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1. Algemeen 

Met genoegen hebben wij kennisgenomen van de waardering die door 
verschillende fracties is uitgesproken over de voorstellen in de nota van 
wijzigingen, en de nadere toelichting in de memorie van antwoord. In 
deze nota naar aanleiding van het Eindverslag gaan we in op de gestelde 
nadere vragen. Naar wij hopen kan hiermee op korte termijn de openbare 
beraadslaging over het gewijzigd voorstel van wet een aanvang nemen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de grond voor het niet-
integreren van de gerepareerde wet gelijke behandeling mannen en 
vrouwen in de Algemene wet gelijke behandeling wellicht gelegen was in 
een te algemene strekking van de «Algemene Wet». 

Uit het op 28 maart jl. bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel 
voor een Algemene wet gelijke behandeling (Gedr. St. 20 501) blijkt hoe 
wij aard en inhoud van de (algemene) gelijke behandelingswetgeving 
zien. De specifieke en gedetailleerde regeling van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid, die een uitvloeisel is van de eerste en 
tweede EG-richtlijn, leent zich niet voor integratie in een dergelijke meer 
algemene regeling. Overigens is de door deze leden geuite veronderstelling 
dat niet tot integratie zou zijn overgegaan omdat de EG-richtlijnen tot 
afzonderlijke wetgeving nopen niet juist. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D. en D66 vroegen 
naar de tijdsplanning voor de Algemene Wet. 
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Met de recente indiening van het wetsvoorstel kan de parlementaire 
behandeling een aanvang nemen. Voor wat betreft de door de regering 
beoogde planning mogen we verwijzen naar het gestelde op blz. 2 van de 
memorie van antwoord. In antwoord op een desbetreffende vraag van de 
leden van de V.V.D.fractie zij nog vermeld dat in de memorie van 
antwoord geen melding is gemaakt van het advies van de Raad van State 
over het voorstel voor een Algemene wet om dezelfde reden als waarom 
in het eindverslag de leden van de verschillende fracties ervan uitgingen 
dat dit wetsvoorstel nog niet zou zijn ingediend: de tijd die gemoeid is 
met de (formele) afronding van stukken bemoeilijkt actualisering tot het 
laatste moment. 

Wij betreuren het dat de leden van de S.G.P.-fractie op een aantal 
punten door de memorie van antwoord niet overtuigd waren. Wij voegen 
daaraan evenwel toe dat in het kader van deze reparatiewetgeving het 
beginsel van gelijke behandeling zoals uitgewerkt in eerder tot stand 
gekomen wetten niet meer ten principale voor heroverweging in aanmer-
king komt. Bedoelde uitwerking is immers vrijwel geheel gebaseerd op 
richtlijnen van de EG, tot tenuitvoerlegging waarvan Nederland verplicht 
is. 

2. Reikwijdte van het wetsvoorstel 

De uitzonderingsbepaling in artikel 1 is in het bijzonder gehandhaafd in 
verband met de nabestaandenpensioenen, zo antwoorden wij op een 
vraag van de leden van de C.D.A. fractie. 

Voor de nabestaandenpensioenen van de werknemers in openbare 
dienst verwijzen wij naar de ontwerprichtli jn tot voltooiing van de ten 
uitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de wettelijke en beroepsregelingen inzake sociale zekerheid 
(Publicatieblad EG C 309/10 van 10 november 1987). 

De leden van de P v d A . f r a c t i e veronderstelden een relatie tussen de 
naar hun oordeel trage gang van zaken rond de tenuitvoerlegging van de 
vierde EG-richtlijn en de recente ontwikkelingen rond aan de pensioenen 
verwante terreinen. Zij gingen er van uit dat het in de memorie van 
antwoord ingenomen standpunt dat «aan uit internationale verplichtingen 
en aanbevelingen en voorschriften voortvloeiende verplichtingen wordt 
voldaan» weer is verlaten. Hier is wellicht sprake van een misverstand. 
Wij wijzen erop dat de geciteerde passage in de memorie van antwoord 
betrekking heeft op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 
arbeid. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt (nog steeds) aan de nu 
geldende internationale verplichtingen op dit terrein voldaan. Zoals ook in 
de memorie van antwoord is aangegeven, laten deze verplichtingen de 
wetgever nog enige tijd voor het in de wetgeving aanbrengen van 
wijzigingen inzake de pensioenen. Onlangs is een wetsvoorstel ter zake 
aan de Raad var, State aangeboden. 

Voorts vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie op basis van welke 
ervaringen verwacht wordt dat de voorstellen in de beleidsnota Emanci-
patie een verdere stimulans zullen bieden voor arbeidsorganisaties. 
Aangenomen wordt dat deze leden doelen op de in november 1987 
uitgebrachte beleidsnota positieve actieprogramma's in arbeidsorganisa-
ties. Op basis van onderzoek, diverse publikaties in kranten en tijdschriften 
studiebijeenkomsten en dergelijke blijkt dat de belangstelling voor 
positieve actie groeiende is. In dit verband wordt verwezen naar het 
onlangs gepubliceerde rapport van een in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid verricht onderzoek naar positieve 
actie(-programma's). 
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Door verschillende fracties zijn vragen gesteld over de strafbaarstelling 
van onderscheid op grond van geslacht. Daar deze vragen betrekking 
hebben op het wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht 
met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op grond van 
ras, geslacht of seksuele gerichtheid (w.o. 20 239) zal in de memorie van 
antwoord bij dit wetsvoorstel nader op deze vragen worden ingegaan. 

In relatie tot de strafbaarstelling is door de leden van de P v d A . fractie 
wederom gevraagd de Commissie de bevoegdheid te geven om aanbeve-
lingen te doen en aanwijzingen te geven in geval van discriminatie, en 
naleving daarvan zo nodig af te dwingen via de rechter. 

Zoals (laatstelijk) aangegeven in de memorie van antwoord, zijn wij van 
mening dat dergelijke bevoegdheden zouden leiden tot (ongewenste) 
identificatie met een van de partijen en dat de keuze om een zaak bij de 
(civiele) rechter aanhangig te maken bij betrokkene(n) dient te liggen en 
- gegeven zijn taak - niet bij de Commissie. 

Zowel de leden van de P.v.d.A.-fractie als die van de V.V.D.fractie 
vroegen om nadere informatie over de handhaving van artikel 1637ij BW 
als afzonderlijke bepaling. In de memorie van antwoord en de memorie 
van toelichting is door ons een aantal argumenten genoemd ten gunste 
van die handhaving. 

De bepaling van artikel 1637ij BW maakt deel uit van het arbeidsover-
eenkomstenrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht op zijn beurt maakt 
deel uit van het burgerlijk recht dat nu eenmaal in het Burgerlijk Wetboek 
geregeld is. Artikel 1637ij is bovendien een vrij uitvoerige bepaling, daar 
deze niet slechts het maken van onderscheid verbiedt maar ook een 
nader regeling van de arbeidsovereenkomst. Die eenheid zou verbroken 
worden als men de bepaling buiten het BW zou brengen. Het civiele 
arbeidsrecht, waarvoor toch al geldt dat het een onoverzichtelijk deel van 
het recht is, zou daardoor opnieuw ondoorzichtiger worden. 

In de memorie van antwoord hadden wij opgemerkt dat het punt nog 
bezien zou worden naar aanleiding van het advies van de Raad van State 
over het voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling. De Raad 
van State maakt ter zake echter geen enkele opmerking. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen of in het nu voorliggende 
wetsvoorstel geen bepaling kon worden opgenomen dat pensioenregelin-
gen niet meer buiten de reikwijdte van de wet gelijke behandeling vallen 
zodra de betrokken wetgeving ter uitvoering van de vierde EG-richtlijn het 
Staatsblad heeft bereikt. Naar onze mening is het opnemen van een 
dergelijke bepaling op dit moment niet juist. De op dat punt noodzakelijke 
wetgeving zal namelijk worden gerealiseerd, zoals reeds aangegeven in 
de notitie inzake de tenuitvoerlegging van de vierde EG-richtlijn (1986-
1987, II, 19936, nr. 2), middels een wijziging van de Wet gelijke behan-
deling, waartoe, zoals gezegd, een wetsvoorstel ter advisering aan de 
Raad van State is voorgelegd. In het betreffende wetsvoorstel wordt 
voorzien in het opnemen van een overgangsbepaling, welke overeenkom-
stig de in de richtlijn vervatte mogelijkheid aangeeft, dat de verplichting 
om aan de eis van gelijke behandeling te voldoen voor pensioenregelingen 
pas per 1 januari 1993 van kracht wordt. 

Ook leden van de fractie van D66 hadden een aantal vragen met 
betrekking tot deze uitzonderingsbepaling. De door deze leden in dat 
verband aangehaalde uitspraak van het EG-Hof in de zaak Beets-Proper/Van 
Lanschot houdt in dat een uitdrukkelijk of stilzwijgend beding tot beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst op het moment van ontstaan van 
pensioenaanspraken niet is toegestaan op grond van het verbod van 
discriminatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Dit verbod is al 
neergelegd in de huidige wetgeving. Om duidelijk te maken dat dit verbod 
van toepassing is op de hierboven omschreven bedingen is in de memorie 
van antwoord nader op de inhoud en betekenis van de uitspraak in de 
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zaak Beets-Proper/Van Lanschot ingegaan. De uitzonderingsbepaling zal 
ons inziens gehandhaafd dienen te blijven totdat de wetgeving ter 
uitvoerlegging van de 4e EG-richtlijn is gerealiseerd. 

Voor wat betreft de betekenis van de uitspraken van het EG-Hof op dit 
terrein zij verwezen naar hetgeen hierover in de memorie van antwoord is 
opgemerkt. 

3. Direct en indirect onderscheid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of niet het «risico» bestaat dat 
bij voorbeeld het 1/3 criterium in de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag in strijd wordt bevonden met het internationaal recht of de 
Grondwet, en dat, wellicht zelfs met terugwerkende kracht, rechten 
moeten worden toegekend, dit in verband met het feit dat hier naar hun 
oordeel sprake is van indirecte discriminatie. 

Nog afgezien van het toetsingsverbod vervat in artikel 120 Grondwet, 
delen wij de mening van deze leden niet dat hier sprake zou zijn van 
verboden indirect onderscheid omdat de consequenties voor de werkge-
legenheid met name in sommige bedrijfstakken naar onze mening op dit 
moment als objectieve rechtvaardigingsgrond van het 1/3 criterium 
aangemerkt kan worden. Voor het overige zij kortheidshalve verwezen 
naar hetgeen ter zake is opgemerkt in de memorie van antwoord. 

De leden van de V.V.D.-fractie juichten het toe dat de begrippen direct 
en indirect onderscheid thans in de wettekst zelf zijn opgenomen, maar 
vroegen ter verduidelijking van het begrip «objectieve rechtvaardiging» 
om enige voorbeelden. 

In dit verband zij nadrukkelijk vermeld dat, hoewel begrip bestaat voor 
de door de leden van de V.V.D.-fractie gevraagde duidelijkheid, het in het 
algemeen zeer afhankelijk is van de concrete omstandigheden of bepaalde 
argumenten als objectieve rechtvaardigingsgronden door de Commissie 
of door de rechter zullen worden aanvaard. 

Ter verduidelijking kan gewezen worden op een geval dat zich in 1984 
bij de Commissie gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid 
heeft voorgedaan en waarin het opleidingsniveau een rol speelt: omdat 
meer mannen dan vrouwen een hoger opleidingsniveau hebben kan het 
stellen van opleidingseisen verboden indirect onderscheid opleveren. Het 
criterium kan echter fuctioneel en daardoor voldoende objectief gerecht-
vaardigd zijn; wanneer een bepaalde opleidingseis echter niet relevant is 
voor de functie kan dit strijd met de wet gelijke behandeling opleveren. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of ten aanzien van het verbod 
om bij ontslag het kostwinnerscriterium te hanteren ook is overwogen dat 
het ontslag van een gehuwde kostwinner óók de positie van de gehuwde 
vrouw beïnvloedt. 

Uiteraard hebben wij overwogen, dat ontslag voor de personen in 
kwestie en voor de eventuele daarbij betrokken personen nimmer zonder 
invloed is. Er dient echter voor gewaakt te worden dat vrouwen, die 
arbeid verrichten, door het hanteren van oneigenlijke criteria bij de 
ontslagverlening niet in een nadelige positie worden geplaatst. Het 
hanteren van het kostwinnersbeginsel is één van die criteria. 

4. De nieuw in te stellen Commissie gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid 

De leden van de C.D.A. fractie misten in het wetsvoorstel criteria voor 
onderzoeken uit eigen beweging door de Commissie. Ook de leden van 
de V.V.D.-fractie en van de P.v.d.A.-fractie stelden vragen naar de criteria 
die gehanteerd worden bij dergelijke onderzoeken. 

Wij menen dat, zoals ook is aangegeven in de memorie van antwoord, 
onder meer gelet op de gedetailleerdheid van gedragsregels ter zake van 
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eigen onderzoek, het opnemen van dergelijke regels in de wet niet 
wenselijk is. Hierbij dient bovendien bedacht te worden dat de gedragsre-
gels die de Commissie in haar procedureregels zal neerleggen, door de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd moeten 
worden waarbij, uiteraard, rekening zal worden gehouden met de eisen 
die een goede uitvoering van de wet gelijke behandeling met zich 
meebrengt. Naast deze meer algemene toetsingsmogelijkheid heeft de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een andere beïn-
vloedingsmogelijkheid: In de ieder jaar door de Commissie in te dienen 
begroting met betrekking tot door haar te ondernemen activiteiten zullen 
ook de voornemens inzake onderzoek uit eigen beweging moeten worden 
opgenomen. Bij de beslissing tot goedkeuring van de begroting zal bezien 
worden of er bijvoorbeeld voldoende afbakening bestaat ten opzichte van 
voorgenomen LTD-onderzoek, alsmede of er sprake is van onderzoek op 
sector-niveau en niet van onderzoek op grond van één of slechts enkele 
individuele belangen. 

Wij zijn van mening dat de zorgvuldigheid op deze wijze voldoende 
gewaarborgd wordt. Van belang hierbij is nog dat via de procedure van 
goedkeuring van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, waarvan de gelden voor de Commissie deel uitmaken, 
de Tweede Kamer de door de leden van de V V D . fractie gewenste 
beïnvloedings- c.q. controlemogelijkheid heeft. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis genomen 
van de opvatting dat de Commissie alleen in de meest sprekende gevallen 
tot openbaarmaking van haar oordeel zou overgaan. Zij bleven echter van 
mening dat de inhoudelijke criteria waaraan de Commissie de aanbieding 
van een betrekking, die naar haar oordeel in strijd met de wet is, dient te 
toetsen voordat zij tot openbaarmaking overgaat, beter in de wet zouden 
kunnen worden geformuleerd. 

Ook ten aanzien van dit punt geldt dat een dergelijke afbakening naar 
ons oordeel een dermate gedetailleerde regeling vergt dat deze zich niet 
leent voor opneming in de wet. Daarbij geldt dat de terughoudende 
opstelling van de Commissie ter zake van openbaarmaking onzes inziens 
voldoende wordt gewaarborgd door het feit dat de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid de door de Commissie vastgestelde criteria 
moet goedkeuren. Bij de vaststelling c.q. goedkeuring valt te denken aan 
de eis dat de Commissie nooit een oordeel openbaar maakt alvorens de 
betrokkene(n) hiervan in kennis te stellen. Voorts zal het dienen te gaan 
om ook al in de Reparatienota gelijke behandeling mannen en vrouwen 
genoemde gevallen, namelijk die waarin ondanks (eerdere) aanmaningen 
van de Commissie bij herhaling in strijd met de wet wordt geworven. 

De leden van de C.D.A.-fractie zagen een discrepantie tussen enerzijds 
de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 10 januari 1984, dat een 
werkgever een zwangere sollicitante mocht weigeren omdat de werkgever 
onder de zich voordoende omstandigheden voor deze werkneemster 
genoodzaakt kon zijn zelf het loon door te betalen gedurende ziekte of de 
zwangerschap, en anderzijds de stelling dat het vragen naar zwangerschap 
tijdens de sollicitatieprocedure een ongeoorloofde vraag is en dat 
derhalve zwijgen of onjuist informeren naar aanleiding van een dergelijke 
ongeoorloofde vraag geen gevolgen heeft voor de arbeidsrechtelijke 
positie van een zwangere werkneemster en dat tevens ontslag wegens 
zwangerschap tijdens de proeftijd niet mogelijk is. Voor alle duidelijkheid 
zij allereerst vermeld dat de uitspraak van de Rechtbank Haarlem een 
uitspraak betreft in één concreet geval, en dat daaruit geen algemene 
conclusies kunnen noch mogen worden getrokken. Voorts dient met 
betrekking tot zwangerschap en aanstelling het volgende genoemd te 
worden. Uitgaande van het verbod op onderscheid tussen mannen en 
vrouwen is onderscheid wegens zwangerschap verboden op grond van de 
wet gelijke behandeling. In dat verband achten wij het vragen naar 
zwangerschap een ongeoorloofde vraag en menen derhalve dat zwijgen 
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of onjuist informeren naar aanleiding van een dergelijke ongeoorloofde 
vraag geen gevolgen heeft noch dient te hebben voor de arbeidsrechtelijke 
positie. 

Dat de werkgever hierdoor geen onaanvaardbaar financieel risico hoeft 
te lopen moge blijken uit het beleid van de Federatie van Bedrijfsvereni-
gingen, waardoor, zoals in de memorie van antwoord is aangegeven, in 
de meeste gevallen tot uitkering wordt overgegaan. Het komt slechts bij 
uitzondering voor dat de werkgever zelf het loon moet doorbetalen, 
namelijk alleen in die gevallen dat een vrouw voorafgaand aan de nieuwe 
dienstbetrekking geen recht had op een zwangerschaps- en bevallingsuit-
kering én bij indiensttreding meer dan 20 weken zwanger is. Uit de 
uitspraak van de rechtbank Haarlem blijkt dat de verplichting tot loon-
doorbetaling in een dergelijk uitzonderlijk geval op zich niet redengevend 
is voor niet-aanstelling, maar dat het feit dat als gevolg daarvan de 
continuïteit van het bedrijf in gevaar kwam, voor de rechter doorslaggevend 
was. 

Hiermee is tevens de vraag van de leden van de P v d A . fractie naar de 
relatie zwangerschap en aanstelling beantwoord. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen hoe in de vrijwillige Ziektewet-
verzekering wordt omgegaan met zwangerschap en bevalling. In de 
vrijwillige verzekering, op grond van artikel 69, eerste lid, van de ziektewet 
bestaat in principe geen recht op uitkering ten gevolge van zwangerschap 
en bevalling. Echter, in artikel 69, tweede lid, is bepaald dat aan een 
vrouw, die bij het einde van haar verplichte verzekering zwanger was en 
vervolgens vrijwillig verzekerd is gebleven, dezelfde uitkering wordt 
verleend als ware de verplichte verzekering nog van kracht. Voorts is in 
het Besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 18 mei 1967 (Staatscou-
rant 1967, 139) bepaald dat bedrijfsverenigingen bevoegd zijn een 
zwangere vrouw tot de vrijwillige verzekering toe te laten, ook indien niet 
valt aan te nemen dat de vrouw opnieuw een dienstbetrekking zal 
aangaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie alsmede de leden van de D66-fractie 
stelden vragen over ongewenste intimiteiten in relatie tot de gelijke 
behandelingswetgeving. 

Op korte termijn zal een ambtelijke werkgroep op basis van de tot nu 
toe in dit verband ondernomen activiteiten onderzoeken welke wettelijke 
mogelijkheden ter bestrijding van ongewenste intimiteiten reeds bestaan 
dan wel wenselijk zijn. Daarbij is dus tevens de vraag aan de orde of de 
onderhavige wetgeving daartoe een geschikt kader zou bieden. 

Overigens zij vermeld dat ook in Europees verband onderzoek wordt 
gedaan naar ongewenste intimiteiten. Naar aanleiding daarvan zal bezien 
worden of er een EG-richtlijn ter zake opgesteld dient te worden. Nederland 
ondersteunt deze initiatieven krachtig. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen waarop de veronderstelling 
gegrond is dat het oordeel van de Commissie wel op vrijwillige basis zal 
worden opgevolgd waardoor het aantal rechtszaken zal worden ingeperkt. 
Hieraan liggen diverse veronderstellingen ten grondslag. Allereerst kan nu 
al worden geconstateerd - voor zover dit overigens is na te gaan - dat 
slechts een gering aantal zaken die aan de Commissies worden voorgelegd 
tot gerechtelijke procedures leiden en dat ook al tijdens de procedure bij 
de Commissies partijen tot overeenstemming komen. Voorts is recent 
binnen het kabinet een gedragslijn overeengekomen met betrekking tot 
de handelwijze van de rijksoverheid in gevallen waarin een rijksover-
heidsorgaan overweegt om af te wijken van het advies van de Commissie 
(Tweede Kamer, 1987/1988, 19 908, nr. 11). Tot slot zij vermeld dat met 
de nu voorgestelde wijzigingen van de gelijke behandelingswetgeving 
voor een ieder meer duidelijkheid zal worden geboden over de eisen van 
de wet waardoor partijen zelf al beter weten waar ze aan toe zijn wanneer 
de Commissie haar oordeel heeft kenbaar gemaakt. 
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De leden van de VVD. f rac t i e waren verbaasd over de stelling in de 
memorie van antwoord dat er ten aanzien van een Raad van Bestuur en 
van een raad van Commissarissen geen sprake is van een gezagsverhou-
ding. Inderdaad was dit te absoluut gesteld. In de regel zal een bestuurder 
een arbeidsovereenkomst hebben met de rechtspersoon. Er bestaat dan 
een gezagsverhouding, hetgeen betekent dat zo'n bestuurder onder 
gezag arbeid verricht. 

De positie van de leden van de raad van commissarissen is niet 
gebaseerd op een gezagsverhouding. De taken van deze raad liggen vast 
in de wet en de statuten. Een gezagsverhouding tussen rechtspersoon en 
commissarissen is niet aanwezig. Het feit dat leden van de raad van 
commissarissen een werknemersverklaring nodig hebben ten behoeve 
van de belasting doet hieraan niet af. 

De leden van de fractie van D66 wilden vernemen of een negatief 
oordeel van de Commissie over een bepaalde gedraging op enigerlei wijze 
zou moeten worden verdisconteerd voorzover het om een gesubsidieerde 
werkgever gaat. 

De vraag of de overheid in haar rol als subsidieqeefster eisen kan 
stellen die niet direct te maken hebben met het doel waarvoor het 
subsidie wordt verleend is ook in ander verband aan de orde gesteld, 
onder meer in de in november 1987 uitgebrachte Beleidsnota positieve 
actieprogramma's in arbeidsorganisaties. Terzake is advies aan de SER 
en de ER gevraagd, waarbij met name voor deze zaak aandacht is 
gevraagd. Ook vanuit andere invalshoeken, bij voorbeeld het minderhe-
denbeleid zijn gelijksoortige vragen gesteld. Het komt ons juister voor 
terzake eerst algemene beleidsuitgangspunten te formuleren. Een notitie, 
waarin ook de «contract-compliance» aan de orde komt is in voorbereiding. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de uitspraak dat door een 
bindend advies de gang naar de rechter wordt afgesloten, gelet op ons 
stelsel van civiele rechtsbedeling in zijn absoluutheid wel juist is. In 
beginsel is deze uitspraak juist. Partijen hebben zich aan bindend advies 
te houden, tenzij het advies klaarblijkelijk in strijd is met de eisen van 
redelijkheid en billijkheid. 

Deze leden vroegen voorts welke consequenties er naar het oordeel 
van het kabinet voortvloeien uit de erkenning dat emancipatiedeskundig-
heid niet per se onlosmakelijk verbonden is met emancipatie van de 
vrouw als beleidsdoel, voor de samenstelling van de Commissie. 

Wij achten het van groot belang dat in de samenstelling van de 
Commissie zoveel mogelijk spreiding over de diverse werkterreinen wordt 
bereikt. In de brief waarbij de organisaties die op grond van de wet 
uitgenodigd worden voorstellen te doen voor de leden van de Commissie, 
zal derhalve gevraagd worden in de voorstellen uit te gaan van de 
vereiste deskundigheden. 

Deze leden kunnen, dit in antwoord op een andere vraag van de leden 
van de S.G.P.-fractie, op grond van de artikelen 222-237 en 101 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering door de rechter als deskundigen worden 
benoemd. 

5. Aanpassing van het verbod onderscheid te maken tussen 
gehuwden en ongehuwden bij het aangaan en bij het beëindigen 
van het dienstverband 

Het leek de leden van de P.v d.A.-fractie in het kader van deze wetgeving 
reëel om bij de beëindiging van dienstverband een verbod op te nemen 
op de discriminatie naar leefvorm. 

Zoals in de memorie van antwoord aangegeven achten wij de term 
leefvorm onvoldoende afgebakend, hetgeen deze leden overigens niet 
onjuist voorkwam. Voorts zijn wij van mening dat het verbod op onderscheid 
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tussen gehuwden en ongehuwden bij beëindiging van dienstverband 
reeds een verbod op onderscheid tussen bepaalde leefvormen impliceert. 
In de memorie van antwoord was ervan uitgegaan dat deze leden een 
uitbreiding van het toepassingsgebied van deze wet gelijke behandeling 
voorstonden in die zin dat naast onderscheid op grond van geslacht ook 
onderscheid op grond van leefvormen in zijn algemeenheid zou worden 
verboden. Hier zij vermeld dat deze wetgeving uitwerking geeft aan 
EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Niet 
alleen direct, maar ook indirect onderscheid op grond van geslacht is 
verboden. Een aantal vormen van indirect onderscheid op grond van 
geslacht is expliciet in de wet vermeld (echtelijke staat en gezinsomstan-
digheden). Het toevoegen van een onbepaald begrip als leefvormen zou 
in een te ver verwijderd verband staan tot de strekking en het bereik van 
de onderhavige wet. 

De leden van de D66-fractie en van de V.V.D.-fractie vroegen naar een 
omschrijving van het begrip «openlijke aanbieding», dit in verband met de 
naar hun mening bestaande onduidelijkheid inzake de headhunters. 
Onder een openlijke aanbieding verstaan wij een aanbieding (van een 
betrekking) waarvan ook anderen dan degenen tot wie men zich richt 
kennis kunnen nemen. Een verzoek van een opdrachtgever aan een 
headhuntersbureau valt niet onder openlijke aanbieding, een eventuele 
advertentie waarin het headhuntersbureau voor de opdrachtgever gaat 
werven daarentegen wel. Hetzelfde geldt voor de uitzendbureaus. 

6. Gelijke behandeling bij werving en selectie, alsmede het 
begrip betrekking 

Leden van de P.v.d.A.-fractie meenden met betrekking tot tewerkstelling 
van erkende gewetensbezwaarden militaire dienst dat het non-concurren-
tiebeginsel een onvoldoende rechtvaardigingsgrond is. Zij merken op dat, 
zeker waar additionele arbeid straks ook ten dele onder de Wet onbeloonde 
arbeid door uitkeringsgerechtigden zou kunnen vallen, het zeer wel 
mogelijk is dat hier toch feitelijk sprake kan zijn van «concurrentie» en 
discriminatie. 

Hierover zij het volgende opgemerkt. Zoals in de memorie van antwoord 
reeds is gesteld geldt het non-concurrentiebeginsel als belangrijkste 
uitgangspunt bij de tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden, 
zodat concurrentie met de vrije arbeidsmarkt nagenoeg uitgesloten kan 
worden geacht. Bij verreweg de meeste plaatsingen van erkende gewe-
tensbezwaarden is dan ook sprake van bovenformatieve plaatsingen en 
betreft het in wezen additionele werkzaamheden. 

Bepaalde vacatures, die niet uit de vrije arbeidsmarkt kunnen worden 
vervuld, zullen in de toekomst, wanneer de Wet onbeloond arbeid door 
uitkeringsgerechtigden in werking zal zijn getreden, eventueel door 
(vrouwelijke of mannelijke) uitkeringsgerechtigden kunnen worden 
vervuld. Daarmee wordt inderdaad een nieuwe keuzemogelijkheid 
geopend. Hierbij dient echter niet uit het oog te worden verloren, dat 
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de door 
de erkende gewetensbezwaarde te leveren arbeidsprestaties een financiële 
vergoeding wordt bedongen, dit in tegenstelling tot de inzet van uitke-
ringsgerechtigden, die in principe kosteloos zal zijn. Een wervende 
instelling zal derhalve gegronde redenen hebben om desondanks te 
kiezen voor een erkende gewetensbezwaarde. In dit verband kan worden 
gedacht aan kwaliteits- en gezindheids-eisen. Voor zover er dus al sprake 
zal zijn van concurrentie, bevinden degenen die onder WOAU vallen, zich 
zeker wat het materiële aspect betreft in een zeer gunstige positie. 

Van een verdringing van andere (vrouwelijke of mannelijke) arbeids-
krachten door erkende gewetensbezwaarden zal gezien het vorenstaande 
in de praktijk niet of nauwelijks sprake zijn. Verder mag worden aangeno-
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men, dat de eventuele voorkeur voor een erkende gewetensbezwaarde 
uitsluitend gebaseerd zal zijn op objectieve rechtvaardigingsgronden. 

De leden van de D66-fractie wilden voorts vernemen of door het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per geval wordt nagegaan of 
wervingsadvertenties voor erkende gewetensbezwaarden een objectieve 
rechtvaardigingsgrond bevatten. De leden van de S.G.P. fractie vroegen 
ten slotte of nader kan worden uiteengezet wanneer wel en wanneer niet 
een objectieve rechtvaardigheidsgrond voor het plaatsen van zulke 
advertenties bestaat, respectievelijk onder welke omstandigheden zulks 
wel en onder welke omstandigheden zulks niet als indirecte discriminatie 
wordt aangemerkt. 

Allereerst zij hierbij opgemerkt dat voor het plaatsen van wervingsad-
vertenties voor erkende gewetensbezwaarden de wervende instelling zelf 
verantwoordelijkheid draagt. De wervende instelling zal dan ook in de 
eerste plaats zelf, voordat een advertentie wordt geplaatst, dienen na te 
gaan of die plaatsing in strijd zou kunnen zijn met de Wet gelijke behan-
deling mannen en vrouwen. Daarnaast kan de Commissie gelijke behan-
deling, op verzoek van derden of uit eigen beweging, onderzoeken of de 
plaatsing van een advertentie in strijd is met de wet. Het uiteindelijk 
oordeel hierover is aan de rechter. 

Door de Afdeling tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire 
dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt 
pas onderzocht of een wervende instelling heeft gehandeld in strijd met 
de wet wanneer deze instelling verzoekt om tewerkstelling van een 
bepaalde erkende gewetensbezwaarde die, al dan niet door middel van 
een advertentie, uit een eigen werving en selectie van de instelling naar 
voren is gekomen. Indien dit onderzoek leidt tot de conclusie dat is 
gehandeld in strijd met de wet wordt uiteraard niet tot tewerkstelling 
overgegaan. 

In de gevallen, waarin de tewerkstelling van een erkende gewetensbe-
zwaarde objectief gerechtvaardigd is zal uit een oogpunt van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen ook de daaraan voorafgaande 
plaatsing van een wervingsadvertentie gerechtvaardigd zijn. 

Een rechtvaardigingsgrond kan zijn, dat de instelling personen wil 
werven, die vanuit de overtuiging van (erkende) gewetensbezwaarde 
inzetbaar zijn. 

6.1 Rectificatiemogelijkheid van onjuist geplaatste advertenties 

Anders dan de leden van de C.D.A.fractie, die konden instemmen met 
de mogelijkheid tot veroordeling van het medium tot rectificatie, bleven 
de leden van de V.V.D. fractie tegen deze mogelijkheid, aangezien een 
eventuele rekening voor het herplaatsen van de advertentie en de 
proceskosten aan de eiser gepresenteerd kunnen worden, indien het 
onbillijk zou zijn het medium daarvoor te laten opdraaien. 

Zoals reeds in de memorie van antwoord is aangegeven dient deze 
mogelijkheid beschouwd te worden als aanvullende. Het feit dat eiser de 
kosten van het proces en van de rectificatie moet dragen indien het 
medium geen schuld heeft achten wij in het algemeen niet bezwaarlijk, 
omdat in dat geval de adverteerder veelal wel schuld zal hebben en 
derhalve primair aangesproken zal worden. 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen voorts waarom de mogelijkheid 
het medium aan te spreken niet nodig wordt geacht voor de individuele 
gedupeerde. 

Voor wat betreft de individuele belanghebbende geldt dat deze voldoende 
belang moet hebben bij de vordering tot rectificatie. Aangezien de 
individuele belanghebbende, zoals in de memorie van toelichting is 
aangegeven, steeds naar een aangeboden betrekking kan solliciteren, ook 
al richt de advertentie zich, in strijd met de wet, alleen tot mannen of 
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alleen tot vrouwen, danwei alleen tot gehuwden of alleen tot ongehuwden, 
zal dit belang veelal niet aanwezig zijn. 

Het openen van de mogelijkheid voor de individuele belanghebbende 
het medium aan te spreken lijkt dan ook geen positieve aanvulling van de 
rechtsbescherming van het individu te vormen en kan derhalve beter 
achterwege blijven. 

6.2 Groepsacties 

Met genoegen hebben wij kennis genomen van de positieve waardering 
van de leden van de fracties van de C.D.A., P.v.d.A. en D66 ten aanzien 
van het voorstel van de mogelijkheid van groepsactie. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de P.v.d.A.-
fractie zij erop gewezen dat de beperking van deze mogelijkheid tot 
groepen met volledige rechtsbevoegdheid in het civiele recht gebruikelijk 
is. In de memorie van antwoord zijn voorbeelden gegeven van andere 
wettelijke regelingen waar deze beperking ook geldt. 

Een rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid heeft niet dezelfde 
bevoegdheden in het rechtsverkeer als een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid. Deze kan bij voorbeeld ook geen registergoederen 
krijgen of erfgenaam zijn. In aansluiting daarop is aan deze rechtspersoon 
ook niet de bevoegdheid gegeven om een groepsactie in te stellen. 

De leden van de fractie van D66 vroegen of het niet behoeft te gaan 
om ook feitelijke werkzaamheden, waaruit de belangenbehartiging op het 
gebied van gelijke behandeling blijkt. 

Wij hebben volstaan met aan te geven dat de organisaties de belangen-
behartiging ten doel dienen te hebben van diegenen, die een beroep op 
deze wet kunnen doen. Deze formulering impliceert feitelijke werkzaam-
heden ten behoeve van die groep, al dan niet op het terrein van de gelijke 
behandeling. 

Vervolgens vroegen deze leden naar de ratio van het verschil in 
rechtsgang die een individuele ambtenaar heeft en die voor een groep 
ambtenaren openstaat. Het is inderdaad zo dat in het huidige systeem de 
individuele ambtenarenrechter moet wenden terwijl voor een (rechtsper-
soonlijkheid bezittende) groep ambtenaren bij gebrek aan een dergelijke 
voorziening de gang naar de civiele rechter openstaat. Wij zien voorshands 
geen reden in het nu voorliggende wetsvoorstel van dit systeem af te 
wijken. 

Het is juist, dat het bij de groepsactie gaat om een vordering op grond 
van artikel 1401 BW. Het betreft immers gedragingen in strijd met de 
wet. Deze vormen één van de grondslagen voor een vordering uit 
onrechtmatige daad. Dit moet niet gezien worden als een beperking. 

Voorts hadden deze leden nog enkele vragen met betrekking tot het 
voorontwerp vorderingsrecht belangenorganisaties en de relatie tot het 
onderhavige wetsvoorstel. De regeling van groepsacties in de reparatiewet 
is te beschouwen als een lex specialis ten opzichte van het bedoelde 
voorontwerp - ware dit reeds tot wet verheven - en wordt dan ook niet 
overbodig indien het voorontwerp tot wet verheven zal zijn. Voor deze 
afzonderlijke regeling is gekozen vanwege het specifieke karakter van 
gelijke behandelingszaken, waarbij meer dan naar wij aannemen bij 
andere zaken het geval is, een (individueel) geval vaak terug te voeren is 
tot structurele - met de wet strijdige - situaties. 

De in het onderhavige wetsvoorstel gekozen terminologie inzake 
groepsacties is, dit in antwoord op een andere vraag van deze leden, 
overeenkomstig de omschrijving van groepsactie in het voorstel voor de 
Algemene wet gelijke behandeling. In het voorstel voor de Algemene wet 
wordt tevens bepaald dat aan de door de groep in te stellen vordering 
nimmer een gedraging ten grondslag kan worden gelegd. Voorzover deze 
gedraging een persoon betreft die daartegen bezwaar heeft. Om het 
onderhavige wetsvoorstel met dit voorstel in overeenstemming te 
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brengen hebben wij in bijgevoegde nota van wijziging een eensluidende 
formulering opgenomen. 

7. Wijziging van het verbod onderscheid te maken met betrekking 
tot beroepsopleidingen of scholingscursussen. 

De leden van de V.V.D. fractie en de fractie van D66 vroegen of de 
uitzondering in artikel 4, derde lid niet overbodig is, temeer daar tot nu 
toe uit de praktijk geen voorbeelden bekend zijn die zouden kunnen leiden 
tot een beroep op deze uitzonderingsmogelijkheid. De uitzondering die in 
artikel 4, derde lid is opgenomen en die, zoals reeds vermeld in de 
memorie van antwoord in de huidige wet is opgenomen in het tweede lid 
van artikel 4, is ontleend aan artikel 4 onder c van de tweede EG-richtlijn, 
waarin discriminatie op grond van geslacht wordt verboden in de beroeps-
keuzevoorlichting, de beroepsopleiding, de voortgezette beroepsopleiding 
en de bij- en omscholing, «onder voorbehoud van de autonomie die in 
sommige lidstaten wordt toegekend aan bepaalde privaatrechtelijke 
opleidingsinstellingen». Wij achten deze uitzondering met het oog op de 
richtingsvrijheid van het bijzonder onderwijs ncdig. 

Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat zich in de toekomst nu nog 
onvoorziene gevallen voordoen die een beroep op deze uitzondering 
rechtvaardigen. 

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie of in deze uitzonderingsbe-
palingen grond zou zijn gelegen voor het weigeren van ongehuwd 
samenwonende leerlingen, cursisten met een homoseksuele relatie of 
ongehuwde moeders dient ontkennend beantwoord te worden. De 
onderhavige uitzondering, opgenomen in verband met internationale 
verdragen, heeft uitsluitend betrekking op het geslacht. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van D66 over 
de indeling van militair dienstplichtigen bij de loting bij sommige beroeps-
opleidingen wordt verwezen naar hetgeen ter zake is opgenomen in de 
brief dd. 31 juli 1985 van de toenmalige Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, mevr. A. Kappeyne van de Coppello, inzake 
Inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wetgeving waarin een 
onderscheid tussen mannen en vrouwen en tussen gehuwden en onge-
huwden wordt gemaakt (kamerstukken 11,1984-1985, 1 5 401 , nr. 5, blz. 
29). 

8. Wijziging van de mogelijkheid van voorkeursbehandeling 

De leden van de C.D.A. fractie en van de P.v.d.A.fractie stemden in 
met het beperken van de voorkeursbehandeling tot vrouwen en het 
voorstel de horizonbepaling te schrappen. Wel meenden de leden van de 
P.v.d.A-fractie dat regelmatige evaluatie van de positie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt noodzakelijk is. 

Ook wij zijn van mening dat regelmatige evaluatie dient plaats te vinden 
teneinde eventueel noodzakelijke beleidsmaatregelen te treffen. Er zal op 
diverse terreinen onderzoek verricht worden, niet alleen op het terrein van 
de gelijke behandeling maar ook op het terrein van bijvoorbeeld positieve 
actie, ouderschapsverlof. 

Uiteraard zal de Kamer van de onderzoeksresultaten en de daaruit te 
trekken conclusies op de hoogte worden gehouden. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de wet naar het oordeel van 
het kabinet geen voorziening zou dienen te bevatten, bepalende dat een 
voorkeursbehandeling nimmer tot gevolg mag hebben dat zulks kennelijk 
afbreuk doet aan de kwaliteit die voor de vervulling van de functie 
voorhanden is. 

Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven wordt in beginsel aan 
werkgevers overgelaten hoe aan de voorkeursbehandeling vorm en 
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inhoud wordt gegeven. Immers de werkgever kan het best beoordelen 
welke maatregelen het best bij bedrijf en functie passen. Hij zal daarbij 
uiteraard de algemene rechtsbeginselen in acht moeten nemen. Naarmate 
de achterstand groter is, komen ook zwaardere middelen in aanmerking. 
De wetgever behoeft een zodanige kwalitatieve beoordeling niet voor te 
schrijven. 

Voor wat betreft de vervulling van functies waarvoor de overheid een 
directe of indirecte verantwoordelijkheid draagt zij vermeld dat het 
huidige beleid uitgaat van voorkeur voor een vrouw bij gelijke geschiktheid. 
Onder omstandigheden wordt ook de voorkeur gegeven aan voldoende 
geschikte vrouwen. Deze laatste mogelijkheid behoeft geen afbreuk te 
doen aan kwaliteit, gelet op de te verwachten ontwikkeling van de 
betrokken kandidaat. Voor het (openbaar) onderwijs geldt dat kandidaten 
in ieder geval aan de bij wet gestelde opleidingseisen dienen te voldoen. 

9. Artikelen 

Artikel I 

Van de opmerking van de leden van de P.v.d.A-fractie dat tijdens 
proeftijd geen sprake kan zijn van «ontslag» is kennisgenomen. Een 
zorgvuldiger redactie zou inderdaad beter zijn geweest. In de memorie 
van antwoord had beter het woord «beëindiging» gebruikt kunnen 
worden. De vraag van deze leden in verband met «bejegening in de 
arbeidssituatie» hebben wij zo begrepen dat gevraagd werd of de 
mogelijkheid van beroep op deze wet ook bestaat wanneer sprake is van 
niet in geld waardeerbare ongelijke behandeling. 

Zulks is inderdaad het geval. Meer immateriële zaken, die onderdeel 
uitmaken van de in de wet genoemde terreinen, kunnen evenzeer tot 
ongelijke behandeling leiden als direct in geld waardeerbare zaken. 

Artikel II, onderdeel c onder e (artikel 3, tweede lid nieuw) 

De leden van de V.V.D.fractie wilden alsnog gaarne vernemen ingevolge 
welke andere wet mag worden afgeweken van het eerste lid van artikel 3 
bij het openlijk aanbieden van een betrekking. 

Het tweede lid van artikel 3 beoogt een oplossing te bieden voor het 
probleem dat sommige beroepsactiviteiten door de werking van wettelijke 
voorschriften niet mogen worden vervuld of uitgeoefend door personen 
van een bepaald geslacht. Als voorbeeld kan de Stuwadoorswet genoemd 
worden, op grond waarvan vrouwen (tot nu toe) geen stuwadoorsarbeid 
mogen verrichten). 

De vraag van deze leden met betrekking tot de «openlijke aanbieding» 
zijn in paragraaf 6 van deze nota reeds beantwoord. 

Artikel II, onderdeel G (artikel 17) 

Voor de beantwoording van de vraag van de P.v.d.A.fractie naar de 
criteria voor onderzoek uit eigen beweging wordt verwezen naar paragraaf 
4 van deze nota. 

Artikel II, onderdeel G (artikel 20) 

De leden van de P.v.d.A-fractie hadden een antwoord gemist op hun 
vraag welke inkomensbestanddelen, in het geval een Commissielid een 
uitkering heeft, voor verrekening in aanmerking komen. Wanneer een 
commissielid een uitkering heeft, gelden voor de toe te kennen vacatie-
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gelden de gebruikelijke verrekeningscriteria, in het kader van de uitke-
ringsregeling die van toepassing is. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
W. J. Deetman 
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