van een 
betrekking conform de bepalingen 
van de gelijke-behandelingswetgeving 
wordt gehandeld. Zowel van een 
rectificatie als van de openbaarmaking 
door de commissie zal namelijk 
enerzijds een preventief effect 
uitgaan, anderzijds zal toepassing 
van deze sancties voorlichtend 
werken zowel omtrent de voorschrif-
ten van de wet als wat betreft het feit 
dat op de naleving van deze wetgeving 
wordt toegezien. 

Omdat de commissie met de 
mogelijkheid tot openbaarmaking 
beschikt over een sanctiemogelijkheid 
die in wezen niet bij haar oordelend 
karakter past, hebben wij het 
raadzaam geacht met deze mogelijk-
heid terughoudend om te gaan. 

De mogelijkheid is beperkt tot 
situaties waar het gaat om het aan-
bieden van een betrekking. Het feit 
dat met betrekking tot personeels-
advertenties - de belangrijkste vorm 
waarin betrekkingen worden aange-
boden - speciale aandacht geboden 
is, rechtvaardigt het opnemen van 
deze sanctiemogelijkheid. 

Het is aan de commissie overgela-
ten om te bepalen in welke - ernstige -
gevallen zij tot openbaarmaking van 
het oordeel overgaat. De commissie 
zal van deze mogelijkheid slechts 
gebruik maken in de meest sprekende 
gevallen, zoals ook in de Reparatie-
nota gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (kamerstukken 83/84, 
18 269, nr. 2, blz. 12) is aangegeven, 
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waarbij als voorbeeld is genoemd het 
bij herhaling ondanks aanmaningen 
van de commissie in strijd met de 
wet werven. Om dit te waarborgen is 
in artikel 1 5 bepaald dat het reglement 
dat de commissie voor haar werkwijze 
opstelt en dat immers de goedkeuring 
behoeft van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid regels 
betreffende de openbaarmaking van 
haar oordeel bevat. Hierbij gaat het 
niet alleen om de procedure die de 
commissie met betrekking tot de 
openbaarmaking volgt, maar ook om 
inhoudelijke criteria, waaraan de 
commissie de aanbiedingen van een 
betrekking die naar het oordeel van 
de commissie in strijd zijn met de 
wet, dient te toetsen voordat ze tot 
openbaarmaking overgaat. 

Conform het advies van de Raad 
van State hebben wij de memorie 
van toelichting, waar het gaat om de 
bevoegdheid van de commissie om 
haar oordeel over de vraag of bij het 
aanbieden van een betrekking 
onderscheid is gemaakt openbaar te 
maken, in bovenstaande zin aange-
past en uitgebreid. 

9 De raad van State vraagt zich af, 
waarom degene die openbaar laat 
maken, niet genoemd is in artikel II, 
onder C (artikel 3, zevende lid). Hij 
verwijst ter vergelijking naar artikel 
1416a van het Burgerlijk Wetboek. 
Indien dit met opzet is nagelaten 
ware zulks toe te lichten. 

10 Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

9 Hoewel artikel 1416c ook als 
voorbeeld heeft gediend, is in de 
redactie van artikel 3, zesde, zevende 
en achtste lid, vooral aansluiting 
gezocht bij artikel 6.3.1 5a van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek, omdat die 
bepaling meer geserreerd geformu-
leerd is en bovendien na zijn inwer-
kingtreding in de plaats zal komen 
van artikel 1416c. In artikel 6.3.1.5a 
komen de woorden «laten openbaar 
maken» niet voor. Inhoudelijk is er 
geen verschil tussen de diverse 
artikelen. 

Een en ander is thans duidelijker 
tot uitdrukking gebracht in de 
memorie van toelichting. 

10 Tot slot heeft de Raad van 
State nog enkele redactionele 
kanttekeningen bij het advies 
geplaatst welke in een bijlage bij het 
advies zijn opgenomen. Het meren-
deel van deze kanttekeningen 
behoeft geen nadere uiteenzetting en 
is zonder meer in het wetsvoorstel 
overgenomen. Op een drietal 
kanttekeningen gaan we hier echter 
nader in. 

- De Raad van State is van mening 
dat in artikel I, onder d en in artikel II 
onder E.a. ter voorkoming van een 
misverstand de woorden «bevoor-
rechte positie ... teneinde ... op te 
heffen» vervangen moeten worden 
door «in een zodanige positie te 
plaatsen dat ... worden opgeheven». 
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Wij menen de Raad van State 
hierin niet te moeten volgen. Wi j 
erkennen dat het woord bevoorrechte 
mogelijk tot de ongewenste indruk 
leidt dat er sprake zou zijn van 
privilegering. In de omstandigheden 
als bedoeld is dit echter niet het 
geval. Het betreft hier immers een 
behandeling die is ingegeven door de 
gedachte dat vrouwen in staat 
moeten worden gesteld ook materieel 
gelijke posities te bereiken. Via deze 
artikelen is de mogelijkheid van 
voorkeursbehandeling - voorlopig 
voor een periode van vijf jaar -
beperkt tot vrouwen. Wi j vrezen dat 
als wij het slot van de betreffende 
artikelleden zouden wijzigen op de 
door de Raad van State voorgestelde 
wijze en daarmee een meer neutrale 
inhoud zouden geven er dan juist 
aanleiding tot misverstanden zou 
kunnen zijn, en wel tot het misverstand 
dat voorkeursbehandeling ook nog 
ten aanzien van mannen mogelijk zou 
zijn. 

- De Raad van State wijst er op 
dat in artikel 1637ij B W . (vierde lid) 
van «kennisgeving» wordt gesproken, 
terwijl in het soortgelijke artikel 1, 
vijfde lid, van de Wet gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen wordt 
gesproken van schriftelijke kennisge 
ving. De Raad van State acht 
harmonisatie wenselijk. 

Wi j onderschrijven het standpunt 
van de Raad dat harmonisatie op dit 
punt wenselijk is. Om deze harmoni-
satie te bereiken hebben wij in artikel 
II, onder A, b. (artikel 1, vijfde lid van 
de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) het woord 
«schriftelijke» geschrapt. Indien de 
harmonisatie op andere wijze zou 
worden bereikt, nl. door toevoeging 
van het woord «schriftelijke» in het 
overeenkomstige artikellid in artikel 
1 637ij van het Burgerlijk Wetboek 
zou dit in de praktijk tot gevolg 
hebben dat veel minder werknemers 
een beroep zullen doen op het in de 
betreffende artikelleden bepaalde, 
zoals ook bij de behandeling van het 
voorstel voor de vigerende wet 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de Eerste Kamer naar 
voren is gebracht (Eerste Kamer, 
zitting 79-80 , 15 400 , nr. 14a). 
Daarbij is ook opgemerkt dat de 
betreffende regeling dezelfde is als 
die van artikel 1639o, vijfde lid, 
tweede en volgende zinnen en dat 
het geen aanbeveling zou verdienen 
om op een ondergeschikt punt een 
afwijking van die regeling op te 
nemen. 
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In aansluiting hierop merken wij op 
dat in de huidige Wet gelijke behan-
deling het overnemen van de 
regeling van artikel 1639o, laatste 
lid, niet volledig is geschied. Artikel 
1639u, tweede lid van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat ieder vorde-
ringsrecht van de arbeider in verband 
met het inroepen van de nietigheid 
van de beëindiging van de dienstbe-
trekking krachtens artikel 1 639o, 
laatste lid verjaart na verloop van zes 
maanden. Deze regeling met 
betrekking tot de verjaring van het 
vorderingsrecht was ook in het 
wetsvoorstel abusievelijk nog niet 
opgenomen, terwijl dit met het oog 
op de uniformering van regelgeving 
wel wenselijk is. Deze omissie is 
thans hersteld door zowel in artikel 
1637ij, vierde lid als in artikel 1, 
vijfde lid de bepaling van artikel 
1639u, tweede lid van het Burgerlijk 
Wetboek over te nemen. 

- De Raad van State merkt op dat 
het gebruik van werkwoorden als 
zelfstandig naamwoord zoveel 
mogelijk dient te worden vermeden, 
waarbij de Raad verwijst naar artikel 
3, zevende en achtste lid. 

Dit standpunt van de Raad 
onderschrijven wij volledig, maar wij 
geven er de voorkeur aan om bij de 
formulering van de genoemde 
artikelleden zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de formulering van artikel 
1416c van het Burgerlijk Wetboek. 

Naast de bovenvermelde aanpas-
singen van het wetsontwerp en 
memorie van toelichting, die wij 
hebben aangebracht naar aanleiding 
van het advies van de Raad var 
State, hebben wij tevens nog enkele 
andere wijzigingen aangebracht. 

Het betreft enkele aanvullingen, 
correcties van redactionele aard, 
terwijl daarnaast de memorie van 
toelichting op sommige punten is 
geactualiseerd. 

De belangrijkste van deze wijzi-
gingen zijn de volgende: 

- Artikel VII is aangevuld in die zin 
dat de daarin voorgestelde wijziging 
in de Wet medezeggenschap 
onderwijs ook zal gelden voor de 
twee onderwijswetten waarin de 
medezeggenschapsregeling voor het 
onderwijs is geïncorporeerd. Dat zijn 
de Wet op de Open Universiteit en 
de per 1 augustus 1986 in werking 
getreden Wet op het hoger beroeps-
onderwijs. 

- In verband met de inwerkingtre-
ding per 1 september 1986 van de 
nieuwe Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs is in de toelichting op 
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artikel 14, tweede lid, toegevoegd 
dat voor wat betreft openbare 
universiteiten en academische 
ziekenhuizen waar overeenkomstige 
regelingen gelden als het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, de 
dienstcommissies zich eveneens tot 
de Commissie gelijke behandeling 
kunnen wenden. 

- In navolging van de bij nota van 
wijziging aangebrachte wijziging van 
het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet minimumloon en minimumvakan-
tiebijslag, en van artikel 1638o van 
het Burgerlijk Wetboek met betrek-
king tot artikel 18a, tweede lid van de 
Wet minimumloon en minimumvakan-
tietoeslag is in het onderhavige 
wetsvoorstel voor artikel 2 1 , tweede 
lid, een aanvulling opgenomen, die er 
op neer komt dat bij geconstateerde 
overtreding van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ook betrokken werkgevers-
en werknemersorganisaties uit de 
particuliere en de overheidssector 
daarvan op de hoogte gesteld zullen 
worden. 

- In de toelichting op artikel 17 
met betrekking tot de ondersteuning 
van de Commissie bij de door de 
Commissie te verrichten onderzoeken 
is uiteengezet dat (in beginsel) 
gekozen is voor een onderzoeksin-
stantie, te weten de onder het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid ressorterende 
Loontechnische Dienst en dat deze 
zich als het gaat om onderzoek 
binnen de openbare dienst zal 
verstaan met de Directie Formatieza-
ken van het Ministerie van Binnenland-
se Zaken. Omdat het bij nader inzien 
zinvoller is, als de Loontechnische 
Dienst, indien het onderzoek betrek-
king heeft op enig functiewaarderings-
systeem, alvorens het onderzoek af 
te ronden contact opneemt met de 
betreffende systeemhouder, welke 
niet in alle gevallen de Directie 
Formatiezaken van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken zal zijn, en 

- indien het onderzoek geen betrek-
king heeft op een functiewaarderings-
systeem - met de Directie Overheids-
personeel van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, hebben wij de 
memorie van toelichting in deze zin 
gewijzigd. 
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De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

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

Lijst van redactionele kant teke-
ningen, behorende bij het advies 
no. W12 .86 .0248 /a van de Raad 
van State van 8 december 1986. 

- In artikel I, onder d en in artikel 
II, onder E.a waren ter voorkoming 
van misverstand de woorden 
«bevoorrechte positie ... teneinde ... 
op te heffen» te vervangen door: in 
een zodanige positie te plaatsen dat 
... worden opgeheven. 

- In artikel II, onder C (artikel 3, 
achtste lid), ware «het vorige lid» te 
vervangen door: het zevende lid 
(punt 7 van de Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek (AWT)). 

- In artikel 15, eerste lid, ware «als 
bedoeld in» te vervangen door: , 
bedoeld in (punt AWT). 

- In artikel 2 1 , tweede lid, ware 
«als geregeld in» telkens te vervangen 
door: bedoeld in (punt 7 AWT). 

- De verwijzing naar artikel 20 op 
bladzijde 39 van de toelichting is niet 
duidelijk. Hetzelfde geldt voor de 
verwijzing naar «paragraaf B7» op 
bladzijde 3 1 . 

- In artikel 1637ij B W . (vierde lid) 
wordt van «kennisgeving» gesproken, 
terwij l in het soortgelijke artikel 1, 
vijfde lid, van de Wet gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen wordt 
gesproken van: schriftelijke kennisge-
ving. Harmonisatie is wenselijk. 

- Het gebruik van werkwoorden 
als zelfstandig naamwoord dient 
zoveel mogelijk te worden vermeden 
(artikel 3, zevende en achtste lid). 

Ik geef u in overweging, mede 
namens de Ministers van Binnenland-
se Zaken, van Justit ie en van Onder-
wijs en Wetenschappen, het hierbij 
gevoegde voorstel van wet en de 
bijbehorende memorie van toelich-
t ing, aangepast overeenkomstig het 
vorenstaande, aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

Ter beoordeling van de uitwerking 
van artikel II onder Eb. van het 
wetsvoorstel (artikel 5, derde lid) is 
ter informatie bijgevoegd het 
ontwerpbes lu i t inzake beroepsactivi-
teiten waarvoor het geslacht bepalend 
kan zijn (bijlage III van de memorie 
van toelichting). 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
L de Graaf 
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