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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 5 april 1988 

Na kennisneming van de memorie van antwoord en het gewijzigd 
voorstel van wet zijn in de vaste commissie voor het Emancipatiebeleid' 
nog verschillende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder het 
voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de 
commissie de openbare beraadslaging over het wetsvoorstel 
genoegzaam voorbereid. 

1. Algemeen 

De leden van de C.D.A. fractie hadden kennis genomen van de 
argumenten om niet tot integratie over te gaan van de gerepareerde Wet 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid en de toekom-
stige Algemene Wet gelijke behandeling. 

Deze leden stemden in met de overweging dat op grond van het speci-
fieke onderwerp zowel qua doelgroep als qua onderwerp, gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen bij de arbeid, een andere technisch 
gedetailleerde regelgeving noodzakelijk is en dat op grond daarvan 
integratie in de bredere algemene wet niet mogelijk is. 

Ook stemden deze leden in met de gedachte dat het werk aan de 
reparatiewet, gelet op de internationaal rechtelijke opdracht, niet langer 
moet worden opgehouden dan op grond van zorgvuldige wetgeving 
wordt vereist. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met gemengde gevoelens 
kennis genomen van de memorie van antwoord. Veel van de verbete-
ringen in het wetsvoorstel beoordeelden zij als positief. 

Hun aarzeling betrof het kader waarbinnen zij de herziening van deze 
wet moeten beschouwen. Enerzijds doelden zij hierbij op het uitwerken 
van het beleid gericht op de positieve actie, anderzijds op het al dan niet 
integreren van de bestaande wetgeving gelijke behandeling in een meer 
algemene anti-discriminatiewet. Op deze beide onderwerpen zouden zij 
nader ingaan. 

Daar de wettekst van een Algemene Wet gelijke behandeling op het 
moment van voorbereiding van deze fase van de procedure, nog niet 
beschikbaar was konden de leden van de P.v.d.A.-fractie niet bevroeden 
welke gronden het kabinet allengs tot de conclusie hadden gebracht niet 
over te gaan tot integratie. 

De Kamer beschikt inmiddels wel over de tekst van het initiatiefwets-
voorstel van haar leden Haas-Berger en Van Nieuwenhoven waarbij wel 
wordt uitgegaan van toekomstige integratie van de bestaande wetten 
gelijk loon en gelijke behandeling. Is de grond voor het niet integreren in 
de voorstellen van het kabinet van de huidige wetgeving op deelterreinen 
wellicht gelegen in een te algemene strekking van de «Algemene Wet»? 

Het aangevoerde argument dat de Wet gelijk loon en de Wet gelijke 
behandeling voortvloeien uit EG-richtlijnen en vandaar uit noodzaken tot 
afzonderlijke wetgeving snijdt geen hout, zo meenden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. Het zou absurd zijn voor EG-richtlijnen afzonderlijke 
wetgeving te maken, daar immers de richtlijnen beogen bestaande en 
toekomstige wetgeving op bepaalde terreinen op elkaar af te stemmen. 

Kan het kabinet van zijn kant mededelen hoe het de tijdsplanning met 
betrekking tot de algemene wet voor zich ziet? 

De leden van de V.V.D.fractie hadden met instemming geconstateerd 
dat de op bepaalde onderdelen aangebrachte wijzigingen evenzovele 
verbeteringen van het wetsvoorstel zijn. 

Desalniettemin waren zij nog niet geheel tevreden over de wijze 
waarop enkele fundamentele opmerkingen hunnerzijds waren behandeld. 
Zo bleven zij het merkwaardig vinden dat in 1984 de nu aangedragen 
bezwaren voor een integratie van deze wet in de Algemene Wet gelijke 
behandeling niet konden worden voorzien. Inmiddels was het deze leden 
uit krantenberichten gebleken dat de Raad van State zwaarwegende 
bezwaren tegen de inhoud van de beoogde algemene wet zou hebben 
aangedragen. Deze bezwaren zouden reeds in december 1987 aan het 
kabinet ter kennis zijn gebracht. Zij vroegen zich daarom af waarom op 
18 januari 1988 de indruk wordt gewekt dat het advies van de Raad van 
State nog niet zou zijn ontvangen. Eveneens hadden de hier aan het 
woord zijnde leden via de media vernomen dat het kabinet, ondanks de 
bezwaren van de Raad van State, het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer 
zou aanbieden. Wanneer zou deze lang verwachte gebeurtenis tegemoet 
kunnen worden gezien, zo wensten deze wat ongeduldig wordende leden 
te vernemen. Het eerste kwartaal van 1988 is immers reeds verstreken? 

Voor wat betreft de vrijheid van de Minister van Defensie om zich te 
beroepen op praktische bezwaren hadden de leden van de V.V.D. fractie 
begrepen dat deze slechts te maken konden hebben met de huisvesting 
op onderzeeboten en kleine vaartuigen. 

De leden van de fractie van D66 dankten het kabinet, niet alleen voor 
de gegeven antwoorden in de memorie van antwoord, maar vooral voor 
de daarbij gevoegde nota van wijziging, waarin aan een aantal belang-
rijke wensen van deze leden tegemoet is gekomen. Vooral op het punt 
van de groepsactie constateerden zij een sterke verbetering ten opzichte 
van het oorspronkelijke wetsvoorstel. 
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Ook op andere wijzigingsvoorstellen hadden deze leden in het 
voorlopig verslag aangedrongen, en zij constateerden met vreugde dat 
dat niet voor niets is geweest. 

Deze leden zagen hun opvatting bevestigd dat het verstandig is van 
het kabinet de reparatiewet niet te integreren in de Algemene Wet 
gelijke behandeling, zeker gezien de lange weg die deze nog heeft te 
gaan. Zij constateerden dat het eerste kwartaal van 1988, waarin het 
wetsvoorstel aan de Kamer zou worden aangeboden, inmiddels is 
verstreken. 

De leden van de S.G.P. fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Kennisneming van deze 
memorie had hen echter niet kunnen overtuigen van de onjuistheid van 
een aantal in het voorlopig verslag geuite bezwaren, vooral ten aanzien 
van het dwingende karakter van de wetgeving gelijke behandeling 
mannen en vrouwen óók daar waar, ondanks een beroep op de Heilige 
Schrift en de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van godsdienst, 
afwijking van het beginsel van gelijke behandeling door het bevoegd 
gezag in school en bedrijf niet wordt toegestaan. 

De memorie had deze leden voorts aanleiding gegeven tot het maken 
van de navolgende opmerkingen en het stellen van een aantal vragen. 

2. Reikwijdte van het wetsvoorstel 

Naar aanleiding van hetgeen in de memorie van antwoord wordt 
opgemerkt over de uitzonderingsbepaling voor uitkeringen ingevolge 
pensioenregelingen, namen de leden van de C.D.A.-fractie met 
instemming kennis van de mededeling dat nog in 1988 een wetsvoorstel 
zal worden ingediend ter tenuitvoerlegging van de 4e EG-richtlijn. Gelet 
op de uiteenzetting ten aanzien van de pensioenen van werknemers in 
openbare dienst, namen deze leden kennis van de opvatting van de 
bewindslieden dat deze geacht moeten worden te vallen onder de 
werking van de 3e EG-richtlijn. Volgens deze richtlijn moeten wettelijke 
pensioenregelingen reeds nu aan het beginsel van gelijke behandeling 
voldoen en in de visie van de bewindslieden is dit het geval. Dit riep bij 
de leden van de C.D.A.-fractie echter de vraag op onder welke richtlijn 
de nabestaanden-pensioenen van de werknemers in openbare dienst 
vallen, nu deze volgens de formulering van artikel 3 tweede lid van de 3e 
EG-richtlijn niet onder de werkingssfeer van deze EG-richtlijn vallen. Dit 
interesseerde deze leden vooral vanuit de te hanteren overgangstermijn. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de bewindslieden of de uitzon-
deringsbepaling ten aanzien van uitkeringen ingevolge pensioenrege-
lingen voor werknemers in openbare dienst, gelet op de opmerking in de 
memorie van antwoord dat de ABP-wet al geruime tijd in overeen-
stemming is met de 3e EG-richtlijn, alleen met het oog op die 
nabestaanden-pensioenen is gehandhaafd in artikel 1. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren het eens met de opvatting dat 
het proces van wetgeving op het terrein van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen met «de reparatiewet» nog niet zal zijn voltooid. Zij 
betreurden het dat met betrekking tot de pensioenwetgeving de 
voortgang nog zo weinig ver is gevorderd. Complexiteit kan, zo meenden 
deze leden, nooit de enige grond zijn voor de trage behandeling van dit 
onderdeel. 

Veeleer is deze vertraging nu zeker veroorzaakt door wellicht onjuiste, 
zeker onduidelijke regelgeving op zeer nauw aan de pensioenen verwante 
terreinen, zoals bij voorbeeld de sociale zekerheid, de regelingen met 
betrekking tot het nabestaandenpensioen en dergelijke. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen er dan ook van uit dat het 
standpunt dat «aan uit internationale en andere aanbevelingen en 
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voorschriften voortvloeiende verplichtingen wordt voldaan» weer is 
verlaten. Zij wachtten de toegezegde nadere nota terzake af. 

Met betrekking tot andere instrumenten, zoals de positieve actie, 
achtten deze leden de werkelijkheid schril afsteken tegen de papieren 
afbeelding daarvan. 

Op basis van welke ervaringen wordt verwacht dat de in de 
beleidsnota Emancipatie genoemde voorstellen een verdere stimulans zal 
bieden voor arbeidsorganisaties? Deze leden vroegen dit vooral ook 
vanwege de recente ervaringen met betrekking tot de naleving van de 
bestaande wetgeving in ca.o.'s. 

Wanneer de in de memorie van antwoord geschreven conclusie dat 
«de norm voldoende is doorgedrongen en overtreding van de norm 
bewust gebeurt» juist is, dan is een minder lankmoedige houding - zoals 
voorlichting door middel van folders - niet meer op zijn plaats. Welke 
sancties in strafrechtelijke sfeer zouden denkbaar zijn voor bij voorbeeld 
werkgevers en werknemers, die discriminerende bepalingen in de ca.o. 
laten staan, voor kranten en tijdschriften waarin discriminerende adver-
tenties worden opgenomen, voor gewestelijke arbeidsbureaus en 
uitzendbureaus, die hun medewerking verlenen aan als discriminerend 
aan te merken arbeidsbemiddelingsactiviteiten? Waarom heeft de straf-
sanctie op grond van het BW vooral betekenis indien er geen sprake is 
van een direct gedupeerde? Waarom heeft het kabinet, alvorens de 
Commissie meteen in de situatie te brengen waarin zij aangifte kan doen 
van een strafbaar feit, niet meer gedacht in de richting van de 
mogelijkheid voor de Commissie om aanbevelingen te doen en aanwij-
zingen te geven ingeval van discriminatie, en naleving daarvan zo nodig 
af te dwingen bij de rechter? De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden 
juist die suggestie gedaan in de u.c.v. met betrekking tot de Reparatie-
wetgeving. De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden het verder op prijs 
gesteld bij deze wetgeving geïnformeerd te worden over de noodzaak om 
al dan niet artikel 1638ij BW te handhaven. Moesten zij begrijpen dat het 
kabinet overweegt eventueel pas bij de behandeling van de Algemene 
Wet gelijke behandeling hierover besluitvorming aan de Kamer voor te 
leggen? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met het verbreden 
van de werkingssfeer van de wetgeving tot ook andere arbeidsverhou-
dingen dan de arbeidsovereenkomst en de ambtelijke aanstelling. 

Ten aanzien van de reikwijdte van het wetsvoorstel vroegen de leden 
van de V.V.D.-fractie of een bepaling kan worden opgenomen dat pensi-
oenregelingen niet meer buiten de reikwijdte vallen zodra de betrokken 
wetgeving ter uitvoering van de 4e EG-richtlijn het Staatsblad heeft 
bereikt. 

Met betrekking tot de pensioenregelingen kwam het de leden van de 
fractie van D66 voor, dat indien functioneel leeftijdsontslag en onder-
scheid daarbij tussen mannen en vrouwen nu al niet is toegestaan (zaak 
Beets-Proper) dit verduidelijkt zou dienen te worden in de wet. Waarom 
zou dat niet kunnen? Ook is in sommige gevallen de uitsluiting van 
(gehuwde) vrouwen en deeltijdwerkers niet toegestaan. Zou niet, gelet 
op de rechtszekerheid, nu al een algemeen verbod op uitsluiting moeten 
worden opgenomen in de wet? De gekozen uitzonderingsbepaling voor 
de pensioenregeling in het algemeen houdt derhalve geen rekening met 
de uitspraak van het Hof in de zaak Bilka/Weber. 

3. Direct en indirect onderscheid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen - in het licht van de daaraan 
voorafgaande betogen - absoluut niet hoe het kabinet het 1/3e criterium 
in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en ook de uitzonde-
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ringsbepaling voor huishoudelijk personeel (nWW artikel 5 onder d) die 
meestal, en zeker statistisch voor vrouwen opgeld doen, als overeen-
stemmend met het EG-recht kan beoordelen. 

Hun inziens is juist bij deze bepalingen wel degelijk sprake van 
indirecte discriminatie. 

Bestaat hier niet het «risico» dat, op grond van uitspraken van het 
Europese Hof, dan wel op grond van enig internationaal verdrag, of de 
Grondwet, alsnog, wellicht zelfs met terugwerkende kracht, rechten 
moeten worden toegekend? 

De leden van de V.V.D.-fractie juichten het toe dat de begrippen direct 
en indirect thans in de wettekst zelf zijn opgenomen. Zij moesten echter 
constateren dat aan hun opmerkingen omtrent de betekenis van het 
ingevoegde begrip «objectieve rechtvaardiging» vrijwel voorbij is gegaan. 
De door het kabinet ter toelichting van het woord «objectief» gehan-
teerde en door de aan het woord zijnde leden als duister gekwalificeerde 
zinsnede: «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 h^t beoogde doel en het 
hanteerde middel», blijkt te stammen uit een arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap van 13 mei 1986. Echter, van 
een onomstreden duidelijkheid is nog steeds geen sprake, zo meenden 
zij. Er is immers nog steeds geen helder voorbeeld gegeven op grond 
waarvan dit begrip zou moeten worden ingevoegd. Ten behoeve van de 
wetsgeschiedenis kan niet worden volstaan met het verwijzen naar de 
notitie inzake het voorkomen van maatregelen, waarbij de toegang tot de 
arbeid gebonden wordt aan het uitkeringsgerechtigd zijn. Evenmin kan 
het Jaarverslag van de Commissie verheldering geven over de bedoeling 
van de «duistere zinsnede». 

Zij vonden het interessant om te vernemen dat de bewijslast van de 
objectieve rechtvaardiging berust bij diegene die het onderscheid maakt. 
Een omkering van de bewijslast derhalve. 

Naar aanleiding van het gestelde op bladzijde 14 ten aanzien van het 
verbod om bij een noodzakelijke keuze niet-kostwinners het eerst voor 
ontslag in aanmerking te doen komen, vroegen de leden van de 
S.G.P.-fractie of hierbij ook overwogen is dat het ontslag van een 
mannelijke gehuwde kostwinner óók de positie van de gehuwde vrouw 
beïnvloedt. Is dit effect bezien in het licht van het doel van de wet gelijke 
behandeling mannen en vrouwen, namelijk het versterken van de positie 
van de vrouw in ons maatschappelijk bestel, zo vroegen deze leden. 

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

Hoewel de leden van de C.D.A. fractie de positieve kanten bleven 
inzien van de introductie van het onderzoek door de Commissie uit eigen 
beweging, behielden zij aarzelingen omdat in de gekozen constructie niet 
duidelijk is wanneer een onderzoek uit eigen beweging kan worden 
begonnen en welke zorgvuldigheidsregels in acht moeten worden 
genomen. De verduidelijking van de bewindslieden dat dergelijke onder-
zoeken vooral zullen plaatsvinden op sectorniveau en de verwijzing naar 
het onderzoek van de Commissie in de sector van de taxibedrijven 
hadden de zorgen van de leden van de C.D.A.-fractie ten aanzien van de 
rechtvaardiging van een dergelijk onderzoek en het verloop ervan niet 
geheel weggenomen. Afbakening en criteria voor zo een onderzoek van 
de Commissie zouden toch in de wet terug te vinden moeten zijn, zo 
meenden deze leden, anders vreesden zij moeilijkheden zowel voor de 
Commissie als voor werkgevers en werknemers. 
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De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis 
genomen van de opvatting van de bewindslieden dat de Commissie 
alleen in de meest sprekende gevallen zou moeten overgaan tot 
openbaarmaking van haar oordeel over onderscheid makende perso-
neelsadvertenties. Zij waren het eens met de bewindslieden dat deze 
terughoudende opstelling via de procedureregels gewaarborgd kan 
worden wat de procedure betreft die de Commissie met betrekking tot 
de openbaarmaking volgt. Zij vonden het echter minder voor de hand 
liggend dat ook 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, in de 
procedureregels zullen worden geformuleerd. De leden van de 
C.D.A.-fractie waren van mening dat deze inhoudelijke criteria beter in de 
wet kunnen worden geformuleerd. Dat heeft het voordeel dat de 
wetgever zich kan uitspreken over die criteria en dat de betrokkenen 
zowel de wat de Commissie als wat de werkgevers als werknemerszijde 
betreft duidelijkheid door de wetgever wordt geboden. Dat kwam de 
CD.A-fractieleden beter en zuiverder voor dan indien dit moet gebeuren 
door middel van de door de Commissie op te stellen en door de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goed te keuren procedure regels. 

De leden van de C.D.A.-fractie zagen het belang in van een binnen de 
rechtelijke macht te bevorderen breed gespreide deskundigheid op alle 
vraagstukken van gelijke behandeling met betrekking tot de arbeid. Een 
gespecialiseerde Kamer bij de burgelijke rechter kan een integrale 
behandeling inderdaad niet realiseren, derhalve achtten deze leden het, 
subsidiair, een goede gedachte van de bewindslieden om in 1988 in 
Nederland een studiedag te financieren voor rechters en advocaten, 
waarop de EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en de daarover inmiddels bestaande rechtspraak en implemen-
tatie in de nationale wetgeving aan de orde te kunnen komen, zodat 
langs die weg deskundigheidsbevordering plaats kan vinden. 

De leden van de C.D.A.-fractie kwamen terug op de problematiek van 
de zwangere sollicitante zoals die onder andere in de uitspraak van de 
rechtbank Haarlem van 10 januari 1984 aan de orde was gekomen. 
Volgens deze uitspraak kan een werkgever een zwangere sollicitante 
weigeren omdat de werkgever onder omstandigheden voor deze 
werkneemster genoodzaakt kan zijn zelf het loon door te betalen 
gedurende ziekte of de zwangerschap omdat de Ziektewet in samenhang 
met de richtlijnen van de Federatie van Bedrijfsverenigingen daarin soms 
niet voorziet. Tegen deze achtergrond plaatsten deze leden de uitspraak 
van de bewindslieden in de memorie van antwoord dat zij zich konden 
vinden in de stelling dat het vragen naar zwangerschap tijdens de sollici-
tatieprocedure 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 de 
zwangere werkneemster. En dat tevens ontslag wegens zwangerschap 
tijdens de proeftijd niet mogelijk is. De uitspraak van de rechtbank 
Haarlem in combinatie met de zojuist weergegeven uitspraken van de 
bewindslieden in de memorie van antwoord riepen bij de leden van de 
C.D.A.-fractie toch wei vragen op ten aanzien van de positie van de 
werkgever en de werkneemster in dit soort situaties. Enerzijds wordt het 
niet redelijk gevonden om de werkgever het risico te laten dragen voor 
loondoorbetaling gedurende ziekte en zwangerschap, dus hoeft de 
werkgever een dergelijke sollicitante niet aan te nemen, aldus de rechter 
te Haarlem, maar anderzijds hoeft de sollicitante geen vragen over haar 
eventuele zwangere toestand te beantwoorden. Volgens deze leden zit er 
in deze redeneringen een discrepantie die ertoe leidt dat de werkgever 
met een niet gedekt financieel risico blijft zitten of de zwangere 
werkneemster toch niet dat recht op werk heeft dat in de memorie van 
antwoord wordt geschilderd. Graag vernamen zij de visie van de 
bewindslieden op deze discrepantie. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden grote bedenkingen bij de 
richtlijnen van de Federatie van Bedrijfsverenigingen met betrekking tot 
het niet uitbetalen van ziekengeld indien betrokkene de eerste 20 weken 
van zwangerschap niet verzekerd was. Naar hun oordeel kan dit leiden 
tot een trendmatig weigeren van arbeid aan zwangere werknemers bij 
een eerste baan, danwei tot een zeer groot risico voor werknemers in 
dergelijke situaties ontslagen te kunnen worden zonder recht op 
uitkering. 

Daar uitsluitend vrouwen zwanger kunnen raken, meenden leden dat 
het zo afwijkend behandelen van arbeidsongeschiktheid toch als 
indirecte discriminatie moet worden aangemerkt. Kan overigens worden 
uiteengezet hoe in de vrijwillige ziektewetverzekering wordt omgegaan 
met zwangerschap en bevalling? De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven 
van mening dat vanuit de optiek van verbetering van de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt - en zij meenden dat dat de achtergrond 
was van de gelijke behandelingswetgeving - ongewenste intimiteiten als 
belemmerende discriminatie behoren te worden opgevat. Zij spraken de 
hoop uit dat, vóór de behandeling van de reparatiewet, de werkgroep 
haar onderzoek naar de bestrijding van sexueel g jweld voor wat betreft 
de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot een wettelijk 
kader hebben afgerond. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen niet hoe het kabinet bezwaar 
zou kunnen maken tegen het geven van een bevoegdheid aan de 
Commissie om zaken bij de rechter aanhangig te maken, terwijl het 
kabinet zelf suggereert dat de Commissie op grond van artikel 429 
quater Wetboek van Strafrecht aangifte zou kunnen doen van een 
strafbaar feit. Deze leden wilden dit graag nog eens nader uiteengezet 
zien. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren nog niet overtuigd door de 
argumenten van het kabinet dat artikel 1637ij BW beter niet in de onder-
havige wet gelijke behandeling zou kunnen worden geïncorporeerd. 

Alhoewel zij niet van plan waren er een halszaak van te maken, 
betreurden de leden van de V.V.D.-fractie het toch dat de bewindslieden 
niet zijn ingegaan op de aangevoerde bezwaren tegen het handhaven van 
de Commissie. De vraag waarop de veronderstelling is gegrond dat het 
oordeel van Commissie wel op vrijwillige basis zal worden opgevolgd 
waardoor het aantal rechtszaken zal worden ingeperkt wordt eveneens 
niet beantwoord. 

Deze leden wensten te vernemen waarom enerzijds de Commissie niet 
geacht wordt zaken bij de rechter aanhangig te maken, doch anderzijds 
wel aangifte kan doen van een strafbaar feit. Nog steeds waren de leden 
van de V.V.D.-fractie niet gecharmeerd van het feit dat de Commissie uit 
eigen beweging een onderzoek kan instellen. Niet duidelijk is op welke 
gronden zulks kan geschieden. En waarop wordt de veronderstelling 
gebaseerd dat de Commissie wel de nodige zorgvuldigheid zal 
betrachten? Inderdaad is er geen inhoudelijk verschil met een onderzoek 
dat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt 
goedgekeurd. Het verschil is echter dat de minister zonodig door de 
Kamer ter verantwoording kan worden geroepen en de Commissie niet. 
Die is op dat punt aan niemand verantwoording verschuldigd. Bovendien 
blijkt nergens uit het wetsvoorstel dat een onderzoek meestal op sector-
niveau zal zijn. Volgens de leden van de V.V.D.-fractie zullen de 
betrokken bedrijven van de sector toch de administratie ter beschikking 
moeten stellen. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren verbaasd over de opmerking van 
de bewindslieden dat ten aanzien van een Raad van Bestuur geen sprake 
is van een gezagsverhouding. Veelal zijn zij niet alleen verantwoording 
verschuldigd aan de aandeelhoudersvergadering maar ook aan de Raad 
van Commissarissen. Voor wat betreft de Raad van Commissarissen 
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betreft moge worden opgemerkt dat de leden een werknemersverklaring 
nodig hebben. 

Met betrekking tot de relatie met de aanscherping van het wetboek 
van Strafrecht (artikel 429 quater) was het de leden van de fractie van 
D66 toch niet duidelijk geworden hoe de sancties in de reparatiewet, bij 
voorbeeld bij onjuiste advertenties, zich verhouden tot de forse sancties 
op grond van artikel 429 quater. Daar is immers sprake van hechtenis en 
boete. Deze leden kwam dat niet consistent voor. Ook de gevolgen van 
strafbaarstelling op grond van artikel 429 quater voor de Commissie 
zouden wel eens niet zo simpel kunnen zijn als wordt voorgesteld. De 
Commissie zelf wijst op vele problemen. Deze leden wilden toch graag 
een nadere reactie. Het leek hun, althans voor de gewone burger, ondui-
delijk dat sommige bepalingen wel en andere niet onder artikel 429 
quater vallen. Zij vroegen welke terreinen niet door artikel 429 quater 
bestreken zullen worden. 

Ook tussen positieve actie, in samenhang met een voorkeursbehan-
deling en de strafbaarstelling is een verband te zien. Stel dat de 
gemeente Amsterdam met haar voorkeursbeleid in het onderwijs 
strafbaar zou zijn, dan zou het toch andere werkgevers wel eens kunnen 
afschrikken. Het kwam deze leden voor dat er wat licht gedacht wordt 
over de rechtszekerheid die in het geding is, vooral indien gedragingen 
strafbaar zijn, of blijken te zijn. 

Met betrekking tot ongewenste intimiteiten op het werk vroegen de 
leden van de fractie van D66 waarom Nederland eigenlijk moet wachten 
op het in kaart brengen van de problematiek van de ongewenste intimi-
teiten in de EG-lidstaten. Welke mogelijkheden kan de reparatiewet-
geving bieden indien niet gewacht zou worden, maar een vooruitlopend 
Nederlands beleid gevoerd wordt, en wat kan de rol van de nieuwe 
Commissie dan zijn? 

De leden van de fractie van D66 wilden vernemen of, indien de 
Commissie een negatief oordeel heeft gegeven over een bepaalde 
gedraging, dit niet op één of andere manier in subsidievoorwaarden zou 
moeten worden verdisconteerd, voorzover het om een gesubsidieerde 
werkgever gaat. Dit zou dan zowel moeten gelden voor door het Rijk 
gesubsidieerde instellingen als voor instellingen die door de lagere 
overheden worden gesubsidieerd. Ligt overleg tussen IPO en VNG 
hieromtrent in de rede? 

Naar aanleiding van het gestelde op bladzijde 20 ten aanzien van de 
vraag of de Commissie de bevoegdheid zou moeten toekomen om een 
bindend advies te geven wordt gesteld dat zulks tot gevolg zou hebben 
dat de gang naar de rechter zou worden afgesloten. De leden van de 
S.G.P.-fractie vroegen of het gestelde in zijn absoluutheid wel juist is 
gelet op ons stelsel van civiele rechtsbedeling. 

Naar aanleiding van de erkenning op bladzijde 21 dat emancipatiedes-
kundigheid in abstracto niet per se onlosmakelijk verbonden is met 
emancipatie van de vrouw als beleidsdoel, vroegen deze leden óf en zo 
ja, welke consequenties naar het oordeel van het kabinet uit deze 
erkenning voor de samenstelling van de Commissie dienen voort te 
vloeien. 

Gegeven het feit dat de Commissie wordt gekarakteriseerd als een 
commissie van deskundigen stelden deze leden de vraag of (leden van) 
de Commissie door de rechter kan worden aangewezen als 
deskundige(n) op de voet van de artikelen 222-237 en 101 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 
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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 waren niet volstrekt ongevoelig voor 
het argument dat de term «leefvormen» juridisch slecht is afgebakend. 

Zij merkten daarbij op dat het kennelijk toch voldoende helder is om in 
de sociale zekerheid aan bepaalde leefvormen gelijke rechten met het 
huwelijk toe te kennen. 

Eerder nog dan in de sociale zekerheid, leek het deze leden in het 
kader van deze wetgeving reëel om bij de beëindiging van dienstverband 
een verbod op te nemen op de discriminatie naar leefvorm. 

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

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat het non-concurrentiebe-
ginsel bij de erkend gewetensbezwaarden een onvoldoende objectieve 
rechtvaardigingsgrond is. Zeker waar additionele arbeid straks ook ten 
dele onder de WOAU zou kunnen vallen zou het zeer wel mogelijk zijn 
dat hier toch feitelijk sprake kan zijn van «concurrentie» en discriminatie. 

Zij verzochten hierop een nadere reactie. 

De redenering van het kabinet met betrekking tot headhuntersbureaus 
doet volgens de leden van de fractie van D66 wat vreemd aan. Indien 
een verzoek van een opdrachtgever aan het headhuntersbureau geen 
openlijke aanbieding is, en de opdrachtgever daarbij kennelijk onder-
scheid zou mogen maken, doch het headhuntersbureau zelf geen onder-
scheid mag maken, wordt het begrip «openlijke» aanbieding nogal 
betrekkelijk. Deze leden wilden voorts vernemen of inderdaad door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per geval wordt 
nagegaan of advertenties naar erkende gewetensbezwaarden een objec-
tieve rechtsvaardigingsgrond bevatten. 

Naar aanleiding van het gestelde op bladzijde 26 met betrekking tot 
het plaatsen van wervingsadvertenties voor erkende gewetensbe-
zwaarden vroegen de leden van de S.G.P-fractie of nader uiteengezet 
kan worden wanneer wel/niet een objectieve rechtvaardigingsgrond voor 
het plaatsen van zulke advertenties bestaat, respectievelijk onder welke 
omstandigheden zulks wel/niet als indirecte discriminatie naar geslacht 
kan worden aangemerkt. 

6 .1 . Rectificatiemogelijkheid van onjuist geplaatste advertenties 

De leden van de C.D.A. fractie konden zich vinden in de nadere uiteen-
zetting van de bewindslieden omtrent de bedoeling en de grenzen van de 
geïntroduceerde mogelijkheid tot veroordeling van het medium tot recti-
ficatie; namelijk subsidiair en als aanvulling op de primaire aansprake-
lijkheid van de adverteerder en wel voor het geval het medium niet 
bereid zou zijn de advertenties te staken of een rectificatie op te nemen. 
Deze leden begrepen dat de kostenveroordeling het middel vormt dat 
moet waken over de subsidiairiteit van de aansprakelijkheid van het 
medium. Naar aanleiding van de nadere uiteenzetting over het doel en 
het functioneren van de aansprakelijkheid van het medium, rees bij de 
leden van de C.D.A. fractie de vraag waarom deze mogelijkheid niet 
nodig wordt geacht voor de individuele gedupeerde. Op grond van de 
leden 7 en 8 van artikel 3 komt deze vordering alleen aan een rechts-
persoon toe. Maar ook de niet rechtspersoon-eiser kan toch te maken 
krijgen met een medium dat niet bereid is de advertenties te staken of de 
rectificatie op te nemen? De bewindslieden hebben te kennen gegeven 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19908, nr. 10 9 



dat de individuele eiser, onder omstandigheden, wel voldoende belang 
kan hebben om een rectificatie-veroordeling te eisen maar dat dat belang 
zodanig individueel geaard is, in tegenstelling tot het meer algemene 
belang dat de rechtspersoon in deze gevallen beoogd te behartigen, dat 
de bijkomende veroordeling van het medium gemist kan worden. Het 
was de leden van de C.D.A.fractie niet zonder meer duidelijk dat een niet 
meewerkend medium in deze individuele gevallen geen probleem zou 
veroorzaken en dat dus de bevoegdheid van de leden 7 en 8 voor de 
individuele eiser zinledig zou zijn. 

De leden van de V.V.D. fractie bleven tegen het opnemen van de 
aansprakelijkheid van de media voor het plaatsen van onjuiste perso-
neelsadvertenties, aangezien een eventuele rekening voor het 
herplaatsen van de advertentie en de proceskosten aan de eiser gepre-
senteerd kunnen worden indien het onbillijk zou zijn het medium 
daarvoor op te laten draaien. 

6.2. Groepsactie 

De leden van de C.D.A.-fractie waren verheugd met de duidelijke 
opstelling van de bewindslieden ten aanzien van de groepsactiemogelijk-
heden. Op grond van de bij nota van wijziging geïntroduceerde groeps-
actie voor het gehele terrein van artikel 1637ij BW en de Wet gelijke 
behandeling is uitgesproken dat het ook in de toekomst onomstreden is 
dat een groepsactie tot de mogelijkheden behoort, maar is tevens ook 
duidelijk waar de grenzen liggen. Grenzen die wat de grondslag beperkt 
zijn tot onrechtmatige daad-acties en wat de bevoegdheid betreft tot 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Een en ander in 
aansluiting op een volledig in lijn met de jurisprudentie op dit terrein. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met de 
mogelijkheid tot groepsactie. 

Wel meenden zij dat de mogelijkheid om ook zo een actie te kunnen 
voeren door actiegroepen die geen volledige rechtsbevoegdheid hebben 
niet bij voorbaat moet worden uitgesloten. Wat is het bezwaar ook actie-
groepen zonder rechtsbevoegdheid discriminatie aan de kaak te laten 
stellen? 

De leden van de fractie van D66 toonden zich tevreden over de 
uitbreiding van de mogelijkheid tot groepsacties, maar stelden nog de 
volgende vragen hieromtrent. 

In de eerste plaats constateerden zij dat het om rechtspersonen gaat 
die ten doel hebben de behartiging van de belangen van diegenen die 
een beroep zouden kunnen doen op het in artikel 1637ij van het BW en 
het in de onderhavige wet bepaalde. Behoeft het niet te gaan om ook 
feitelijke werkzaamheden, waaruit die belangenbehartiging op het gebied 
van gelijke behandeling blijkt? 

Vervolgens vroegen zij welke mogelijkheden een groep ambtenaren 
heeft? Zou het niet logischer zijn die groep toegang tot de ambtenaren-
rechter te verschaffen in plaats van uitsluitend tot de burgerlijke rechter? 
Is het niet vreemd dat een individuele ambtenaar, die zich benadeeld 
voelt, naar de ambtenarenrechter kan, doch een groep ambtenaren 
slechts naar de burgerlijke rechter? 

Is het waar, dat uitsluitend acties op grond van artikel 1401 BW 
(onrechtmatige daad) kunnen worden ingesteld? Wat is daarvoor de 
reden? 

Welk voorontwerp wordt op bladzijde 28 onderaan bedoeld? Hoe 
verhoudt, indien het voorontwerp Groepsacties belangenorganisaties 
bedoeld wordt, dat voorontwerp zich tot de reparatiewet? Wordt de 
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regeling in de reparatiewet met betrekking tot de groepsacties overbodig 
indien het voorontwerp tot wet zal zijn verheven? Is de in de reparatiewet 
gekozen terminologie inzake groepsacties overeenkomstig de 
omschrijving van groepsactie en reikwijdte in de Algemene Wet gelijke 
behandeling? 

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

De bewindslieden bleven volgens de leden van de V.V.D. fractie het 
antwoord schuldig op de vraag waarom, anders dan in het voorontwerp 
van wet, in artikel 4, derde lid opnieuw wordt gesteld dat van het in het 
tweede lid bepaalde mag worden afgeweken indien de eigen aard van 
een instelling voor bijzonder onderwijs zich tegen het in dat lid bepaalde 
verzet. Indien het kabinet niet bij machte is om enig voorbeeld te 
noemen waarin de eigen aard van een instelling voor bijzonder onderwijs 
zich zou moeten verzetten tegen het gestelde in het tweede lid lijkt de 
mogelijkheid tot uitzondering overbodig. Het gaat niet aan om te 
verwijzen naar de rechter om na te gaan of het bevoegd gezag terecht 
gebruik maakt van de uitzonderingsgrond zonder aan te kunnen geven 
waaraan bij benadering moet worden gedacht. De hier aan het woord 
zijnde leden zouden het op prijs stellen indien het kabinet zou kunnen 
ingaan op de reeds in het voorlopig verslag gestelde vraag of naar zijn 
mening grond zou kunnen zijn gelegen in het ongehuwd samenwonen 
van leerlingen of cursisten dan wel het hebben van een homosexuele 
relatie. Daaraan zou nog kunnen worden toegevoegd of eventueel een 
ongehuwde moeder niet behoeft te worden toegelaten. 

De leden van de fractie van D66 waren niet gelukkig met de uitzon-
dering op het verbod op het maken van onderscheid met betrekking tot 
beroepsopleidingen of scholingscursussen voor instellingen voor 
bijzonder onderwijs. Indien zich geen jurisprudentie heeft gevormd en er 
dus geen problemen zijn (wat nog maar de vraag is, aangezien een 
individu in zo een geval zich niet zo gauw tot de rechter zal wenden), 
waarom moet de bepaling dan worden opgenomen? Welke conclusie 
trekt het kabinet uit het feit dat bij loting tot sommige beroepsoplei-
dingen rekening gehouden wordt met het vervuld hebben van militaire 
dienst? Aangezien meisjes geen militaire dienstplicht kunnen vervullen, 
hebben zij toch een relatief nadeel bij de loting ten opzichte van jongens 
die wel in militaire dienst moeten? 

8. Wijziging van de mogelijkheid van voorkeursbehandeling 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de nadere onder-
bouwing van de bewindslieden met betrekking tot de gewijzigde 
mogelijkheid van de voorkeursbehandeling. Deze leden merkten op dat 
de argumenten van de bewindslieden aansluiten bij die welke door de 
leden van de C.D.A.-fractie waren verwoord in het voorlopig verslag. Zij 
waren het eens met de bewindslieden dat gelet op de algemene achter-
standssituatie van vrouwen op de arbeidsmarkt thans in het algemeen 
slechts voor vrouwen voorkeursbehandeling dient te worden toegepast in 
omstandigheden waarin dit aangewezen is. En dat, of en op welke wijze 
van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden bepaald 
door de werkgevers, in en na gebruikelijk overleg met ondernemings-
raden en vakbonden. Dit biedt inderdaad garanties voor een verantwoord 
en zorgvuldig gebruik van dit middel ter realisatie van een meer gelijke 
arbeidsdeelname van vrouwen. 

Tegen deze achtergrond kan de afzonderlijke horizonbepaling worden 
gemist omdat gelet op de zo juist uiteengezette ratio, de grond voor de 
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voorkeursbehandeling van vrouwen automatisch wegvalt zodra er geen 
sprake meer is van een achterstandssituatie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stemden in met het alleen tot vrouwen 
beperken van de voorkeursbehandeling. 

Zij deelden de opvatting van het kabinet ter zake. Wel meenden zij dat 
regelmatige evaluatie noodzakelijk is. Niet zozeer van de voorkeursbe-
handeling als zodanig, maar vooral van de vraag of de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt is verbeterd en zo niet, welke nadere 
maatregelen nog noodzakelijk zouden zijn. 

Naar aanleiding van het gestelde op bladzijde 33 dat de wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen een mogelijkheid tot voorkeursbe-
handeling van vrouwen schept, maar geen verplichting oplegt, had bij de 
leden van de S.G.P.-fractie de vraag opgeroepen 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. Zij stelden deze vraag onder andere met 
het oog op de vervulling van functies waarvoor de overheid een directe 
of indirecte verantwoordelijkheid draagt, bij voorbeeld bij de vervulling 
van ambtelijke functies en in het openbaar onderwijs. 

9. Artikelen 

Artikel I 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat in de proeftijd geen 
sprake kan zijn van «ontslag» (1639h BW). Voor de goede bedoeling zou 
een zorgvuldiger redactie beter zijn geweest. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen voorts of uit de toelichting 
waarom een toevoeging aan het begrip arbeidsvoorwaarden met 
«bejegening in de arbeidssituatie» niet te ruim is mag worden afgeleid 
dat een beroep op deze wet in alle gevallen waarin sprake is van niet in 
geld waardeerbare ongelijke behandeling mogelijk is. 

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 bij 
het openlijk aanbieden van een betrekking. 

Zou, zo vroegen deze leden, alsnog een definitie van het begrip 
«openlijke aanbieding» kunnen worden gegeven. Indien de jacht door 
een headhunter niet onder openlijke aanbieding valt, hoe staat het dan 
met het aanbieden van een betrekking via een uitzendbureau? 

Artikel II, onderdeel G (artikel 17) 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden een antwoord op hun vraag 
naar de criteria die gehanteerd worden bij het onderzoek uit eigen 
beweging gemist. Zij vroegen alsnog om een reactie. 

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. 

De voorzitter van de commissie, 
Rempt-Halmmans de Jongh 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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