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1. Inleiding 

Met genoegen constateren ondergetekenden dat de diverse fracties in 
grote lijnen konden instemmen met de voorstellen in het voorliggende 
wetsvoorstel. In deze memorie van antwoord zal hoofdstuksgewijs 
worden ingegaan op de diverse opmerkingen en vragen die de fracties 
stelden. Alvorens op alle specifieke punten in te gaan lijkt het ons goed in 
dit deel van de memorie van antwoord nadere beschouwingen te geven 
over doel en reikwijdte van dit reparatiewetsvoorstel en op de relatie met 
het voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling dat op 21 
september 1987 voor advies aan de Raad van State is gezonden. 

Zoals aangegeven in de memorie van toelichting heeft het onderhavige 
wetsvoorstel tot doel het effect van de wetgeving inzake gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de arbeid te verbeteren. Uitgangspunt bij de 
herziening van deze wetgeving is dan ook een oplossing te bieden voor 
gesignaleerde knelpunten in de praktijk van de huidige wetgeving. Deze 
knelpunten en de mogelijke oplossingen ervoor zijn uitvoerig aan de orde 
geweest in de zgn. Reparatienota, alsmede in de naar aanleiding daarvan 
gestelde vragen voorafgaande aan en tijdens de UCV over de Reparatienota 
op 21 juni 1984. 

Naast de verbetering van de werking van de gelijke behandelingswet-
geving is in dat kader ook aan de orde geweest welke beleidsactiviteiten 
op de diverse terreinen mogelijk of noodzakelijk zijn ter verbetering van 
de positie van vrouwen en ter verhoging van de werking van de gelijke 
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behandelingswetgeving. De afgelopen jaren is op die terreinen beleid 
ontwikkeld en zijn concrete maatregelen in werking getreden, zoals 
bijvoorbeeld het (her)intreedstersbeleid. Op een aantal terreinen is de 
beleidsontwikkeling (nog) volop in gang, zoals bijvoorbeeld beleid ten 
aanzien van positieve actie. Wij achten het niet wenselijk de reparatiewet-
geving op te houden totdat de ontwikkelingen op andere terreinen 
voldoende uitgekristalliseerd zijn. Zoals de verschillende fracties aangaven 
is er reeds geruime tijd verlopen sinds de behandeling van de zogenaamde 
Reparatienota en is het zaak met de onderhavige reparatiewetgeving 
spoed te betrachten. Inwilliging van diverse, door een aantal fracties nu 
wenselijk geachte wijzigingen zou ook aanzienlijke vertraging in de 
behandeling van het onderhavige wetsvoorstel tot gevolg hebben, omdat 
zij nl. het - beperkte - bestek van dit wetsvoorstel te buiten gaan, wat 
meebrengt dat de adviesorganen en de Raad van State zullen moeten 
worden gehoord. 

Daarnaast is er een aantal wensen van de verschillende fracties, 
waaraan wel tegemoet kan worden gekomen: het betreft hier wijzigingen 
van beperkte aard waarvoor, in tegenstelling tot hiervoor genoemde 
wensen van een aantal fracties, niet de omstandigheid geldt dat het 
geëigende adviestraject wederom moet worden doorlopen. Bij deze 
wijzigingen wordt op onderdelen aangesloten bij het eerder genoemde 
voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling. 

Het betreft de volgende onderwerpen: 
- Het opnemen van een definitie voor indirect onderscheid in de 

wettekst; 
- Uitbreiding van de mogelijkheid tot groepsactie bij de rechter; 
- Uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle arbeidsverhoudingen; 
- De 5-jaar termijn bij de beperking van de voorkeursbehandeling tot 

vrouwen vervalt. 

Bij de onderscheiden onderdelen zal nader op deze wijzigingen worden 
ingegaan. Een nota van wijziging waarin deze aanpassingen zijn opgenomen 
wordt hierbij ingediend. Wij vertrouwen erop dat deze aanpassing 
tegemoet komt aan de wensen van een groot deel van de Kamer. 

De CDA-fractie ging ervan uit dat de gerepareerde wet eenvoudigweg 
inpasbaar zou blijken te zijn in de Algemene wet gelijke behandeling. Ook 
andere fracties hebben opmerkingen gemaakt met betrekking tot de 
relaties tussen de Algemene wet gelijke behandeling en de reparatiewet-
geving. Ten tijde van de voorbereiding van de reparatienota en van de 
discussie daarover met de Tweede Kamer werd inderdaad nog uitgegaan 
van een integratie van de gelijke behandelingswetgeving mannen en 
vrouwen bij de arbeid in de Algemene wet gelijke behandeling. In de loop 
van de ontwikkeling van de Algemene wet zijn wij allengs tot de conclusie 
gekomen dat een dergelijke integratie onwenselijk is. 

Zoals aangegeven in de brief van 10 juni j l . (Kamerstukken II 1986/1987, 
19 908, nr. 4) over de samenhang tussen de reparatiewetgeving en de 
Algemene wet gelijke behandeling bevat de zgn. reparatiewetgeving, een 
uitputtende regeling van diverse aan de (toegang tot de) arbeid verbonden 
aspecten. Tot deze specifieke en gedetailleerde regeling met betrekking 
tot één van de discriminatiegronden specifiek betrekking hebbend op de 
arbeid is Nederland op grond van de eerste en tweede EG-richtlijn 
verplicht, hetgeen noodzaakt tot aparte wetgeving naast de brede 
algemene wet, die in vrij algemene bewoordingen beoogt bescherming te 
bieden tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid en burgerlijke 
staat. Voor het overige verwijzen wij kortheidshalve naar de brief van 18 
september j l . (Kamerstukken II 1986/1987, 19 226, nr. 3) waarin globaal 
de aard en inhoud van de Algemene wet geschetst zijn. 
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Zo snel mogelijk na ontvangst van het advies van de Raad van State 
over dit wetsvoorstel zal het nader rapport aan de Koningin worden 
opgesteld. Daarna kan het voorstel, naar wij verwachten in het eerste 
kwartaal van 1988, aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Wij zijn, 
gegeven de eigen verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal in het 
proces van de totstandkoming van wetgeving, terughoudend in de 
verdere planning met betrekking tot dit wetsvoorstel, doch willen hier wel 
opmerken dat het in de memorie van antwoord bij het initiatiefvoorstel 
van mw. Groenman inzake een Wet groepsacties gelijke behandeling 
(Kamerstukken II 1987-1988, 19 507, nr. 8, blz. 2, 3) geschetste tijdpad 
ons te pessimistisch voorkomt. Het streven van het kabinet is er op 
gericht dat nog tijdens deze kabinetsperiode een Algemene wet gelijke 
behandeling tot stand wordt gebracht. 

Met het voorstel om de reparatiewetgeving niet te integreren in de 
Algemene wet is tevens de vraag aan de orde in hoeverre het onderhavige 
wetsvoorstel het sluitstuk vormt van de wetgevingsarbeid op het terrein 
van de gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid, danwei dat 
er sprake is van een tussenstap die ruimte laat in de toekomst nog andere 
onderwerpen op het terrein van de gelijke behandeli.ig mannen en 
vrouwen bij de arbeid op te nemen. Voor één onderwerp is terzake al een 
beslissing genomen, namelijk de pensioenen. Hierop zal in paragraaf 2 
van de memorie van antwoord worden ingegaan. Daaruit zal naar wij 
aannemen voldoende duidelijk worden dat de wetswijziging met betrekking 
tot de pensioenen pas in een later stadium aan de orde kan komen. De 
pensioenregeling is namelijk een dermate complexe materie dat wijziging 
in het kader van de reparatiewetgeving niet haalbaar is zonder onaan-
vaardbare vertraging. Het niet-aanpassen op dit moment komt dus niet 
voort, zoals de PvdA-fractie vreest, uit het niet-toekennen van voldoende 
prioriteit aan wetgevingsarbeid. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de reparatiewetgeving niet het 
juiste moment was geweest om na te gaan of andere aanbevelingen en 
voorschriften - naast de 1e en 2e EG-richtlijn - hadden kunnen bijdragen 
tot wetgeving waarmee een actieve bijdrage aan de doelstellingen van 
het emancipatiebeleid had kunnen worden geregeld. 

Aan uit internationale en andere aanbevelingen en voorschriften 
voortvloeiende verplichtingen wordt naar ons oordeel met dit wetsvoorstel 
voldaan, behoudens de nog aan te brengen wijzigingen inzake pensioenen. 
De reparatiewetgeving is een van de middelen waarmee gewerkt wordt 
aan de realisering van de doelstellingen van het emancipatiebeleid. Naast 
wetgeving zijn er nog andere instrumenten die ingezet worden ter 
verbetering van de positie van vrouwen. Een vrijwel uitputtend overzicht 
ter zake is opgenomen in het in september jl. uitgebrachte Actieprogramma 
Emancipatiebeleid 1987-1990 (Kamerstukken II 1987/1988, 20 255). 

Op een aantal terreinen zal wellicht te gelegener tijd de vraag aan de 
orde zijn in hoeverre de gelijke behandelingswetgeving als instrument 
moet worden ingezet. Als voorbeeld moge dienen het positieve actie 
beleid. Onlangs zijn op dit terrein beleidsvoorstellen aan de adviesorganen 
voorgelegd, waarin onder meer wordt ingegaan op de betekenis van de 
wetgeving gelijke behandeling voor het positieve actie beleid. Wij 
verwachten dat van de in de beleidsnota positieve actieprogramma's in 
arbeidsorganisaties opgenomen voorstellen een verdere stimulans uitgaat 
naar de in gang gezette ontwikkelingen. Te gelegener tijd zal bezien 
worden of er aanleiding is via wetgeving nadere maatregelen te treffen. 
Alsdan is ook de vraag aan de orde of de herziene gelijke behandelings-
wetgeving in de sfeer van de arbeid het kader bij uitstek is om terzake 
regelingen te treffen, of dat beter andere wetgevingsinstrumenten kunnen 
worden ingezet. 
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De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom in het wetsvoorstel geen 
beschouwing is opgenomen over de aanscherping van de anti-discrimina-
tiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht. 

Het voorstel van wet houdende aanvulling van het Wetboek van 
Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op 
grond van ras, geslacht of seksuele gerichtheid was bij de indiening van 
het onderhavige wetsvoorstel nog bij de Raad van State aanhangig. 
Inmiddels is dit wetsvoorstel ingediend, zodat op de inhoud daarvan hier 
onder kort kan worden ingegaan. 

Voorgesteld wordt in artikel 137c naast godsdienst of levensovertuiging 
en ras, ook seksuele gerichtheid te noemen. In de artikelen 137d en e en 
in de artikelen 429ter en quater zullen seksuele gerichtheid en geslacht 
worden toegevoegd. Verder wordt in het voorstel nog voorzien in een 
aantal leemten, die zijn gebleken bij de toepassing van de huidige 
artikelen 137c e.v. en 429ter en quater. Door opneming van geslacht in 
429quater zullen bepaalde gedragingen die zijn verboden in het onderha-
vige wetsvoorstel ook strafbaar zijn ingevolge artikel 429quater. Opneming 
van geslacht in dit artikel geschiedde op advies van de Emancipatieraad. 
De Raad is weliswaar van oordeel dat gelijke behandelingswetgeving een 
passender middel is om discriminatie van vrouwen tegen te gaan, doch 
voegt daaraan toe dat strafbepalingen een normatieve kracht hebben en 
derhalve een rol kunnen spelen bij het tegengaan van discriminatie van 
vrouwen. De Raad wijst ook op artikel 2 van het VN-Verdrag tot uitbanning 
van alle vormen van discriminatie jegens de vrouw dat verplicht tot het 
treffen van wettelijke maatregelen waarin alle discriminatie wordt 
verboden. Weliswaar wordt hier niet gesproken van strafrechtelijke 
verboden, doch de Raad leest in deze bepaling een verplichting tot 
strafbaarstelling. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot 
wijziging van de strafbepalingen wordt de gedachte van de Raad dat van 
opneming van een verbod in de strafwet een normatieve werking kan 
uitgaan, onderschreven. Hieraan wordt toegevoegd: «Kon vroeger 
vastlegging van de norm van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in de strafwet nog worden afgewezen op de grond dat nog niet iedereen 
gewend was aan de gedachte dat mannen en vrouwen in de maatschappij 
gelijk behandeld moeten worden en overtreding soms min of meer 
onbewust geschiedde, thans - na ruim tien jaar emancipatiebeleid - mag 
worden aangenomen dat deze norm voldoende is doorgedrongen en dat 
degenen die deze norm overtreden dit zeer bewust doen». Daaraan wordt 
toegevoegd dat een strafbepaling wel naast de huidige wetten gelijke 
behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid en de Wet gelijke behan-
deling, zoals die in het regeeraccoord is aangekondigd, een eigen 
betekenis zal moeten hebben. Die betekenis wordt vooral daar gezien, 
waar sprake is van directe of indirecte discriminatie van mannen en 
vrouwen, zonder dat er een direct gedupeerde is, zoals bijvoorbeeld bij 
het openstellen van een vacature alleen voor mannen of alleen voor 
vrouwen of wanneer het beleid bij bepaalde bedrijven gericht is op of 
leidt tot achterstelling van vrouwen. 

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de gevolgen van strafbaar-
stelling voor de werkwijze van de Commissie. Wij zijn van mening dat 
door de strafbaarstelling de werkwijze van de Commissie geen verande-
ringen hoeft te ondergaan. Wel kan de Commissie wanneer zij constateert 
dat systematisch discriminatie plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat in 
advertenties ten onrechte onderscheid wordt gemaakt of doordat 
vrouwen in principe lager worden beloond, zelf aangifte doen van een 
strafbaar feit. 

Het is ons niet duidelijk wat de leden van de fractie van D66 bedoelen 
met de vraag hoe, in het licht van de voorgenomen strafbaarstelling de 
zeer voorzichtige benadering van het opleggen van sancties bij overtreding 
van bijvoorbeeld de norm ten aanzien van werving en selectie moet 
worden bezien. In de uitspraken van de commissies gelijke behandeling 
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wordt in deze zaken steeds een duidelijk standpunt ingenomen. Direct 
onderscheid wordt in strijd geacht met de wet, tenzij het geslacht 
bepalend is of wanneer er sprake is van voorkeursbehandeling. Bij 
indirect onderscheid wordt getoetst of er een objectieve rechtvaardigings-
grond is. In het voorgestelde artikel 429quater wordt eveneens een 
uitzondering gemaakt voor voorkeursbehandeling en geslachtsbepaald-
heid. Dezelfde leden vroegen ook naar de consequenties voor de bevoegd-
heden van de Loontechnische Dienst. Het bestaan van de strafbepalingen 
zal geen verandering brengen in de bevoegdheden die de Loontechnische 
Dienst in het kader van de onderhavige wetgeving heeft. 

De leden van de PvdA-fractie begrepen niet waarom niet voorgesteld is 
artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek in de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen te incorporeren. Ook de VVD-fractie vroeg of het 
nu wel zo praktisch is om het verbod om onderscheid te maken in de 
arbeidsvoorwaarden in artikel 1637ij van het BW te regelen, terwijl aan 
de uitwerking van artikel 1637ij van het BW vorm wordt gegeven in dit 
wetsvoorstel. 

Zoals in de memorie van toelichting is gesteld, is het arbeidsovereen-
komstenrecht in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Zuu de Wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen - wellicht - eenvoudiger worden als 
de bepaling van artikel 1637ij in die wet opgenomen wordt, het civiele 
arbeidsrecht, dat in zijn geheel geregeld is in het Burgerlijk Wetboek, zou 
bepaald niet overzichtelijker worden als een deel daarvan buiten het 
wetboek gebracht zou worden. Daar komt nog bij dat de regeling van 
artikel 1637ij, ook als die zich buiten het Burgerlijk Wetboek zou bevinden, 
toch altijd wat sancties betreft en liefst ook wat terminologie betreft, zou 
moeten aansluiten bij het Burgerlijk Wetboek, met name bij het ontslag-
recht. Die eenheid - zo komt het ons vooralsnog voor - is eenvoudiger in 
het oog te houden als de regeling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen 
is. In dit kader zij echter wel opgemerkt dat naar aanleiding van het 
advies van de Raad van State op de Algemene wet nader bezien zal 
worden of de aparte bepaling in het Burgerlijk Wetboek gehandhaafd 
dient te blijven. 

De vraag van de leden van de fractie van D66 of zich bij integratie van 
de reparatiewetgeving in een Algemene wet gelijke behandeling een 
andere situatie zou kunnen voordoen is naar ons oordeel op dit moment 
niet meer aan de orde nu integratie in de Algemene wet op grond van de 
EG-richtlijnen en vanwege het specifieke karakter van de gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen in de arbeid vooralsnog niet meer wordt 
overwogen. 

De leden van de VVD-fractie hebben opgemerkt zich te kunnen 
voorstellen dat fysieke eisen, voorzover terecht gesteld, grenzen kunnen 
stellen aan het principe van gelijke behandeling. De rechtvaardiging voor 
een inbreuk op het principe van gelijke behandeling in praktische belem-
meringen van de huisvesting wordt door deze leden veel minder ingezien. 
Dit obstakel zou zonder al te hoge kosten moeten kunnen worden 
weggenomen. De leden van de PvdA-fractie merken ter zake op dat 
fysieke eisen een door het doel gelegitimeerde vorm van onderscheid 
tussen mannen en vrouwen kunnen opleveren. Voor wat betreft de 
praktische belemmeringen merken de leden van de PvdA-fractie op dat 
deze nimmer als algemene grond kunnen worden opgevoerd. Praktische 
belemmeringen worden niet onoplosbaar geacht. Daarbij wordt de 
suggestie gedaan om het beoogde doel te bereiken door mannen in 
plaats van vrouwen uit bepaalde functies te weren. Het moet volgens 
deze leden mogelijk zijn uitsluitend door vrouwen gevaren vaartuigen in 
te zetten. De «ongelimiteerde vrijheid» die aan de Minister van Defensie 
wordt gegeven om zich te beroepen op fysieke eisen en praktische 
bezwaren is volgens de leden van de PvdA-fractie strijdig met het 
wetsvoorstel. 
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Nederland heeft in principe alle functies binnen de krijgsmacht openge-
steld voor vrouwen. Niettemin bestaan enkele belemmeringen die een 
onderscheid tussen mannen en vrouwen noodzakelijk maken. Al in de 
Beleidsnota Vrouw in de krijgsmacht, die in de UCV op 26 januari 1987 is 
besproken, wordt de aandacht op een aantal praktische belemmeringen 
gevestigd door uitzonderingen te noemen voor enkele functies bij de 
Koninklijke Marine, t.w. aan boord van onderzeeboten en kleine vaartuigen. 
Aan boord van deze schepen is de beschikbare ruimte te gering om de 
accommodatie aan te passen aan het zgn. gemengde varen. Kostenoverwe-
gingen, zoals gesuggereerd door leden van beide fracties, spelen hierbij 
geen rol. Het aantal vrouwen met varende functies is op dit moment 
overigens te gering om de suggestie van de leden van de PvdA- fractie te 
overwegen om een of meer uitsluitend door vrouwen gevaren schepen in 
te zetten. 

Dezerzijds wordt niet goed ingezien dat sprake is van een ongelimiteerde 
vrijheid van de Minister van Defensie om zich te beroepen op fysieke 
eisen en praktische belemmeringen. Uit het bovenstaande moge reeds 
blijken dat de Minister van Defensie slechts in een beperkt aantal gevallen 
gebruik zal moeten maken van de bedoelde bevoegdheid. 

Met betrekking tot de wijziging van de Stuwadoorswet, waarnaar de 
leden van de PvdA-fractie vroegen, kunnen wij mededelen dat het 
desbetreffende wetsvoorstel op korte termijn voor advies aan de Raad 
van State zal worden voorgelegd. 

Voorts wezen de leden van de PvdA-fractie op het belang van de 
voortgang met betrekking tot de Operatie Anders Geregeld. 

Zoals opgenomen in het Regeeraccoord moet de Operatie Anders 
Geregeld voor 1990 afgerond zijn. In de brief d.d. 20 november 1986 
(Kamerstukken II 1986/1987 19 700, XV, nr. 27) is aangegeven op welke 
wijze de regering voornemens is deze operatie uit te voeren: na de 
opstelling van een inventarisatie van bepalingen die zich lenen voor 
wijziging via verzamelwetgeving, zullen een of meer verzamelwetsvoor-
stellen worden voorbereid. Het streven is deze eind 1988 aan de Tweede 
Kamer aan te bieden. 

De leden van de fractie van D66 verzochten om een nadere beschouwing 
over de verhouding tussen de bepalingen van de Aanbeveling van de 
Raad van Ministers van de Raad van Europa «Legal protection against sex 
discrimination» (no. R (85)) m.n. die onder IV en V, en het nu voorliggende 
wetsvoorstel. Zij vroegen of de nu tot stand te brengen wet kan worden 
beschouwd als een voldoende uitvoering van genoemde aanbeveling. 

De Aanbeveling waar deze leden naar verwijzen heeft een grote 
reikwijdte; zij heeft in beginsel betrekking op alle vormen van seksediscri-
minatie. Dit geldt ook voor de aandachtspunten in de paragrafen IV en V 
van de Aanbeveling. Reeds uit dien hoofde zal de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen ook na de door het onderhavige wetsvoorstel 
beoogde herziening op zich niet voldoende zijn om volledige uitvoering te 
geven aan de Aanbeveling. Door totstandbrenging van de Algemene wet 
gelijke behandeling en aanvulling van de anti-discriminatiebepalingen in 
het Wetboek van Strafrecht zal de Nederlandse wetgever echter belangrijke 
stappen in die richting kunnen zetten. Met betrekking tot de procesrech-
telijke aandachtspunten in de Aanbeveling zij opgemerkt dat deze zullen 
worden betrokken bij de opstelling van de ter uitvoering van het regeerac-
coord aangekondigde Nota over de verbetering van het instrumentarium 
voor de handhaving van de non-discriminatiewetgeving. 

De leden van de fractie van D66 konden zich voorstellen dat het begrip 
«arbeidsverhoudingen», dat blijkens de memorie van toelichting ten 
grondslag ligt aan artikel 3 ook voor de andere artikelen zou kunnen 
gelden. 
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Zoals al eerder aangegeven in deze memorie van antwoord wordt het 
onderhavige wetsvoorstel op dit punt bij nota van wijziging aangepast. 
Wij achten het, evenals de leden van de fractie van D66 van belang dat 
de voorschriften met betrekking tot gelijke behandeling ook van toepassing 
zijn op die arbeidsverhoudingen die sterke gelijkenis vertonen met de 
arbeidsovereenkomst en de ambtelijke aanstelling. Bovendien wordt met 
deze wijziging aangesloten bij het voorstel voor een Algemene wet gelijke 
behandeling. In hoofdstuk 6 van deze memorie van antwoord wordt nader 
op dit punt ingegaan. 

De leden van de SGP-fractie konden instemmen met het beginsel van 
gelijke beloning in gelijke gevallen, maar deze leden hadden blijvend 
moeite met het negeren van het kostwinnerschap, dat overigens, zoals zij 
opmerkten, zowel door een man als door een vrouw in een concreet geval 
vervuld zou kunnen worden. 

De constatering dat het kostwinnerschap zowel door een man als door 
een vrouw vervuld kan worden is juist. Het kostwinnerscriterium is 
namelijk op zich sexe-neutraal. Van directe geslachtsdiscriminatie op 
grond van dit criterium kan derhalve geen sprake zijn. Het gebruik van het 
kostwinnersbegrip houdt echter veelal indirect onderscheid naar geslacht 
in, daar in het algemeen met name gehuwde vrouwen getroffen zullen 
worden door de hantering van dit begrip. Om die reden wordt in de 
definitie van het indirecte onderscheid «gezinsomstandigheden» ook 
nadrukkelijk als voorbeeld van indirect onderscheid genoemd, conform de 
tweede EG-richtlijn. Het is niet wel denkbaar dat voor het hanteren van het 
kostwinnerscriterium een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig kan 
zijn. Overigens wijzen wij er volledigheidshalve op dat er verwijzingen 
naar het kostwinnerschap zijn die niet onder de werkingssfeer van deze 
wet vallen, omdat ze geen indirect onderscheid tussen mannen en 
vrouwen inhouden. Een voorbeeld is de uitkering van de werkgever aan 
de werknemer in verband met de vervulling van de militaire dienstplicht. 

Het was de leden van de PPR-fractie opgevallen dat in de memorie van 
toelichting niet systematisch op de uitgebrachte adviezen is ingegaan. Zij 
vroegen dit alsnog te doen, waarbij zij met name verzochten in te gaan op 
de kritiek van de Emancipatieraad op de bestaande wetgeving. Een groot 
aantal organen en organisaties heeft vrij uitgebreide en gedetailleerde 
adviezen uitgebracht terzake van deze herziene wetgeving. In de voorbe-
reiding van het wetsvoorstel zijn alle adviezen integraal betrokken en ook 
tegen elkaar afgewogen. Zoals uit de memorie van toelichting blijkt 
worden de adviezen op een aantal plaatsen nadrukkelijk genoemd. Het 
zou de leesbaarheid van de memorie van toelichting niet verhogen 
wanneer systematisch op alle adviezen werd ingegaan. Het lijkt ons 
overigens niet juist uit de vele adviezen er één wel nadrukkelijk te 
behandelen, niettegenstaande het belang dat wij hechten aan de adviezen 
van de Emancipatieraad, omdat dit opgevat zou kunnen worden als een 
onderwaardering van de andere adviezen. 

Het lid van de GPV-fractie achtte het een ongeoorloofde inperking van 
de maatschappelijke vrijheid en pluriformiteit om de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen door «politie te paard» af te laten dwingen, 
alhoewel het waar is dat het er voor veel functies niet toe doet of deze 
door een man of een vrouw worden vervuld. 

In de voorstellen wordt er inderdaad van uitgegaan dat het in principe 
voor geen enkele functie van belang is of deze door een man of een 
vrouw worden vervuld en worden de uitzonderingen waarbij dit wel het 
geval is limitatief opgesomd. Het simpele feit dat het geslachtsverschil 
voor het vervullen van een functie niet terzake doet rechtvaardigt naar 
onze mening maatregelen om vrouwen en mannen in staat te stellen 
gelijkelijk deel te nemen aan (het arbeidsproces in) het maatschappelijk 
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leven. Naar onze mening verdienen deze maatregelen, die overigens 
langs civielrechtelijke weg gesanctioneerd worden, geenszins het 
predikaat «politie te paard». 

Het lid van de RPF-fractie vroeg of het kabinet in het ervaringsfeit dat 
dit onderdeel van het emancipatiebeleid reeds na een betrekkelijk korte 
periode aan herziening toe is, aanleiding ziet in de toekomst meer 
terughoudendheid te betrachten waar het gaat om gedragsbeïnvloedende 
wetgeving op het terrein van de vrouwenemancipatie. 

Zoals aangegeven in de Reparatienota heeft de bestaande wetgeving 
gelijke behandeling/gelijk loon in onvoldoende mate de effecten gehad 
die ermee beoogd werden: er is nog onvoldoende sprake van een 
feitelijke opheffing van de verschillen in positie en in behandeling tussen 
mannen en vrouwen. In de Reparatienota werd daarom voorgesteld om, 
naast verbeteringen op diverse voor de positie van vrouwen relevante 
beleidsterreinen, ook de wetgeving te herzien. 

Voor een uiteenzetting naar de in het geding zijnde knelpunten waarnaar 
het lid van de RPF-fractie vroeg verwijzen wij kortheidshalve naar de 
memorie van toelichting, p. 4 t /m 11 bovenaan. 

Het RPF-fractielid wilde vernemen of er inzicht bestaat in de mate 
waarin ondernemers en werkgevers tot dusverre moeite hebben met de 
huidige praktijk en of hiernaar onderzoek is verricht. 

Hoewel geen afzonderlijk onderzoek verricht is op dit punt, blijkt uit het 
SER-advies inzake een herziene reparatiewetgeving gelijke behandeling 
dat werkgeversorganisaties met het onderhavige wetsvoorstel dat voor 
een belangrijk deel dit advies volgt, in grote lijnen kunnen instemmen. 
Slechts op een tweetal punten formuleerden de werkgeversorganisaties 
bezwaren: deze organisaties zijn geen voorstander van een bevoegdheid 
voor de Commissie gelijke behandeling om onderzoek uit eigen beweging 
in te stellen. Voorts is door de werkgeversorganisaties het bezwaar naar 
voren gebracht dat ondernemingsraden de Commissie om advies kunnen 
vragen ten aanzien van situaties waarbij er sprake is van contractuele 
relaties. 

2. Reikwijdte van het wetsvoorstel 

Zowel de leden van de CDA-fractie als de leden van de PvdA- en de 
VVD-fractie wilden graag vernemen hoe de stand van zaken was met 
betrekking tot het schrappen van de uitzondering voor uitkeringen 
ingevolge pensioenregelingen. 

Zoals aangegeven in de notitie ten uitvoerlegging 4e EG-richtlijn d.d. 7 
april 1987 (Kamerstukken 1986/1987 19 936 nrs. 1-2) zal in 1988 een 
wetsvoorstel worden ingediend ten uitvoerlegging van de 4e EG-richtlijn. 
Dit nieuwe voorstel betreft onder meer de uitzondering met betrekking tot 
uitkeringen of aanspraken ingevolge pensioenregelingen, die in het nu 
voorliggende wetsvoorstel onverlet worden gelaten. Het gaat in dit 
nieuwe voorstel niet alleen om schrappen van de uitzondering, maar ook 
om verwerking van in de richtlijn opgenomen nadere voorschriften . 

Op het tijdstip van de totstandkoming van de richtlijn was de voorberei-
ding van het voorliggende wetsvoorstel in een zodanig stadium dat 
gelijktijdige realisering van de tenuitvoerlegging van de 4e EG-richtlijn 
niet mogelijk was, althans niet zonder onaanvaardbare vertraging van de 
reparatiewetgeving. Voor een dergelijke ingrijpende wijziging is immers 
veel voorbereidingstijd nodig onder meer ten behoeve van de advisering 
door de Raad van State. 

De leden van de PvdA-fractie en van de fractie van D66 vroegen of de 
jurisprudentie van het Europese Hof niet al geleid zou moeten hebben tot 
aanpassing van het nu voorliggende wetsvoorstel. De leden van de 
CDA-fractie vroegen naar onze visie op het vraagstuk van de pensioenre-
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gelingen van werknemers in de openbare dienst. Met name vroegen zij of 
deze nu geacht worden te ressorteren onder de 3e danwei onder de 4e 
EG-richtlijn. 

Met betrekking tot de personele werkingssfeer van de 4e richtlijn wordt 
in de notitie tenuitvoerlegging 4e EG-richtlijn d.d. 7 april 1987 opgemerkt, 
dat de richtlijn in beginsel ook van toepassing is op ambtenaren en overig 
personeel in overheidsdienst. Voorzover hun aanvullende sociale zekerheid 
echter in wettelijke regelingen is neergelegd heeft de 4e richtlijn voor hen 
geen betekenis. Op de pensioenregelingen krachtens de ABP-wet is de 
3e richtlijn inzake de wettelijke regelingen van sociale zekerheid van 
toepassing. Deze wet is al geruime tijd in overeenstemming met deze 
richtlijn. 

In de notitie is voorts gewezen op de mogelijke betekenis van art. 119 
van het EG-verdrag, als het gaat om vormen van ongelijke behandeling 
waarop de 4e richtlijn ziet, daar art. 119 een ruim loonbegrip kent, 
waaronder behalve het basisloon ook alle overige voordelen vallen die de 
werkgever (in)direct uit hoofde van de dienstbetrekking aan de werknemer 
betaalt. 

Naar aanleiding van de gestelde vragen over c'e betekenis van jurispru-
dentie van het Hof van Justitie van de EG zal kort worden ingegaan op 
een aantal uitspraken die van belang zijn voor de vraag naar de toepasse-
lijkheid van art. 119. 

Ten aanzien van uitkeringen ingevolge pensioenregelingen zijn relevant 
de arresten van het Hof inzake Defrenne/Sabena I (25 mei 1971, zaak 
80/70) en inzake Bilka/Weber (13 mei 1986, zaak 170/84). In eerstge-
noemde zaak besliste het Hof dat onder het loonbegrip van art. 119 niet 
de stelsels of uitkeringen van sociale zekerheid en met name de ouder-
domspensioenen vallen die zonder enig overleg binnen de betrokken 
onderneming of bedrijfstak rechtstreeks bij wet worden vastgesteld en 
verplicht van toepassing zijn op algemene categorieën werknemers. 
Overwogen werd dat de bijdragen aan een dergelijke wettelijke regeling 
niet zozeer worden bepaald door de arbeidsverhouding tussen werkgever 
en werknemers, als wel door overwegingen van sociaal beleid. 

Ten aanzien van overeengekomen aanvullende pensioenregelingen 
besliste het Hof nadrukkelijk anders in het arrest Bilka/Weber: daar de 
bedrijfspensioenregeling van warenhuisexploitante Bilka een contractue'e 
oorsprong bleek te hebben, wat bevestigd werd door het feit dat de 
regeling als een integraal bestanddeel van de tussen werkgever en 
werknemers gesloten arbeidscontracten kon worden beschouwd, werden 
de uitkeringen op grond van deze regeling als beloning in de zin van art. 
119 beschouwd. 

Overigens dient bij deze laatste uitspraak de kanttekening te worden 
gemaakt dat art. 119 alleen betrekking heeft op voordelen uit hoofde van 
een dienstbetrekking, zodat uitkeringen op grond van beroepspensioenre-
gelingen niet geacht kunnen worden onder de werkingssfeer van dit 
artikel te vallen. 

Een uitspraak met betrekking tot de werkgeverspremie bij pensioenre-
gelingen werd door het Hof gedaan in de zaak Worringham/Humphreys 
tegen Lloyds Bank (11 maart 1981, zaak 69/80). Aan het Hof werd met 
betrekking tot deze zaak de prejudiciële vraag voorgelegd of door een 
werkgever aan een pensioenregeling betaalde bijdragen of rechten en 
voordelen van een werknemer ingevolge een dergelijke regeling een 
beloning vormen in de zin van art. 119. Het Hof ging niet in op de 
algemene vraag naar de toepasselijkheid van art. 119 op aanvullende 
pensioenregelingen, maar beperkte zich tot de beslissing, dat een 
werkgeversbijdrage aan een pensioenregeling onder bepaalde voorwaar-
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den een beloning is in de zin van art. 119, namelijk indien de bijdrage 
wordt betaald door middel van een aanvulling op het brutosalaris en 
rechtstreeks bepalend is voor de hoogte van andere aan het salaris 
gekoppelde voordelen. Deze beslissing van het Hof betrof een overeen-
gekomen aanvullend bedrijfspensioen. Dezelfde prejudiciële beslissing 
gaf het Hof vervolgens in de zaak Liefting/Academisch Ziekenhuis (18 
september 1984, zaak 23/83) met betrekking tot de door de overheid ten 
behoeve van werknemers te betalen premies inzake het AOW/AWW-pen-
sioen. 

In het al genoemde arrest Bilka/Weber kwam de vraag aan de orde of 
en in hoeverre een onderscheid ten aanzien van de voorwaarden voor 
toetreding tot een pensioenregeling een schending van art. 119 kan 
inhouden. In deze zaak ging het om het hanteren van strengere voorwaarden 
voor deeltijdwerkers voor deelname aan de bedrijfspensioenregeling van 
Bilka dan voor voltijdwerkers. Als verweer werd onder meer aangevoerd 
dat de voorwaarden waaraan werknemers volgens de werkgever moeten 
voldoen om voor een bedrijfspensioenregeling in aanmerking te komen 
buiten de werkingssfeer van art. 119 vallen. Daarbij werd verwezen naar 
het derde Defrenne-arrest (1 5 juni 1978, zaak 149/77) waarin het Hof 
verklaarde dat art. 119 uitsluitend betrekking heeft op salaris-discriminaties 
en dat de draagwijdte van dat artikel niet mag worden uitgebreid tot 
andere elementen van de arbeidsverhouding. 

Met name de omstandigheid dat bepaalde arbeidsvoorwaarden 
geldelijke gevolgen kunnen hebben vormt, aldus het Hof in dit arrest, 
onvoldoende reden om dergelijke voorwaarden te brengen onder het 
toepassingsgebied van art. 119 dat op het nauw verband tussen de aard 
van de arbeidsprestatie en de hoogte van het salaris berust. 

Het Hof besliste echter dat de in het geding zijnde uitsluiting, door 
Bilka, van deeltijdwerkers van het recht op bedrijfspensioen in dit geval 
leidde tot een verschil in beloning van voltijdwerkers en deeltijdwerkers, 
nu vastgesteld was dat de uitkeringen ingevolge de pensioenregeling van 
Bilka onder het loonbegrip van art. 119 vallen. Het Hof achtte dit een 
schending van art. 119, wanneer veel meer vrouwen dan mannen 
daardoor worden getroffen, tenzij de maatregel haar verklaring vindt in 
factoren die objectief gerechtvaardigd zijn en niets van doen hebben met 
discriminatie op grond van geslacht. 

Tenslotte is in het kader van ongelijke behandeling in relatie tot 
pensioenregelingen het arrest Beets-Proper/van Lanschot (26 februari 
1986, zaak 262/84) van belang. 

Mw. Beets-Proper betwistte in deze zaak de geldigheid van het 
stilzwijgend beding dat haar arbeidsovereenkomst eindigde bij het 
bereiken van de pensioenleeftijd, die ingevolge de bij haar werkgever 
geldende pensioenregeling voor vrouwen op 60 jaar en voor mannen op 
65 jaar was gesteld. 

In zijn prejudiciële beslissing koppelde het Hof het ontslag los van de 
pensioenleeftijd. Verschillen in pensioenleeftijd zijn krachtens de EG-richt-
lijnen en art. 1637ij BW toegestaan; het leggen van een onlosmakelijk 
verband tussen het ontstaan van pensioenaanspraken en beëindiging van 
het dienstverband is echter in strijd met de tweede richtlijn. Bij arrest van 
21 november 1986 heeft de Hoge Raad vervolgens het beding dat Mw. 
Beets-Proper op 60-jarige leeftijd haar werk diende te beëindigen 
ongeldig verklaard. In het vervolgarrest overwoog de Hoge Raad dat de 
redelijkheid en billijkheid meebrengen dat in de leemte die door de 
nietigheid van het beding ontstaat voorzien wordt door overneming van 
wat op het punt van beëindiging voor mannelijke werknemers geldt, 
behoudens eerdere beëindiging door (een van de) partijen of door een 
uitspraak van de rechter. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 908, nr. 6 10 



De hiervoor aangehaalde uitspraken van het Hof van Justitie van de EG 
illustreren dat een algemeen antwoord op de vraag of uitkeringen en 
aanspraken ingevolge pensioenregelingen onder het toepassingsgebied 
van art. 119 EG-verdrag vallen niet kan worden gegeven. Voor de 
verschillende aspecten van een pensioenregeling kan de toepasselijkheids-
vraag verschillend worden beantwoord. 

Pensioenregelingen vormen een complex geheel. Niet volstaan kan 
worden met het eenvoudigweg schrappen van de uitzondering ten 
aanzien van pensioenregelingen. Aanvullende regels zijn nodig teneinde 
gelijke behandeling in de pensioensfeer te verzekeren. Wij menen daarom 
dat de problematiek van de ongelijke behandeling in relatie tot pensioen-
regelingen als een samenhangend geheel moet worden bezien in het 
kader van de tenuitvoerlegging van de vierde richtlijn in nationale 
wetgeving. In afwachting daarvan zal de uitzonderingsbepaling in deze 
vorm dienen te worden gehandhaafd. 

De leden van de PvdA-fractie hadden verwacht dat de bevordering van 
positieve actie in dit voorstel zou zijn verwerkt. Voorts stelden deze leden 
een aantal vragen met betrekking tot de beleidsnota positieve actie. Zoals 
eerder aangegeven in deze memorie is inmiddels aan de SER en de ER 
voorgelegd de beleidsnota positieve actieprogramma's voor vrouwen in 
arbeidsorganisaties. In deze beleidsnota zal worden aangegeven op welke 
wijze via wetgeving het opstellen van positieve actieplannen kan worden 
bevorderd. De vraag in hoeverre dit zal leiden tot wijziging van de wet 
gelijke behandeling is ook daar besproken. Wij menen derhalve voor het 
overige te kunnen volstaan met een verwijzing naar die nota. 

Hier zij nog vermeld dat voor het succes van positieve actieplannen 
essentieel is dat er binnen de organisatie waar het plan moet worden 
uitgevoerd een breed draagvlak aanwezig is en dat het plan is toegespitst 
op de knelpunten/mogelijkheden van de desbetreffende organisatie. 
Overigens kan worden opgemerkt dat artikel 5 van de wet, met betrekking 
tot voorkeursbehandeling voor vrouwen de basis biedt voor organisaties 
om positieve actieplannen op te stellen en uit te voeren. Daarnaast 
ontstaat door het opnemen van de mogelijkheid dat een belangenorgani-
satie met volledige rechtsbevoegdheid bij de rechter naleving van de wet 
kan vorderen als er ongelijk is of wordt gehandeld op (een onderdeel van) 
het terrein waarop de wet van toepassing is, de mogelijkheid dat de 
eisende partij bij de rechter bijvoorbeeld de totstandkoming van een 
positieve actieprogramma kan vorderen. Uiteraard zal dan wel in de 
vordering verband gelegd moeten (kunnen) worden met de aanleiding van 
het proces: een positieve actieprogramma dus met maatregelen die de 
gesignaleerde overtreding binnen een duidelijke termijn kunnen wegnemen. 
Op de mogelijkheid van groepsactie wordt nader ingegaan in paragraaf 
6.2 van deze memorie van antwoord. 

Het lid van de RPF-fractie ontving graag een heldere uiteenzetting over 
de vraag of de van kracht zijnde nationale regelgeving in overeenstemming 
is met het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen, en zo ja of aanscherping van de wet niet overbodig is. 

Zoals in de memorie van toelichting uiteengezet is naar de mening van 
het kabinet met de bestaande wetten gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen reeds voldaan aan de internationale verplichtingen. De wijziging 
van deze wetgeving was dan ook niet zozeer ingegeven door een in 
gebreke blijven van de Nederlandse wetgever, maar door knelpunten in 
de praktijk, waardoor de verwachte effecten van de wetgeving onvoldoende 
bleken. In de reparatienota is daarvan een uitvoerige weergave opgenomen. 
Zoals in de memorie van antwoord bij de goedkeuringswet is aangegeven 
verzet dit verdrag zich niet tegen een verdere implementatie van de 
gelijke behandelingsnorm. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 908, nr. 6 11 



3. Direct en indirect onderscheid 

De leden van de VVD-fractie vroegen waarom in de wettekst zelf geen 
definitie van middellijk en onmiddellijk onderscheid gegeven wordt. 

Bij de totstandkoming van de Wet gelijke behandeling is er voor 
gekozen de definities van onmiddellijk en middellijk onderscheid in de 
memorie van toelichting op te nemen en niet in de wet zelf om te 
voorkomen dat de in gang zijnde ontwikkeling met betrekking tot de 
invulling van met name het begrip middellijk onderscheid geblokkeerd 
werd. Inmiddels is, zoals ook is aangegeven in de memorie van toelichting 
bij het onderhavige wetsvoorstel in jurisprudentie, maar ook in de 
literatuur een zodanige invulling aan het begrip middellijk onderscheid 
gegeven dat er naar onze mening geen bezwaar bestaat in de wet zelf 
een definitie van dit begrip op te nemen. Wij verwijzen terzake naar de 
voorstellen die in de nota van wijziging opgenomen zijn. 

De toelichting met betrekking tot het indirect onderscheid riep bij de 
leden van de VVD-fractie de vraag op aan welk beoogd doel en welk 
middel hierbij bij wijze van voorbeeld gedacht zou kunnen worden. Ook 
de leden van de PvdA-fractie waren niet gelukkig met de omschrijving 
van indirecte discriminatie. Zij verwezen naar het advies van de Emanci-
patieraad waarin, ook naar aanleiding van de uitspraak van het Europese 
Hof in de zaak Jenkins/Kingsgate, uitdrukkelijk gewezen wordt op het 
doel en de functionaliteit waaraan getoetst dient te worden om te bezien 
of het discriminatieverbod kan wijken. Voorts merkten deze leden op dat 
tevens interessant is bij wie de bewijslast komt te liggen voor het onder-
bouwen van de stellingname dat ongelijke behandeling de noodzakelijke 
weg is om een in-zich niet discriminerend doel, te bereiken? De leden van 
de D66-fractie vroegen of de rechter houvast zal hebben aan de begrippen 
«objectieve rechtvaardiging», «redelijke verhouding tussen doel en 
middel», «onbehoorlijk onderscheid» en zij konden zich voorts voorstellen 
dat niet het «slachtoffer» moet aantonen dat het gemaakte onderscheid 
een objectieve rechtvaardigingsgrond ontbeert, onredelijk is of onbehoor-
lijk, maar dat de «dader» moet aantonen dat het omgekeerde het geval is. 
Zij vroegen hoe het kabinet daarover oordeelt. 

Ter nadere verduidelijking kan het volgende worden opgemerkt. 
Het begrip «objectieve rechtvaardiging» houdt in dat, indien door het 

hanteren van een bepaald criterium personen van èèn geslacht worden 
getroffen, het hanteren van dat criterium verklaard moet kunnen worden 
door factoren die objectief gerechtvaardigd zijn en geen verband houden 
met discriminatie op grond van geslacht. 

Daarbij dient tevens sprake te zijn van een redelijke verhouding tussen 
beoogd doel en gehanteerd middel. 

In het Bilka/Weber-arrest dd. 13 mei 1986 (zaak 170/84) gaat het Hof 
van Justitie van de EG nader in op de bij het vaststellen van middellijk 
onderscheid te hanteren toetsstenen. Het Hof laat in deze zaak aan de 
nationale rechter het feitelijk oordeel over of de door warenhuisexploitante 
Bilka voor zijn omstreden maatregel aangevoerde gronden objectief 
gerechtvaardigd zijn en geen verband houden met seksediscriminatie. Bij 
die beoordeling dient de rechter echter, volgens het Hof, te toetsen of 
«de ter bereiking van het doel gekozen middelen beantwoorden aan een 
werkelijke behoefte van de onderneming, geschikt zijn om dat doel te 
bereiken en daarvoor ook noodzakelijk zijn». Bovengenoemde elementen 
sluiten nauw aan bij hetgeen de ER over indirect onderscheid heeft 
opgemerkt. 

Ten aanzien van de bewijslast kan verwezen worden naar de bekrachti-
ging, door de Hoge Raad, (arrest 10 december 1982) van de uitspraak 
van het Hof te 's-Hertogenbosch in de zaak Binderen/Kaya. Door het Hof 
werd op grond van de door Kaya aangevoerde cijfermatige gegevens een 
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vermoeden van (rassen)discriminatie aanwezig geacht waartegenover 
woningbouwvereniging Binderen diende aan te tonen dat achterstelling 
berustte op rechtens aanvaardbare gronden. 

Voorts kan gewezen worden op de uitspraak van het EG-Hof in de zaak 
Bilka/Weber dat «artikel 119 EG-verdrag wordt geschonden door een 
warenhuisexploitante die deeltijdwerknemers uitsluit van de bedrijfspen-
sioenregeling, wanneer die maatregel een veel grotere aantal vrouwen 
dan mannen treft, tenzij de onderneming aantoont het bedoelde maatregel 
haar verklaring vindt in factoren die objectief gerechtvaardigd zijn en 
niets van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht». 

Ook de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 
arbeid is van oordeel dat indien er sprake is van een vermoeden van 
indirect onderscheid omdat in het bijzonder personen van een bepaald 
geslacht worden benadeeld, de bewijslast van de objectieve rechtvaardi-
ging berust bij degene die het onderscheid maakt en niet bij de benadeelde 
(Jaarverslag 1985, p.39). 

De leden van de VVD-fractie konden zich voorstellen dat de praktijker-
varing inmiddels meer voorbeelden zou hebben kunnen opleveren en dat 
het de hanteerbaarheid van het wetsvoorstel zou kunnen vergroten indien 
deze alsnog naar voren zouden worden gebracht. 

Voor een voorbeeld van vaststelling of sprake is van indirect onderscheid 
kan verwezen worden naar de Notitie inzake het voorkomen van maatre-
gelen, waarbij de toegang tot de arbeid gebonden wordt aan het uitke-
ringsgerechtigd-zijn en de geoorloofdheid van een dergelijke eis (Kamer-
stukken II 1985/1986, 19613, nrs. 1-2, p. 38 t/m 40). Voor praktijkvoor-
beelden zij voorts verwezen naar een aantal zienswijzen van de Commissie 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid met betrekking 
tot indirect onderscheid (o.m. p. 22-24, Jaarverslag 1986). 

De leden van de VVD-fractie waren tevreden over het feit dat het 
verbod van indirecte discriminatie nu ook geldt op het terrein van gelijk 
loon. Volledigheidshalve merken wij op dat ingeval van indirecte discrimi-
natie sedert 1980 een beroep kan worden gedaan op de Wet gelijke 
behandeling, die deze vorm van discriminatie ten aanzien van de arbeids-
voorwaarden dus ook ten aanzien van de beloning verbiedt. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie wanneer 
het onderzoek naar mogelijke discriminatie binnen de functiewaarderings-
systemen zal zijn afgerond, en mede in aansluiting op de constatering van 
de leden van de VVD-fractie ter zake, kan het volgende worden opgemerkt. 

Op 31 augustus 1987 was het veldwerk van het onderzoek naar de 
toepassing van de systemen door de LTD afgerond, met dien verstande 
dat dat nog niet geheel geldt voor de Rijksoverheid. Thans vindt de 
geautomatiseerde verwerking van de gegevens plaats; het betreft hier de 
weergave van bezoeken aan 455 ondernemingen met 20 en meer 
werknemers, waarbij ca. 850 door vrouwen en ca. 850 door mannen 
verrichte functies door de LTD zijn gewaardeerd. 

De uitkomsten daarvan werden met de waarderingen van de onderne-
ming vergeleken. De gegevensverwerking en (interim-)rapportage van 
deze eerste fase van het uit drie fasen bestaande onderzoek zal medio 
1988 kunnen plaatsvinden. Voorzover het de rijksoverheid betreft, zal dat 
in de eerste maanden van 1989 geschieden. 

De eerste fase zal gevolgd worden door een systeemtheoretische 
studie, waarover medio 1989 zal worden gerapporteerd; bij deze sys-
teemtheoretische studie zal een extern onderzoekinstituut worden 
betrokken. Beoogd wordt door deze aanpak duidelijk inzicht te verkrijgen 
in het voorkomen van mogelijk discriminerende toepassing van systemen, 
alsmede in het mogelijk discriminerend zijn van het systeem als zodanig. 
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De leden van de PPR-fractie verzochten het kabinet om nader weer te 
geven hoe gedacht wordt om indirect onderscheid te bestrijden en te 
voorkomen op het gebied van de deeltijdarbeid en andere flexibele 
arbeidsvormen. Voorts vroegen deze leden of het kabinet bijvoorbeeld 
van mening is dat het handhaven van het 1/3-criterium in de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag niet in strijd is met de EG-recht-
spraak, en of de beperktere medezeggenschap via de Wet op de onder-
nemingsraden voor deeltijdwerkers niet ook een vorm van indirecte 
discriminatie is? 

Uit de beleidsnota Deeltijdarbeid dd. 10 maart 1987 (Kamerstukken II 
1986/1987, 19 902, nrs. 1-2) blijkt dat het beleid van het kabinet is 
gericht op verbetering van de positie van deeltijdwerkers. Verbetering van 
de rechtspositie, het met verschillende middelen stimuleren dat meer 
functies, ook de hogere, worden opengesteld voor deeltijdvervulling en 
daarbij als overheid het voorbeeld geven kunnen eraan bijdragen de 
situatie dat deeltijdarbeid vooral door vrouwen verricht wordt te doorbre-
ken. Op dit moment kan indirect onderscheid alleen bestreden worden 
door een beroep op de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. In 
het onlangs uitgebracht eindrapport van de werkgroep flexibele arbeids-
relaties zijn voorstellen gedaan ter verbetering van de rechtpositie van 
degenen die op basis van een flexibel arbeidscontract werkzaam zijn. 
Deze voorstellen zijn met name voor vrouwen van belang aangezien veel 
vrouwen werkzaam zijn op basis van een flexibel arbeidscontract. 

Voor wat betreft de handhaving van het 1 /3 criterium in de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag is het kabinet van oordeel dat 
op dit moment de consequenties voor de werkgelegenheid in sommige 
bedrijfstakken die handhaving rechtvaardigen, zodat thans reden aanwezig 
is om te wachten met de afschaffing van het 1/3 criterium, waar het 
kabinet op zich positief tegenover staat. Wij menen dat dit niet in strijd is 
met de EG-rechtspraak. Ten aanzien van de beperktere medezeggenschap 
voor deeltijdwerkers in (kleine) ondernemingsraden, wordt gewezen op 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden, dat 
momenteel voor advies bij de Raad van State ligt en waarin de wijziging 
is opgenomen dat een ondernemingsraad in zijn reglement kan afwijken 
van het in art. 35a, sub c, van de Wet op de ondernemingsraden gestelde 
ten aanzien van diensttijd en arbeidstijd. Op grond van dit artikel kunnen 
personen die gedurende tenminste een jaar in de onderneming werkzaam 
zijn geweest en die gedurende tenminste een derde van de normale 
arbeidstijd in de onderneming werkzaam zijn, kiesgerechtigd en verkiesbaar 
zijn tot lid van de ondernemingsraad. 

Het lid van de RPF-fractie had op basis van de memorie van toelichting 
de overtuiging dat in de toekomst met recht naar voren kon worden 
gebracht dat het ontzien van kostwinners bij een ontslag wel aanvaardbaar 
is. Dat zulks ongerechtvaardigde benadeling van vrouwen zou opleveren 
is in toenemende mate minder juist daar de vrouw als kostwinner lang 
geen uitzondering meer is. Dit lid vroeg of de ministers dezelfde mening 
zijn toegedaan. 

Over deze materie hebben wij al eerder een duidelijke uitspraak 
gedaan: hantering van het kostwinnersbegrip waardoor niet-kostwinners 
het eerst voor ontslag in aanmerking zal komen is in strijd met de tweede 
EG-richtlijn (zie hiervoor de memorie van toelichting pag. 3). Hieruit 
moge blijken dat wij de opvatting van het lid van de RPF-fractie niet 
delen. De stelling dat het allang geen uitzondering meer is dat de vrouw 
als kostwinner optreedt is moeilijk houdbaar, gezien de conclusies in het 
SER-rapport «Vrouw en Arbeid», dat de deelname van (gehuwde) 
vrouwen aan de arbeidsmarkt weliswaar is gestegen maar dat deeltijdarbeid 
daarbij een overheersende rol speelt. Veel vrouwen, die in deeltijd 
werken, aldus het rapport, verdienen onvoldoende om economisch 
zelfstandig te zijn. Deze gegevens wijzen er niet op dat het aantal 
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vrouwen dat in overwegende mate in het gezinsinkomen voorziet is 
toegenomen in de mate die de RPF veronderstelt. 

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

De leden van CDA-fractie vroegen of het geen aanbeveling verdient de 
bevoegdheid van de ondernemingsraad om zich tot de Commissie te 
richten expliciet tot de collectieve belangensfeer te beperken en de 
wettelijke bepaling waarin aan de ondernemingsraad de bevoegdheid 
wordt toebedeeld dan ook in die zin duidelijk te laten zijn en in die zin bij 
te stellen. Individuele belangenbehartiging leek deze leden niet altijd in 
overeenstemming met de taak en de functie van de ondernemingsraad, 
terwijl collectieve belangenbehartiging daarin beter past. Het lid van de 
GPV-fractie voelde zich aangesproken door de redenering van de RCO 
tegen het inschakelen van ondernemingsraden. De ondernemingsraad 
bemoeit zich niet met aangelegenheden van individuele werknemers. 

De ondernemingsraad hoeft zich niet te beperken tot de collectieve 
belangensfeer. Artikel 28, derde lid van de Wet cp de ondernemingsraden 
draagt de ondernemingsraad op om te waken tegen discriminatie in het 
algemeen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen te bevorderen. Het kennis nemen van klachten van individuele 
werknemers en het begeleiden van die werknemers tijdens klachtenpro-
cedures geven de ondernemingsraad gelegenheid inzicht te verkrijgen om 
zonodig initiatieven te ontwikkelen en aanbevelingen te doen met 
betrekking tot gelijke behandeling van werknemers. Op deze wijze kan 
gestalte worden gegeven aan art. 28, derde lid van de Wet op de onder-
nemingsraden. Dus hoewel het behandelen van klachten niet in overeen-
stemming is met de taak van de ondernemingsraad, past het begeleiden 
van klachten wel binnen deze taak. 

De leden van de CDA-fractie wensten een nadere uiteenzetting omtrent 
de verhouding van de bevoegdheid van de ondernemingsraad om op 
grond van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden externe 
deskundigen om advies te vragen en de nieuw te creëren bevoegdheid 
van artikel 14, tweede lid, onder d, van de reparatiewet gelijke behandeling. 
De leden van de PvdA-fractie vroegen of het in de rede ligt ook uitdrukkelijk 
vast te stellen dat de rechter advies kan vragen aan de Commissie bij 
beoordeling van een klacht op grond van de wet. 

In de wet is een (limitatieve) opsomming gegeven van personen, 
organisaties en instanties die zich tot de Commissie kunnen wenden met 
een verzoek om advies. Deze opsomming is gegeven om te voorkomen 
dat de Commissie zich niet bevoegd verklaart in gevallen waarin haar 
advies wel van belang is. Onder meer is dit het geval wanneer een 
gelijk-loon-zaak bij de rechter aanhangig is. Functieclassificatie-onderzoek 
en loonvergelijking is op zich een specialisme ten aanzien waarvan de 
rechter behoefte kan gevoelen het oordeel van ter zake kundigen te 
vragen. 

Dit geldt ook voor de ondernemingsraad, die krachtens art. 16 Wet op 
de ondernemingsraden ook nu al bevoegd is advies te vragen aan de 
Commissie, maar onder de huidige gelijke behandelingswetgeving 
niet-ontvankelijk verklaard wordt, omdat zij noch in de Wet gelijk loon, 
noch in de Wet gelijke behandeling genoemd wordt als instantie die zich 
tot de Commissie kan wenden. 

De leden van de CDA-fractie zagen in de bevoegdheid van de commissie 
tot onderzoek uit eigen beweging een mogelijkheid tot verbetering van de 
effectiviteit van het werk van de Commissie maar vroegen of het niet 
wenselijk zou zijn de meest elementaire gedragsregels, die bij onderzoeken 
door de Commissie in acht zouden moeten worden genomen, in de wet 
vast te leggen. De leden van de VVD-fractie zagen in deze bevoegdheid 
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van de Commissie een aantasting van het onafhankelijke karakter van de 
Commissie. Voorts vroegen deze leden op welke grond een onderzoek uit 
eigen beweging gerechtvaardigd is en welk belang met een dergelijk 
onderzoek gediend wordt. Ook de leden van de fracties van SGP, GPV en 
RPF hadden vragen met betrekking tot de bevoegdheid van onderzoek uit 
eigen beweging. 

De Commissie zal bij de te volgen procedure, zowel bij onderzoek op 
schriftelijk verzoek als bij onderzoek uit eigen beweging de nodige 
zorgvuldigheid in acht dienen te nemen. De handelwijze van de Commissie 
wordt vastgelegd in de procedureregels die de Commissie zelf opstelt en 
die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd 
moeten worden. De wet achten wij voor het opnemen van dergelijke 
gedragsregels niet het meest geëigende niveau van regelgeving, onder 
meer gelet op de gedetailleerdheid van deze regels. 

Het eigen onderzoek achten wij van belang voor de effectiviteit van de 
wetgeving. Het onderzoek zal door de Commissie worden aangevangen 
naar aanleiding van gegevens waarover zij de beschikking krijgt. Zo kan 
de Commissie op grond van het feit dat haar herhaaldelijk zaken uit één 
sector worden voorgelegd, besluiten met name in die sector een onderzoek 
te verrichten. 

Inhoudelijk is er geen verschil met het onderzoek op verzoek. Onderzoek 
uit eigen beweging strijdt dan ook niet zoals de RPF en de VVD menen 
met het onafhankelijk en oordelend karakter van de Commissie. Onder-
zoeken uit eigen beweging zullen met name plaatsvinden op sectorniveau; 
vergelijk bijvoorbeeld het door de Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid op verzoek van de Commissie verrichte onderzoek «Naleving 
van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in taxibedrijven», 
dat op 18 juni 1987 door de Commissie gelijke behandeling aan de 
Tweede Kamer is aangeboden. Dergelijke onderzoeken beperken de kans 
op verstoring van individuele arbeidsverhoudingen aanzienlijk. Mogelijkheid 
voor een werkgever een dergelijk onderzoek te ontlopen is niet aanwezig, 
maar zal gezien de aard van het onderzoek (vnl.sectorniveau) ook niet 
nodig zijn. 

De leden van de CDA-fractie konden instemmmen met de invulling die 
in de memorie van toelichting gegeven wordt aan de bevoegdheid van de 
Commissie tot openbaarmaking van haar oordeel, dat wil zeggen dat de 
Commissie terughoudend zal omgaan met die bevoegdheid. Het verwon-
derde deze leden echter dat deze beperking niet ook in de wettekst is 
terug te vinden. De leden van de SGP- fractie vroegen zich af of de 
bevoegdheid tot openbaarmaking wel in overeenstemming is met het 
door het kabinet geformuleerde standpunt dat de Commissie een 
opiniërend instituut is, welks oordeel noch de kracht van een bindend 
advies, noch het gehalte van een (pseudo)rechterlijke uitspraak wordt 
toegekend. Het RPF- fractielid achtte de bevoegdheid tot openbaarmaking 
van het oordeel te vaag omlijnd en vroeg voorts in hoeverre deze be-
voegdheid te zien is als een inbreuk op het beginsel de Commissie geen 
sanctiebevoegdheid te verlenen. De leden van de SGP-fractie vroegen 
met betrekking tot de openbaarmaking of de Commissie ook die gevallen 
moet openbaar maken en rectificeren, waarin de rechter tot een andere 
uitspraak komt dan de Commissie. 

Het opnemen van deze sanctiemogelijkheid in geval van advertenties in 
strijd met de wet is opgenomen omdat personeelsadvertenties, als 
belangrijkste vorm waarin betrekkingen worden aangeboden, van groot 
belang zijn voor de entree in het arbeidsproces. 

Het is aan de Commissie zelf overgelaten om te bepalen in welke 
(ernstige) gevallen zij openbaarmaking van haar oordeel aangewezen 
acht. 

De terughoudende opstelling wordt gewaarborgd door het feit, dat de 
procedureregels - waarin onder meer de openbaarmaking geregeld 
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wordt - door de Minister worden goedgekeurd. In artikel 1 5 van het 
wetsvoorstel staat de openbaarmaking daarom ook apart vermeld. Hierbij 
gaat het niet alleen om de procedure die de Commissie met betrekking 
tot openbaarmaking volgt, maar ook om inhoudelijke criteria waaraan de 
Commissie de aanbieding van een betrekking, die naar haar oordeel in 
strijd met de wet is, dient te toetsen, voordat ze tot openbaarmaking 
overgaat. 

De oordeelsvorming van de Commissie staat los van de uitspraak van 
de rechter; openbaarmaking dus ook: de Commissie heeft ter zake een 
eigen verantwoordelijkheid. In die zin is deze bevoegdheid van de 
Commissie te vergelijken met een algemene aanbeveling van de Reclame 
Code Commissie. Overigens wijzen wij er, wellicht ten overvloede, nog op 
dat alleen de rechter en niet de Commissie een rectificatieveroordeling 
kan uitspreken. 

De leden van de CDA-fractie meenden dat door het feit dat de procedures 
met betrekking tot de gelijke behandeling geen deskundig gespecialiseerd 
en snelwerkend duidelijk rechterlijk eindstation kennen, het werk van de 
Commissie frustraties kent. Zij vroegen of daarin voorzien zou kunnen 
worden door het instellen van een gespecialiseerde Kamer, op de voet 
van bijvoorbeeld de Ondernemingskamer of de Pachtkamer, waarmee, zo 
waren deze leden van oordeel, het nog steeds bestaande conflict van 
normen zou kunnen worden beslecht. 

Met de reparatiewetgeving wordt beoogd onduidelijkheden in de 
huidige wetgeving weg te nemen waarmee naar wij menen ook interpre-
tatieverschillen zullen verdwijnen. Het instellen van een gespecialiseerde 
Kamer is naar ons oordeel onwenselijk: gelijke behandelingsvraagstukken 
in het kader van deze wet doen zich voor op alle terreinen van de arbeid, 
waardoor een in te stellen Kamer een niet geringe omvang zal dienen te 
hebben. Voorts achten wij het van groot belang dat binnen de rechterlijke 
macht de deskundigheid op het terrein van de gelijke behandelingswetge-
ving dusdanig gespreid is dat de door deze leden gesignaleerde situatie 
zich niet (meer) voordoet. Met het oog op vergroting van de deskundigheid 
van de rechters op het terrein van gelijke behandeling is de Europese 
Commissie bezig met een voorlichtingsprogramma ter zake. Bezien zal 
worden of en op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van de 
mogelijkheid die in dat kader bestaat om in 1988 in Nederland een 
studiedag te financieren voor rechters en advocaten. Op die dag kunnen 
de EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen en 
de daarover inmiddels bestaande rechtspraak en de implementatie in de 
nationale wetgeving aan de orde komen. 

De leden van de CDA-fractie vroegen om een heroverweging van de 
Ziektewetbepalingen, waarin staat dat onder bepaalde omstandigheden 
geen ziekengeld betaald wordt aan zwangere vrouwen, op grond waarvan 
de rechter een ontslag van een zwangere vrouw niet onredelijk heeft 
geoordeeid nu de werkgever zelf kosten moet betalen. 

Naar mag worden aangenomen, doelen deze leden daarbij op het 
bepaalde in artikel 44, eerste lid, onder 5 van de Ziektewet. Daarin is 
bepaald, dat de bedrijfsvereniging de ziekengelduitkering mag weigeren 
bij zwangerschap ontstaan vóór, of bevalling binnen zes maanden na, de 
aanvang van de verzekering. (Op de in dit artikellid aangegeven uitzon-
deringssituaties wordt hier kortheidshalve niet ingegaan). Uit de weerge-
geven formulering van deze bepaling blijkt reeds, dat er geen sprake is 
van een automatisme, in die zin dat in de genoemde gevallen altijd 
weigering van ziekengeld (of zwangerschaps- en bevallingsuitkering) 
volgt. Er is hier sprake van een discretionaire bevoegdheid van de 
bedrijfsvereniging. De bedrijfsverenigingen hanteren bij de toepassing 
van die bevoegdheid de door hun Federatie opgestelde aanbevelingen. 
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Tot 1983 hielden die aanbevelingen in, dat zwangerschaps- en bevalling-
uitkering trouw werk heeft aanvaard, met het oogmerk deze uitkering te 
kwader trouw werk heeft aanvaard, met het oogmerk deze uitkering te 
ontvangen. 

Deze richtlijn, die vanaf 1943 gold, bleek in de jaren tachtig onvoldoende 
houvast voor de bedrijfsverenigingen te bieden. Veel bedrijfsverenigingen 
gingen er daarom toe over zelf richtlijnen te ontwerpen. Inmiddels is 
echter in 1983 een nieuwe richtlijn van de Federatie van Bedrijfsvereni-
gingen tot stand gekomen, op basis van een consultatie bij de bedrijfsver-
enigingen. Die richtlijn houdt onder meer in dat geen uitkering wordt 
geweigerd indien de betrokkene voor aanvang van de verzekering niet 
meer dan zes weken zwanger was, maar wel uitkering wordt geweigerd 
indien betrokkene, in de eerste 20 weken van de zwangerschap niet 
verzekerd was. Bij aanvang van de verzekering tussen de zesde en 
eenentwintigste week, adviseert de richtlijn niet tot weigering van 
uitkering over te gaan, als betrokkene in het jaar voorafgaand aan de 
zesde week van de zwangerschap tenminste 130 dagen verzekerd is 
geweest. Naast deze hoofdregels bevat de richtlijn ook nog adviezen van 
andere situaties, zoals bij afwijkende arbeidspatronen. 

Deze richtlijn is in 1986 door de Federatie van Bedrijfsverenigingen 
geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing. 
Daarbij komt dat het zeer de vraag is of het feit dat een rechter in een 
bepaald geval een ontslag als niet onredelijk heeft geoordeeld reden 
vormt aanpassing van de betreffende Ziektewet-bepaling te overwegen. 
Er is eerder aanleiding om te bezien op welke gronden de rechter tot dit 
oordeel is gekomen en of er daarbij sprake is van een meer algemene 
tendens in de jurisprudentie. Ten aanzien van het laatste punt moet 
worden geconstateerd, dat andere uitspraken in de geest zoals door de 
leden van de CDA-fractie aangegeven ons niet bekend zijn, met dien 
verstande dat de uitspraak (Rb. Haarlem, 10 januari 1984) waar deze 
leden zich op baseren geen ontslagzaak betreft, maar een geval waarin 
een zwangere vrouw niet aangenomen werd. 

De rechter heeft het niet-aannemen, niet als onrechtmatig handelen 
aangemerkt, daar in dit concrete geval de afwijzing van een uitkering aan 
de zwangere vrouw zou betekenen dat de werkgever zelf het loon zou 
moeten doorbetalen, hetgeen de continuïteit van het werk bij de werkgever 
ernstig zou bedreigen en ook de werkgelegenheid bij die werkgever. 

Ook deze uitspraak lijkt, in samenhang met het bovengenoemd beleid 
van bedrijfsverenigingen op het gebied van zwangerschaps- en bevallings-
uitkeringen, geen aanleiding te geven de betreffende bepaling in de 
Ziektewet te heroverwegen. 

De leden van de fracties van CDA, PvdA en PSP vroegen waarom de 
regels van gelijke behandeling niet van toepassing zijn op ongewenste 
intimiteiten waardoor ook de Commissie niet bevoegd is klachten terzake 
in behandeling te nemen. Ook de leden van de fractie van D66 hebben ter 
zake opmerkingen gemaakt. 

Zoals aangegeven in de brief aan de Commissie gelijke behandeling 
mannen en vrouwen bij de arbeid d.d. 18 mei 1987 vallen ongewenste 
intimiteiten slechts onder de reikwijdte van de wetgeving gelijke behan-
deling wanneer daarbij een door de wet verboden onderscheid in het 
geding is, bijvoorbeeld (weigering/onthouden van) bevordering, (dreiging 
met) ontslag. In dat kader is de Commissie bevoegd een klacht over 
ongewenste intimiteiten in behandeling te nemen. In verband met de 
toezeggingen in de Nota Bestrijding seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes en in het Beleidsplan emancipatie gaat in 1988 een werkgroep 
van start die zal nagaan welke wettelijke mogelijkheden er zijn ter 
bestrijding van ongewenste intimiteiten. Daarbij is ook de vraag aan de 
orde of de onderhavige wetgeving daartoe een geschikt kader zou 
bieden, danwei dat andere instrumenten moeten worden ingezet, waarbij 
bijvoorbeeld gedacht wordt aan een regeling voor individueel klachtrecht. 
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Voorts vroegen deze leden naar de ontwikkeling met betrekking tot 
ongewenste intimiteiten op Europees niveau en of er op EG-niveau of 
zelfs reeds binnen Nederland is nagegaan of de wijze waarop de wet 
tegen «sexual harassment» in het Verenigd Koninkrijk functioneert 
aanleiding geeft tot navolging. 

Op Europees niveau komt de discussie over de bestrijding van onge-
wenste intimiteiten langzaam maar zeker op gang. In de resolutie van het 
Europees Parlement over geweld jegens vrouwen (juni 1986) wordt 
gevraagd om een onderzoek naar de bruikbaarheid van arbeidswetgeving 
en anti-discriminatiewetgeving voor de bestrijding van ongewenste 
intimiteiten; indien bestaande wetgeving ontoereikend blijkt zou een 
richtlijn moeten worden overwogen. Deze benadering is door Nederland 
krachtig ondersteund tijdens de Informele EG-Raad van april 1987, maar 
vooralsnog is het wachten op de resultaten van het onderzoek van de 
Britse deskundige Rubenstein, die in opdracht van de Europese Commissie 
de problematiek van de ongewenste intimiteiten in de EG-lidstaten in 
kaart brengt. In de bovengenoemde Nederlandse ambtelijke rapportage 
zal de stand van zaken in de Europese discussie meer uitvoerig worden 
geschetst. 

De leden van de CDA-fractie zagen graag een nadere uiteenzetting van 
de bewindslieden over de voorziene aanpak van de problematiek van een 
verzwaarde taak van de Commissie zonder aanwijsbaar andere c.q. extra 
voorzieningen. 

Zoals aangegeven in de discussie met betrekking tot de Reparatienota 
is voor het secretariaat van de nieuwe Commissie een viertal formatie-
plaatsen beschikbaar, t.w. een secretaris-directeur, een adjunct-secretaris, 
een administratieve kracht en een typist(e). Dit betekent een verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie, aangezien deze functionarissen 
volledig inzetbaar zijn voor werkzaamheden ten behoeve van de Commissie 
en niet (meer) met reguliere departementale taken zullen worden belast. 

Voorts wordt, zoals eveneens in de UCV-reparatienota is medegedeeld, 
aan de te verwachten taakverzwaring tegemoet gekomen door binnen de 
LTD de prioriteiten te herzien ten behoeve van het toezicht op de naleving 
van de gelijke beloning en behandeling, met name waar het betreft de 
werkzaamheden van de Commissie gelijke behandeling en de algemene 
onderzoeken naar de naleving van de Wet gelijke behandeling mannen en 
vrouwen. 

De leden van de PvdA veronderstelden dat het kabinet er geen bezwaar 
tegen zou hebben wanneer de Commissie ongevraagd aan ondernemings-
raad, dienstcommissie of bedrijfsleiding advies uitbrengt hoe de gecon-
stateerde belemmeringen voor gelijke behandeling op te heffen. 

De Commissie heeft tot taak op schriftelijk verzoek of uit eigen beweging 
te onderzoeken of onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en 
vrouwen bij de arbeid. Deze zienswijze wordt vervolgens aan betrokkenen 
medegedeeld. Er is in het algemeen geen bezwaar dat de Commissie 
hierbij desgevraagd adviseert hoe verbeteringen aangebracht kunnen 
worden. Het ligt echter niet in de rede dat de Commissie hierover ook 
ongevraagd adviseert. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen welke instantie toezicht uitoefent 
op de handhaving van de wetgeving gelijke behandeling, vooral nu de 
Commissie deze taak niet toebedeeld krijgt. Zij wezen daarbij op de 
situatie in de Scandinavische landen, in het Verenigd Koninkrijk en in 
Ierland. 

De naleving van de wetgeving en breder, de realisering van de emanci-
patiedoelstelling, wordt bevorderd langs verschillende lijnen. Individuele 
acties bij de burgerlijke rechter vormen een van de voornaamste middelen 
waarmee naleving wordt gerealiseerd. Verder speelt de advisering door 
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de Commissie een belangrijke rol, en ook de uitbreiding van de mogelijkheid 
van groepsacties kan bijdragen aan de bevordering van naleving van de 
wet. Voorts wordt via onderzoeken van de Dienst Collectieve Arbeids-
voorwaarden en de Loontechnische Dienst nagegaan of en in hoeverre in 
cao's resp. arbeidsorganisaties in strijd met de wetgeving gelijke behan-
deling gehandeld wordt en worden, indien daartoe aanleiding bestaat, 
sociale partners en werkgevers door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gewezen op de uit de wet voortvloeiende verplichtingen. 
Wij menen dat hiermee een effectief geheel van mogelijkheden is 
gecreëerd. 

Het verzoek van de PvdA-fractie om alsnog te overwegen de Commissie 
de bevoegdheid te geven zaken bij de rechter aanhangig te maken, 
menen wij niet te moeten inwilligen. Het accent van de taken van de 
nieuwe Commissie komt te liggen op onderzoek en advies teneinde 
gerechtelijke procedures te voorkomen. Zoals uiteengezet in de memorie 
van toelichting, zou een bevoegdheid om zaken bij de rechter aanhangig 
te maken leiden tot identificatie met een van de partijen. Dit achten niet 
alleen wij maar ook een aantal fracties ongewenst. In dit verband spreekt 
de door de leden van D66-fractie gehanteerde term «tweekoppig monster» 
ons aan. Op grond van het bovenstaande wijzen wij ook op de suggestie 
van het lid van de fractie van de PSP om de Commissie op een aantal 
onderdelen, bijvoorbeeld inzake onjuiste wervingsadvertenties, de 
bevoegdheid te verlenen tot het geven van een meer bindend advies, van 
de hand. Het bezwaar van deze leden dat er enige weken of maanden 
voorbij zijn als er een rechtszaak gevoerd moet worden, kan ondervangen 
worden door het aanspannen van een kort geding-procedure. Voorts is 
het niet mogelijk de gang naar de rechter af te sluiten, hetgeen zou 
gebeuren indien de Commissie bindend advies zou kunnen geven, welk 
als eindoordeel zou gelden. 

Een andere reden waarom het niet gewenst is dat de Commissie de 
bevoegdheid zou krijgen zelf naar de rechter te gaan is gelegen in het feit 
dat degene die een klacht heeft zelf de vrijheid moet hebben de keuze te 
maken of zij naar de Commissie of naar de rechter wil gaan. 

De RPF is bevreesd voor een te grote invloed van de Commissie. Zulks 
is naar ons oordeel niet aan de orde. Het oordeel van de deskundigen (de 
Commissie) kan door betrokkenen al dan niet opgevolgd worden; er is 
dus noch sprake van bindend advies, zoals ook hierboven genoemd, noch 
van bindende rechtspraak. De constructie beoogt door het geven van een 
(deskundig) advies partijen in een conflict tot elkaar te brengen en in 
ieder geval een tussenstap te vormen teneinde (onnodig) beroep op de 
rechter te voorkomen, gezien het feit dat een gerechtelijke procedure de 
onderlinge verhoudingen (veelal) niet ten goede komt. Dat de oordelen 
van de Commissie dermate gezaghebbend zijn, dat zij (doorgaans) 
opgevolgd worden, achten wij op zich een goede zaak, waaraan de 
kwalificatie «pseudo-rechtspraak» onterecht afbreuk doet. 

De leden van de RPF-fractie waren van oordeel dat een Commissie na 
verloop van een vooraf vastgestelde periode, gemakkelijk opgeheven 
moet kunnen worden, indien na evaluatie blijkt dat aan het voortbestaan 
geen behoefte meer is. 

Hoewel het kabinet de aan dit oordeel ten grondslag liggende constate-
ringen niet onderschrijft, hetgeen moge blijken uit de beantwoording van 
de diverse vragen ten aanzien van de (bevoegdheden van de) Commissie, 
wordt de opvatting van de RPF-fractie in zoverre gedeeld dat periodiek 
dient te worden bekeken of het voortbestaan van de Commissie gerecht-
vaardigd is. Zoals ook op andere punten reeds is aangegeven zal nauwlet-
tend in het oog worden gehouden of met de nu voorgestelde maatregelen 
de beoogde effecten bereikt worden en in hoeverre aanpassingen 
noodzakelijk zijn. 
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Het lid van de RPF-fractie meende dat het ter waarborging van het 
oorspronkelijke karakter van de Commissie wenselijk zou kunnen zijn dat 
de Commissie minderheidsstandpunten in zijn adviezen opneemt, 
vergelijk bijvoorbeeld adviescolleges als de SER en de Algemene Energie 
Raad. 

Het oorspronkelijke, d.w.z. oordelende karakter van de Commissie blijft 
onzes inziens ook in dit wetsvoorstel in stand. Het opnemen van minder-
heidsstandpunten, zoals dat bij adviesorganen wel gebeurt, past daarbij 
minder goed. Een vergelijking met bijvoorbeeld de SER is dan ook niet 
juist: de SER adviseert over beleidsvoornemens van de regering, de 
Commissie oordeelt of er in een concrete situatie al dan niet sprake is van 
strijdigheid met de wet. 

De leden van de fractie van D66 zouden graag een toezegging zien dat 
alvorens door ministeries wordt afgeweken van het oordeel van de 
Commissie in een concrete situatie, overleg zal plaatsvinden met de 
ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken. 
Voorts vroegen de aan het woord zijnde leden of een dergelijke toezegging 
ook zou moeten gelden voor andere overheidsorganen. Zoals al eerder 
aangegeven in antwoord op desbetreffende vragen van het Tweede 
Kamerlid mw. Groenman (Kamerstukken 1986-1987, Aanhangsel van de 
Handelingen, 741), beraden wij ons op dit voorstel. Binnen afzienbare tijd 
zal de besluitvorming hierover worden afgerond. Uiteraard zullen wij de 
Kamer zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden informeren. In de 
genoemde Kamervragen werd verzocht om procedureafspraken tussen 
organen van de r//'/csoverheid. Wij zijn ervan uitgegaan, dat dit bewust is 
gedaan, immers, de beginselen van autonomie, decentralisatie en 
zelfbeheer van andere (lagere) overheden verzetten zich tegen het 
verplicht stellen van overleg met de ministers van SZW en BiZa in geval 
van afwijking van het oordeel van de Commissie. 

De leden van de SGP-fractie vroegen of het kabinet erkent dat emanci-
patiedeskundigheid niet onlosmakelijk verbonden is aan instemming met 
emancipatie als beleidsdoel. Voorts vroegen deze leden naar de criteria 
bij de samenstelling van de Commissie. 

De Commissie zal worden samengesteld op basis van deskundigheid 
waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding over de diverse 
werkterreinen. Wij erkennen daarbij dat emancipatiedeskundigheid in 
abstracto niet per se onlosmakelijk verbonden is met instemming met 
emancipatie van de vrouw als beleidsdoel. 

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

De leden van de PvdA-fractie meenden dat in de memorie van toelichting 
gemotiveerd zou moeten worden waarom in deze wet onderscheid tussen 
leefvormen niet expliciet wordt genoemd. 

Het voorliggende wetsvoorstel heeft betrekking op gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen, één van de mogelijke discriminatiegronden. De 
Algemene wet gelijke behandeling beoogt bescherming te bieden tegen 
discriminatie op andere gronden, waaronder de burgerlijke staat. De term 
leefvormen wordt niet gehanteerd, omdat deze onvoldoende afgebakend 
is. 

De leden van de fractie van D66 merkten op dat volgens de memorie 
van toelichting de beëindiging van de dienstbetrekking omdat de werkne-
mer gehuwd of ongehuwd is of omdat de werknemer een man of een 
vrouw is wel een kennelijk onredelijk ontslag is, maar niet nietig is; in het 
zesde lid van artikel 1637ij van het BW dat bepaalt dat ieder beding in 
strijd met het bepaalde in de eerste zin van het eerste lid of in het vijfde 
lid nietig is, lazen zij echter iets anders. Zij vroegen een verduidelijking. 
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Artikel 1637ij, zesde lid van het BW, bepaalt dat ieder beding dat in 
strijd is met het in de eerste zin van het eerste lid of in het vijfde lid 
bepaalde nietig is. Het beëindigen van een dienstbetrekking als zodanig is 
echter in het algemeen geen beding in de arbeidsovereenkomst. Derhalve 
is artikel 1637ij, zesde lid, van het BW dan niet van toepassing. Slechts 
als er sprake is van een beding in de arbeidsovereenkomst met betrekking 
tot beëindiging van de dienstbetrekking zal dit beding nietig zijn. 

Het voorschrift dat een beding dat in strijd is met een bepaling in de 
wet nietig is, komt op verschillende andere plaatsen in de wettelijke 
regeling van de arbeidsovereenkomst voor. Het voorschrift geeft aan dat 
het partijen niet toegelaten is in hun contractuele regeling af te wijken 
van de wettelijke regeling. Als zo'n beding niettemin in de overeenkomst 
opgenomen wordt, zal dat in het algemeen betekenen dat het beding als 
niet-bestaand wordt beschouwd; als partijen zonder dit beding de 
overeenkomst niet zouden hebben aangegaan, brengt nietigheid van het 
beding nietigheid van de gehele overeenkomst met zich mee. De bepaling 
over de nietigheid van het beding ziet dus op iets anders dan deze leden 
aannamen. 

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

De leden van de CDA-fractie vroegen om een nadere verduidelijking 
van het begrip «openlijke aanbieding» en hierbij deden zij de suggestie 
dat de toevoeging «openlijk» wellicht beter kan worden weggelaten, 
zodat onomstotelijk vaststaat dat interne solliciatiemelding onder 
aanbieding valt. De leden van de fracties van de VVD en D66 wilden 
weten of onderhandse werving ook onder de reikwijdte van deze bepaling 
valt. De leden van laatstgenoemde fractie vroegen zich tevens af of onder 
«openlijke aanbieding» ook moet worden verstaan het opdracht geven 
aan een headhuntersbureau. 

In antwoord hierop merken wij op dat de taak en de mogelijkheden van 
de wetgever niet alomvattend zijn. Het woord «openlijk» bij aanbieding is 
opgenomen in verband met problemen die zich zouden voordoen in de 
sfeer van de controleerbaarheid en privacy indien elke aanbieding, ook 
een ondershandse, onder de bepaling zou vallen. Wij zijn van mening dat 
onder openlijke aanbieding echter niet alleen het aanbieden van een 
betrekking buiten het eigen bedrijf of de eigen dienst middels een 
advertentie dient te worden verstaan, maar ook andere wijzen waarop een 
betrekking wordt aangeboden, zoals bijvoorbeeld interne werving, of een 
schriftelijke mededeling die binnen het bedrijf wordt gedaan. Dit is van 
belang omdat zeker in de huidige sociaal-economische situatie de interne 
werving in betekenis zal kunnen toenemen. De inschakeling van headhun-
ters (een vorm van arbeidsbemiddeling) valt niet te beschouwen als het 
doen van een openlijke aanbieding. Bedacht dient echter wèl te worden 
dat de vervulling van de openstaande betrekking langs dergelijke meer 
ondershandse wervingsmethodes wèl onder de werkingssfeer van dit 
artikellid valt. 

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of het werkverband van 
leden van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen onder het 
begrip «betrekking» vallen. In dit verband achtten de leden van de 
PvdA-fractie het niet onlogisch dat organisaties met een voordrachtsrecht 
bij adviescolleges, delegaties, raden etc. zowel een man als een vrouw 
voordragen, opdat de instantie die de colleges instelt of de delegaties 
samenstelt zorg kan dragen voor een evenwichtige samenstelling, ook 
naar sekse. 

Het werkverband van leden van Raden van Bestuur en Raden van 
Commissarissen is naar ons oordeel niet te beschouwen als «betrekking» 
in de zin van dit wetsvoorstel, vanwege afwezigheid van een gezagsver-
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houding binnen een dergelijk werkverband. Het voorstel voor een Algemene 
wet gelijke behandeling heeft betrekking op dergelijke werkverbanden. 
Ten aanzien van externe adviesorganen zijn Algemene aanwijzingen voor 
de rijksdienst van kracht (Staatscourant 1987, nr. 67) waarin opgenomen 
is dat bij de samenstelling van adviesorganen een getalsverhouding 
tussen mannen en vrouwen nagestreefd wordt van 1:1. Tevens is in de 
aanwijzingen neergelegd dat bij gelijke geschiktheid van kandidaat-leden 
de voorkeur wordt gegeven aan vrouwen. De minister van Buitenlandse 
Zaken heeft inmiddels een circulaire voor het eigen departement uitge-
vaardigd met betrekking tot de deelname van vrouwen aan delegaties 
naar internationale conferenties, buitenlandse bezoeken en missies. 
Bezien zal worden hoe op basis hiervan tot een algemene aanwijzing voor 
de gehele rijksdienst kan worden gekomen. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie om in de 
parlementaire stukken de hoofdpunten van de voorlichtingsbrochure op 
te nemen, zodat deze mede richting geven bij de oordeelsvorming van de 
rechter hieromtrent merken wij op dat de brochure zal bestaan uit een 
verkorte weergave van de gewisselde stukken en geen nadere richtlijnen/ 
voorwaarden zal bevatten. De hierop aansluitende vraag van deze leden 
in hoeverre de nadere toelichting in de brochure mede zal zijn gebaseerd 
op de aanbevelingen zoals die door de Reclame Code Commissie op dit 
punt zijn gedaan, is hiermee eveneens beantwoord. Daarbij dient opge-
merkt te worden dat de Reclame Code Commissie heeft verklaard zich in 
grote lijnen te kunnen verenigen met het wetsvoorstel en met de memorie 
van toelichting. 

De leden van de PvdA-fractie meenden dat uit de beschouwing in de 
memorie van toelichting evenals uit de 2e Europese richtlijn wel degelijk 
het besef spreekt dat het gebod tot gelijke behandeling niet beperkt is tot 
loonarbeid in dienstverband. Ongelijke behandeling van zelfstandige 
ondernemers, bijvoorbeeld door banken bij krediet-verlening zou naar het 
oordeel van deze leden toch ook moeten vallen onder het begrip «ongelijke 
behandeling bij het betreden van de arbeidswereld danwei het aanbieden 
van een betrekking.» 

Met de leden van de PvdA-fractie zijn wij van mening dat de wet 
inderdaad niet beperkt is tot loonarbeid in dienstverband. Het doel van de 
wet is 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. De ongelijke behandeling op het gebied van kredietverlening 
heeft weliswaar relatie met het arbeidsproces maar heeft geen betrekking 
op de arbeid als zodanig. De gelijke behandeling bij het aanbieden van 
goederen en diensten zal onderdeel uitmaken van het voorstel voor een 
Algemene wet gelijke behandeling. 

De leden van de PvdA-fractie achtten het van belang dat bij de werving-
en selectiebepaling ook uitdrukkelijk aandacht wordt besteed aan 
uitzendbureau's, GAB's en andere intermediaire instanties. Tevens 
zouden deze leden een uitgebreide reactie op de plaats en de taak van 
het GAB in het kader van dit wetsvoorstel op prijs stellen. Daarbij ware 
ook aan te geven op welke wijze het GAB bij een eventuele overgang naar 
een tripartiete structuur een rol zal kunnen spelen bij de implementatie 
van de wetgeving. 

Vastgesteld kan worden dat uitzendbureau's gehouden zijn aan de 
werving en selectiebepaling, aangezien er sprake is van een arbeidsver-
houding tussen het uitzendbureau en de door haar ter beschikkinggestelde 
arbeidskracht. 

Voor zover andere intermediaire instanties dan de GAB's zich bezig-
houden met arbeidsbemiddeling in de zin van de Arbeidsbemiddelingswet 
1930, dienen zij in het bezit te zijn van een vergunning van de Minister 
van SZW. Het is verboden zonder vergunning arbeidsbemiddelingsactivi-
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teiten uit te oefenen. Opsporing en vervolging van dergelijke strafbare 
feiten is opgedragen aan het Openbaar Ministerie. In de gevallen waarin 
een vergunning wordt verleend, wordt de vergunning voor vier jaar 
verleend, met de mogelijkheid van verlenging na afloop van de termijn. 
Aan de vergunning worden veelal standaardvoorwaarden verbonden, 
samenhangende met de inhoud van de Arbeidsbemiddelingswet. Een 
vergunning zou worden geweigerd respectievelijk ingetrokken indien de 
vergunninghouder heeft gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen 
ondermeer het terrein van arbeidsbemiddeling regarderend, waaronder 
activiteiten op het gebied van werving en selektie. Dit toezicht is uit de 
aard der zaak repressief. Overigens kan controle van bedoelde intermediairs 
plaats vinden langs de weg van de actie uit onrechtmatige daad van de 
gelaedeerde of een belangengroepering. 

Het spreekt voor zich dat ook de arbeidsbureaus zelf in geen geval in 
strijd met deze bepalingen mogen handelen. Indien bijvoorbeeld vacatures 
bij het arbeidsbureau worden gemeld, waarbij sprake is van strijdigheid 
met de wet, zal het arbeidsbureau geen medewerking verlenen aan de 
vervulling van de vacature. Het arbeidsbureau zal wel initiatieven ontplooien 
richting indiener van de vacature, om deze te bewegen de inhoud van de 
vacature te laten sporen met de bepalingen van de wet. In zoverre speelt 
het arbeidsbureau bij de naleving van de wet een actieve rol. Voorzover 
de vragenstellers een verdergaande rol zien voor het arbeidsbureau bij 
naleving van de wet door derden, ligt dit naar het oordeel van ondergete-
kenden niet voor de hand. 

De primaire taak van het arbeidsbureau houdt immers in het bijeen-
brengen van vraag en aanbod; de controle dient naar onze mening te 
worden gezien als een sequeel van die bemiddeling. Controle los van de 
bemiddelingstaak van het arbeidsbureau achten ondergetekenden 
ongewenst. In het kader van ontslagzaken hanteert de directeur GAB op 
basis van departementale richtlijnen bepaalde objectieve selectiecriteria. 
Indien bij de toetsing van de ontslagmotivering en door de aanvrager 
gehanteerde selectienormen, blijkt dat de aanvrager de objectieve criteria 
niet in acht genomen heeft en handelt in strijd met de betreffende 
wetsbepalingen, zal het GAB de aanvrager hier op wijzen. Mocht de 
aanvrager de vergunningsaanvraag niet intrekken of de selectie niet 
aanpassen aan de objectieve criteria, dan zullen uiteindelijk de vergunnin-
gen worden geweigerd. 

Bij overgang naar een tripartite struktuur zal de bovenomschreven taak 
en werkwijze van het GAB bij de implementatie van de wetgeving geen 
fundamentele wijzigingen ondergaan. Als werkgever is het arbeidsvoor-
zieningsorgaan vanzelfsprekend gehouden de Wet gelijke behandeling na 
te leven. Voorts mag van het orgaan worden verwacht dat het, voor zover 
zijn bevoegdheden strekken, bijdraagt aan een goede uitvoering van de 
wetgeving, met name waar het formeel-juridische verantwoordelijkheden 
van het arbeidsvoorzieningsorgaan in de rol van beleidsvoerder betreft, 
bijv. ten aanzien van de vervulling van een openstaande betrekking, 
beroepskeuzevoorlichting, om- en bijscholing. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af welke geslachtsbepaaldheid 
een rol speelt, nu het kabinet de verwijzing naar de samenstelling van het 
team kennelijk een voldoende grond acht. De vraag is terecht, want op 
p. 16 van de memorie van toelichting staat vermeld dat met de zinsnede 
«gezien de samenstelling van het team» zal zijn gedoeld op de mogelijk-
heden genoemd in artikel 5. Wij bedoelden te schrijven....genoemd in 
artikel 5, eerste lid. De genoemde zinsnede is naar onze mening dus 
slechts bruikbaar als verwijzing naar onderscheid waarmee wordt beoogd 
feitelijke ongelijkheden op te heffen (voorkeursbehandeling). Wanneer 
het gemaakte onderscheid steunt op het tweede en derde lid van artikel 5 
zal duidelijk moeten worden vermeld dat de functie in kwestie geslachts-
bepaald is. 
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De leden van de D66-fractie vroegen zich af of de uiteenzetting over 
het begrip «betrekking» (ter uitvoering van de motie 18 269, nr. 9) niet 
een handvat biedt om ook in andere artikelen van de reparatiewet uit te 
gaan van het begrip «arbeidsverhoudingen». Deze leden wilden zowel een 
nadere beschouwing ontvangen over het begrip «arbeidsverhouding» 
waarnaar artikel 3 impliciet verwijst, alsmede over de mogelijkheden dat 
begrip van een bredere toepassing te verklaren. Ook de leden van ae 
CDA-fractie vroegen waarom alleen bij de werving en selectie voor het 
brede begrip betrekking wordt gekozen. Het RPF-fractielid drong er op 
aan de mogelijkheid een definitie van het begrip «betrekking» in de 
wettekst zelf op te nemen, nader te bezien. 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 van de memorie van antwoord stellen 
wij voor de reikwijdte van de wet zodanig te vergroten dat op iedere 
arbeidsverhouding waar een persoon onder gezag van een ander arbeid 
verricht, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
of ambtelijke aanstelling, art. 1637ij BW van overeenkomstige toepassing 
wordt verklaard. 

Wij menen dat hiermee voorzien wordt in de wen" van de Tweede 
Kamer om de wetgeving gelijke behandeling zich uit te laten strekken tot 
de diverse verschijningsvormen van arbeid, niet alleen wanneer het gaat 
om werving en selectie, maar ook om de daarop volgende fasen van de 
arbeidsverhouding. Overeenkomstig de memorie van toelichting bij artikel 
3 van het wetsvoorstel denken wij onder andere aan dienstbetrekkingen 
in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet op het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten en de Wet onbeloonde arbeid 
door uitkeringsgerechtigden, alsmede aan de overeenkomst tussen een 
stage-biedende organisatie en een stagiair. 

Het lid van de RPF-fractie betwijfelde of de zogenaamde wervings- en 
selectiebepalingen veel effect sorteren. In dit licht vroeg hij of deze 
bepalingen, in het kader van het dereguleringsstreven niet beter zouden 
kunnen komen te vervallen. Hij dacht niet dat één en ander juist tot 
benadeling van vrouwen zou leiden, gezien de grote stroom van perso-
neelsadvertenties waarin uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven dat bij 
gelijke geschiktheid aan vrouwen de voorkeur wordt gegeven. 

Uit recente onderzoeken blijkt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen 
in ons land vergeleken met andere landen nog steeds aan de lage kant is. 
Als de arbeidsmarkt in zijn geheel bekeken wordt blijken vrouwen nog 
steeds zwaar ondervertegenwoordigd te zijn vooral in hogere functies. De 
Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in de arbeid heeft tot doel 
het realiseren van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de toegang tot en in het arbeidsproces en daarmee bevordering 
van gelijke posities van mannen en vrouwen op het gebied van de arbeid. 

De wervings- en selectiebepalingen kunnen o.i. een belangrijke bijdrage 
(blijven) leveren aan het bereiken van deze doelstellingen. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen met betrekking tot de gewetens-
bezwaarde in de zin van de Wet tewerkstelling erkende gewetensbezwaar-
den hoe de werving en selectie van de kant van de instellingen zou 
moeten plaatsvinden zonder dat er feitelijk toch sprake zal zijn van 
indirecte discriminatie. Deze leden wilden graag een praktische toelichting 
hebben op de betreffende passages van de memorie van toelichting. De 
leden van de VVD-fractie vroegen of met deze wet een eind kan worden 
gemaakt aan advertenties van instellingen die voor het vervullen van een 
vacature expliciet om een gewetensbezwaarde vragen. Ook de leden van 
de D66-fractie stelden ter zake vragen. 

In antwoord op bovengestelde vragen het volgende. In het beleid ten 
aanzien van tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden geldt als 
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belangrijk uitgangspunt het non-concurrentiebeginsel. Dat wil zeggen dat 
de tewerkgestelde in beginsel boven-formatief wordt tewerkgesteld en 
dus additionele arbeid zal verrichten. Slechts als de vervulling van een 
vacature uit de vrije arbeidsmarkt niet mogelijk is, kan een vacature 
binnen de formatie door een tewerkgestelde worden vervuld. In zo'n 
geval moet echter door de instelling waarbij de betrokkene is tewerkgesteld 
de volledige vacaturevergoeding aan het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid worden betaald. Van discriminatie naar geslacht is hier 
derhalve geen sprake. Het plaatsen van wervingsadvertenties voor 
erkende gewetensbezwaarden is in strijd met de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de arbeid, indien voor die plaatsing geen 
objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Per geval zal dan ook moeten 
worden bezien of het plaatsen van dergelijke advertenties als indirecte 
discriminatie naar geslacht kan worden aangemerkt. 

6 .1 . Rectificatiemogelijkheid van onjuist geplaatste advertenties 

De leden van de CDA-fractie vreesden gevaar van tegenstrijdige 
uitspraken, forumshopping en rechtsonzekerheid door het bestaan van 
drie instanties die allen (semi-)rectificatie-oordelen kunnen geven. 

Ook in de nu bestaande situatie kan een drietal instanties een oordeel 
geven over discriminerende advertenties, waarbij ons niets is gebleken 
van problemen met betrekking tot forumshopping. Het door de leden van 
de CDA-fractie gesignaleerde gevaar van interpretatieverschillen ten 
aanzien van al dan niet strijdigheid van advertenties met de wet en 
eventueel daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid zal, naar wij aannemen, 
met het opnemen van de richtlijnen voor advertenties in de wet worden 
tegengegaan. 

Het fractielid van de PSP achtte de voorgestelde aanvullende sanctie-
bepaling op grond waarvan belanghebbende groepen rectificatie van de 
advertentie kunnen vorderen een symbolisch recht, gezien het feit dat de 
eisende partij de kosten moet betalen, indien de adverteerder wel 
aansprakelijk maar niet schuldig is. Dit lid nodigt de Ministers voorts uit 
te voorzien in verdergaande sanctiemogelijkheden. De leden van de 
CDA-fractie zouden een nadere motivering op prijs stellen met betrekking 
tot de mogelijkheid om het medium te veroordelen tot openbaarmaking 
van een rectificatie, indien dit medium geen schuld treft. Zij verzochten 
daarbij vooral aandacht te besteden aan aspecten als proportionaliteit en 
subsidiariteit. 

Deze leden constateerden terecht dat voor de regeling in artikel 3, 
zesde, zevende en achtste lid, van het wetsvoorstel aansluiting is gezocht 
bij de regeling van de misleidende reclame. Zoals in de memorie van 
toelichting is medegedeeld, sluit de voorgestelde regeling aan bij artikel 
6.3.1.5a van het nieuwe Burgerlijk Wetboek betreffende onjuiste of door 
onvolledigheid misleidende publicaties van gegevens van feitelijke aard 
en bij artikel 1416c van het Burgerlijk Wetboek betreffende misleidende 
reclame. 

Onjuist is echter de stelling van deze leden dat de mogelijkheid van een 
veroordeling van het medium dat geen schuld treft in de regeling van de 
misleidende reclame opgenomen is omdat het op het terrein van de 
misleidende reclame eerder dan op het terrein van de personeelsadver-
tenties kan voorkomen dat degene die een advertentie opgegeven heeft, 
onbekend is gebleven. 

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 1416c van het Burgerlijk Wetboek 
blijkt dat de aansprakelijkheid van het medium om een andere reden in de 
wet opgenomen is. Deze aansprakelijkheid is bedoeld als een aanvulling 
op de aansprakelijkheid van de adverteerder en wel vooral met het oog 
op het geval dat het medium niet bereid zou zijn de advertenties te staken 
of een rectificatie op te nemen. Hetzelfde geldt voor de hier voorgestelde 
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regeling. In de eerste plaats behoort de adverteerder aangesproken te 
worden, de aansprakelijkheid van het medium dient ter aanvulling. 
Gewoonlijk zal de eiser er, zoals ook bij de parlementaire behandeling van 
het wetsontwerp inzake de misleidende reclame door de regering naar 
voren is gebracht, ook alle belang bij hebben om de adverteerder aan te 
spreken. Aldus kan hij bijvoorbeeld voorkomen dat de adverteerder 
achteraf de rechtmatigheid van de rectificatie betwist. Bovendien 
voorkomt het laatste lid van het artikel, dat de rechter de mogelijkheid 
geeft de kosten van het proces en van de rectificatie voor rekening van de 
eiser te laten, dat zonder goede grond uitsluitend het medium aangesproken 
wordt. Als de eiser er dus zeker van wil zijn dat hij die kosten voor 
rekening van zijn wederpartij kan brengen, zal hij er goed aan doen de 
adverteerder mede in het geding te betrekken. Uit het bovenstaande zal 
duidelijk zijn dat de door het fractielid van de PSP geschetste situatie dat 
de adverteerder geen schuld heeft zich hoogstwaarschijnlijk niet zal 
voordoen. 

De leden van de VVD-fractie hadden grote moeite met de aansprake-
lijkheid van de media voor het plaatsen van onjuiste advertenties. 

Zoals uit het hierbovenstaande blijkt, gaan wij er vanuit dat de eerste 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties bij de adverteerder 
ligt. De adverteerder is dan ook als eerste aansprakelijk en zoals uit de 
hierboven gegeven uiteenzetting blijkt, houdt de regeling ook voldoende 
waarborgen in dat hij als eerste aangesproken zal worden. De aansprake-
lijkheid van het medium is een aanvullende. Om praktische redenen 
- hierboven worden ze aangegeven - is die aanvulling wenselijk. Wij zijn 
het niet eens met de stelling van deze leden dat de bepaling dat, als het 
medium geen schuld treft, de aan de rectificatie verbonden kosten en de 
proceskosten voor rekening van de eiser gebracht kunnen worden, 
kunstmatig of onbillijk tegen eiser is. De eiser heeft een extra mogelijkheid 
gekregen om in rechte op te treden tegen advertenties die in strijd met de 
wet zijn. Hij weet dat het medium wellicht geen schuld zal hebben en 
welke regel de wet voor dat geval geeft voor de kosten. 

Hij kan bovendien, zoals in de memorie van toelichting uiteengezet is, 
als hij de kosten van rectificatie niet wil dragen, die kosten voorkomen 
door niet tot tenuitvoerlegging van het vonnis over te gaan, zodat alleen 
de proceskosten overblijven. Hij kan, desgewenst, volstaan met het 
aanspreken van de adverteerder. Wij wijzen er, tenslotte, op dat de hele 
regeling betreffende de rectificatie zoals die in het zesde, zevende en 
achtste lid is opgenomen, niet speciaal voor dit wetsontwerp ontworpen 
is, maar ontleend is aan een bestaande wettelijke regeling terzake van 
een vergelijkbaar onderwerp, de misleidende reclame en een algemene 
regeling betreffende onjuiste of misleidende publicaties in artikel 6.3.1 5a 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 

6.2. Groepsactie 

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA en VVD, D66 en PPR 
stelden vragen over een uitbreiding van de groepsactie tot andere 
terreinen dan waarvoor de huidige wet een groepsactie mogelijk maakt. 
Deze leden wezen erop dat er sprake kan zijn van een collectief belang, 
bijvoorbeeld indien een hele categorie werknemers ongelijk wordt 
behandeld. De leden van sommige fracties spraken zich uitdrukkelijk uit 
voor een uitbreiding van de groepsactie 

Bij nota van wijziging wordt een nieuw artikel 20a voorgesteld waarin 
een groepsactie mogelijk wordt gemaakt voor het hele terrein van artikel 
1637ij BW en de wet gelijke behandeling. De belangenorganisatie krijgt 
de mogelijkheid om in rechte te vorderen dat een gedraging die in strijd is 
met het in de wet bepaalde, onrechtmatig wordt verklaard, dat deze 
wordt verboden of dat een bevel wordt gegeven om de gevolgen van die 
gedraging ongedaan te maken. Het betreft hier vorderingen uit onrecht-
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matige daad, die hetzij in een gewone procedure hetzij, als er een 
spoedeisend belang is, in een kort geding ingesteld kunnen worden. Deze 
mogelijkheid staat open, ongeacht de mogelijkheden tot procesvoering 
die de betrokkene eventueel zelf heeft uit hoofde van de contractuele 
relatie. Toewijzing van de eerstgenoemde vordering leidt tot een declara-
toire uitspraak van de rechter waarin deze verklaart dat de gedraging een 
onrechtmatige daad is. Bij toewijzing van de als tweede genoemde 
vordering verbiedt de rechter die gedraging. Bij de laatstgenoemde 
vordering tenslotte kan men bijvoorbeeld denken aan een bevel aan de 
werkgever om gelijk loon te betalen of zijn arbeidsvoorwaarden in 
overeenstemming met de wet te brengen. Hoewel het vragen van een 
verbod volgens rechtspraak en literatuur mede het vragen van een bevel 
omvat, komt het helderder voor de mogelijkheid van het vragen van een 
bevel uitdrukkelijk in de wet te noemen. Aangenomen mag worden dat de 
rechter een vordering om een bevel te geven alleen zal honoreren als hem 
duidelijk is dat de betrokkene instemt met die vordering. 

De belangenorganisatie kan geen schadevergoeding vorderen. Als 
bepaalde personen schade geleden hebben, biedt het huidige recht de 
belangenorganisatie voldoende mogelijkheden om, bijvoorbeeld met een 
procesvolmacht, voor deze personen op te treden en schadevergoeding 
te vorderen. En het vorderen van schadevergoeding ten behoeve van een 
onbepaalde groep personen is niet mogelijk, daar dan het feit van de 
schade en de omvang ervan niet vastgesteld kunnen worden. 

Contractuele vorderingen kan de belangenorganisatie niet uit eigen 
hoofde instellen. In de memorie van toelichting is al uiteengezet dat 
contractuele relaties zich niet lenen voor een groepsactie. Desgewenst 
kan een bundeling van belangen plaatsvinden doordat de belangenorgani-
satie gemachtigd wordt om voor de betrokkenen te gaan procederen. De 
thans in het voorstel geschapen mogelijkheden voor een groepsactie 
bieden de belangenorganisatie echter voldoende ruimte. 

De leden van de CDA fractie vroegen verder of zij uit de formulering 
van artikel 3, vijfde lid, mochten afleiden dat de groepsactie mogelijk zou 
zijn bij verboden onderscheid niet slechts bij de openlijke aanbieding, 
maar ook in de rest van de wervings- en selectiefase. 

De conclusie van deze leden is juist. Het eerste lid van artikel 3 verbiedt 
het maken van onderscheid in de wervings én in de selectiefase, dus in 
de hele periode tot het aangaan van de overeenkomst. 

Deze leden vroegen verder of wij ons konden vinden in de opmerking 
van het SER-advias dat de burgerlijke rechter de mogelijkheid heeft de 
werkgever op te dragen de sollicitatieprocedure te schorsen tot rectificatie 
heeft plaatsgevonden. De rechter heeft die mogelijkheid, zij het dat zo'n 
schorsing wel gevorderd zou moeten worden. 

De leden van de PPR-fractie vroegen nog waarom de mogelijkheid om 
tot groepsactie over te gaan beperkt is tot rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid, terwijl de civiele rechtspraak ruimere criteria toestaat. 

In het nieuwe artikel 20a is de groepsactie eveneens gegeven aan 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Deze beperking is in 
het civiele recht gebruikelijk. Men treft hem ook aan in andere wettelijke 
regelingen, bijvoorbeeld artikel 1416c BW betreffende de misleidende 
reclame van artikel 29a Auteurswet, in het voorontwerp en in de recht-
spraak. Uitgesloten zijn alsdus verenigingen waarvan de statuten niet zijn 
opgenomen in een notariële akte. Ingevolge artikel 30 boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek hebben zulke verenigingen een beperkte rechtsbe-
voegdheid, terwijl degene die door een rechtshandeling de vereniging 
verbindt hoofdelijk aansprakelijk is naast de vereniging. Bij de regeling 
past het niet om deze verenigingen de bevoegdheid te geven om een 
groepsactie in te stellen. 
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7. Wijziging van het verbod onderscheid te maken met betrekking 
beroepsopleidingen of scholingscursussen 

De leden van de fracties van het CDA en van de PvdA vroegen zich af 
of de uitzonderingsgrond - in verband met de eigen aard van een 
instelling voor bijzonder onderwijs - op het non-discriminatieverbod bij de 
toelating tot beroepsopleidingen getoetst moet worden aan, dan wel in 
strijd is met artikel 2, onderdeel a, van het Verdrag nopens de bestrijding 
van discriminatie in het onderwijs. 

De bevoegdheid om conform het bepaalde in artikel 2, aanhef en 
onderdeel a, van het Verdrag afzonderlijke scholen in stand te houden 
voor jongens en meisjes is een aparte bevoegdheid, naast die genoemd 
in de beide andere onderdelen van dat artikel. 

De bevoegdheid ingevolge de Wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen om op grond van de eigen aard van een instelling voor bijzonder 
onderwijs af te wijken van het beginsel van gelijke behandeling bij de 
toelating tot beroepsopleidingen houdt niet zozeer verband met onderdeel 
a van artikel 2 van dat Verdrag, maar met onderdeel b. Ingevolge onderdeel 
b wordt het o.a. om godsdienstige redenen oprichten of in stand houden 
van afzonderlijke scholen, onder voorwaarden, niet als discriminatie 
beschouwd. Overigens verplicht artikel 5, tweede lid, juncto onderdeel b 
van het eerste lid van dat artikel, van het Verdrag tot het nemen van 
maatregelen ter verzekering van de vrijheid van richting. 

De leden van de fracties van CDA, VVD en D66 vroegen of de bewinds-
lieden een overzicht dan wel voorbeelden kunnen verstrekken van 
beroepsopleidingen waar de aard van het bijzonder onderwijs gebiedt dat 
onderscheid geïndiceerd is. 

Wij beschikken niet over een overzicht van zulke beroepsopleidingen. 
Uit het ontbreken van jurisprudentie over het maken van onderscheid 
naar geslacht in verband met de aard van de instelling voor bijzonder 
onderwijs kan worden afgeleid dat problemen op dit terrein zich niet 
hebben voorgedaan. Overigens is naar onze mening die afweging een 
bevoegdheid van de betrokkenen. De vraag of door een bevoegd gezag 
van een onderwijsinstelling terecht gebruik is gemaakt van de hier 
geboden uitzonderingsgrond kan worden onderworpen aan het oordeel 
van de rechter. 

De leden van de PvdA-fractie wezen erop dat zij de indruk hadden dat 
bij sommige beroepsopleidingen (bijvoorbeeld tot dierenarts, arts etc.) in 
de loting rekening gehouden wordt met het vervuld hebben van de 
militaire dienstplicht. De ondergetekenden kunnen die indruk bevestigen. 
Bij alle studierichtingen van het wetenschappelijk onderwijs waarvoor een 
numerus fixus is vastgesteld, vindt enige facilitering plaats van degenen 
die onmiddellijk in aansluiting op hun schoolopleiding hun militaire 
dienstplicht hebben moeten vervullen: zij worden niet ingedeeld in de 
lotingsgroep waarin zij op grond van hun examencijfers ingedeeld zouden 
worden, maar in de lotingsgroep met de naast-hogere lotingskans. 

De leden van de VVD-fractie vonden het merkwaardig dat ten aanzien 
van artikel 4 niet is toegelicht waarom, anders dan in het Voorontwerp 
voor een wet gelijke behandeling uit 1981, in het 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 bepaalde in dat lid verzet. Zij wijzen daarbij op mogelijke 
verschillen in behandeling van leerkrachten en leerlingen en vragen naar 
de bedoeling van de door de EG-richtlijn toegestane uitzondering en de 
verhouding tussen deze uitzondering en de in artikel 23 van de Grondwet 
aan het bijzonder onderwijs toegekende rechten. 

Ondergetekenden wijzen erop dat het voorliggende wetsvoorstel 
verbeteringen voorstelt in de wetgeving ter uitvoering van de EG- richtlijn. 
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Het wetsvoorstel beperkt zich om die reden tot het verbod van direct en 
indirect onderscheid in de arbeid op grond van geslacht. Onderscheid op 
grond van andere criteria is niet hierin geregeld. De inhoud van artikel 4, 
derde lid, is niet toegelicht omdat het niet om een nieuwe bepaling gaat; 
de inhoud was eerder opgenomen in het tweede lid van dit artikel. 

In antwoord op de vraag van de leden van deze fractie wat in dit kader 
de betekenis is van het begrip «de eigen aard», merken de ondergetekenden 
op dat gedacht moet worden aan godsdienstige en levensbeschouwelijke 
aspecten. 

Het lid van de GPV-fractie vroeg in hoeverre in de praktijk gebleken 
knelpunten de reden vormden om duidelijker te bepalen dat ook gelijke 
behandeling dient plaats te vinden bij de toelating tot een beroepsopleiding 
of een stage. 

Het beginsel van gelijke behandeling bij de toelating tot een beroeps-
opleiding is al van kracht ingevolge artikel 4, van de wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. In de praktijk heeft de deelname van vrouwen 
aan opleidingen die voorheen alleen door mannen werden gevolgd hier 
en daar tot knelpunten geleid. Bijvoorbeeld is soms niet tijdig gesignaleerd 
dat bij de vaststelling en normering van de examenopdrachten bij 
praktische opleidingen werd uitgegaan van een aan mannen ontleende 
norm voor de vereiste krachtsinspanning. Voor vrouwen die aan het 
examen deelnamen kon die norm te hoog zijn en daardoor leiden tot de 
onmogelijkheid het examen te behalen, zodat indirect onderscheid en, 
indien dit geen functioneel vereiste was, indirecte discriminatie op grond 
van geslacht daarvan het gevolg was. Mede naar aanleiding van het 
advies van de Commissie gelijke behandeling en op grond van een nadere 
analyse van de EG-richtlijn ter zake is nu volledigheidshalve aan deze 
bepaling toegevoegd dat ook bij de behandeling binnen de opleiding en 
bij het afnemen van examens het maken van onderscheid niet is toegestaan. 

8. Wijziging van de uitzondering in de gevallen betreffende de 
toegang tot beroepsactiviteiten of daarvoor noodzakelijke 
opleidingen, waarvoor het geslacht een bepalende factor is 

De leden van de CDA-fractie vroegen of het niet mogelijk is om de lijst 
met uitzonderingen zoals deze in de AMvB is opgenomen, aan een 
termijn te binden, aangezien het gevaar bestaat dat een dergelijke lijst 
rolbevestigend gaat werken. Ook de leden van de PvdA-f ractie onderkenden 
dit gevaar en stelden regelmatige evaluatie voor en een voorhangprocedure. 

Mede naar aanleiding van uitspraken van adviesorganen is gekozen 
voor opneming van de lijst in een AMvB in plaats van in de wet, omdat op 
deze wijze aanpassing veel eenvoudiger is. Als er in de loop der tijd 
andere afwegingen gemaakt worden, kunnen deze op betrekkelijk 
eenvoudige wijze doorgevoerd worden. Aan het opnemen van een 
termijn, alsmede aan een evaluatiebepaling kleeft het bezwaar dat de 
procedure-regels uitgebreid worden. Daar bijvoorbeeld de privacy-aspec-
ten, die een belangrijk onderdeel van de lijst uitmaken ook in de toekomst 
van (hetzelfde) belang zullen blijven en daarnaast ook andere bepalingen 
in de toekomst op dezelfde wijze gemotiveerd zullen (moeten) worden, 
geven wij de voorkeur aan handhaving van de door ons voorgestelde 
constructie. Uiteraard zal wel regelmatig worden nagegaan in hoeverre 
de lijst van geslachtsbepaalde functies nog in overeenstemming is met de 
maatschappelijke realiteit. Tegen de voorgestelde voorhangprocedure 
bestaat dezerzijds geen bezwaar. Ter zake zullen wij gaarne het oordeel 
van de Kamer volgen. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af waarom a. en b. afzonderlijk 
zijn genoemd. Uit de toelichting op onderdeel (a) moge blijken dat het 
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hier een absolute geslachtsbepaaldheid betreft: het gaat om lichamelijke 
hoedanigheden of lichaamsfuncties die slechts eigen zijn aan een 
geslacht, dus biologisch/fysiologisch bepaald zijn. Onderdeel (b) heeft 
betrekking op een relatieve geslachtsbepaaldheid: op zich zijn mannen en 
vrouwen in staat om voor de andere sekse bestemde kleding te tonen, al 
dan niet met behulp van kunstgrepen, waarmee zij al dan niet de indruk 
wekken tot die andere sekse te behoren. De door onderdeel (b) toegelaten 
eis van geslachtsbepaaldheid wordt dus sterk bepaald door de authentici-
teit: is de persoon die vrouwenkleding toont inderdaad een vrouw, resp. 
de persoon die mannenkleding toont inderdaad een man? Voor de goede 
orde zij erop gewezen dat dergelijke authenticiteitseisen zijn toegelaten, 
doch geenszins verplicht. 

De leden van de CDA-fractie merkten ten aanzien van het onder d 
gestelde op dat het juister was in de parlementaire stukken op te nemen 
dat er sprake is van direct persoonlijk contact. Zij waren van mening dat 
de toelichting, dat het hier bijvoorbeeld zou moeten gaan om beroepsac-
tiviteiten waarvoor lichamelijk contact vereist is, in dit verband een 
onjuiste en te enge indruk wekt. 

In antwoord hierop zij vermeld dat in de nota van toelichting op de 
AMvB, artikel 1, onderdeel d, sprake is van «o.a. lichamelijk contact». Uit 
de genoemde voorbeelden blijkt dat er meer mogelijkheden zijn die het 
beroep op deze uitzondering kunnen rechtvaardigen. 

Zowel de leden van de PvdA-fractie als de CDA-fractie beoordeelden 
de uitzondering genoemd onder e te ruim, omdat hier meer maatschap-
pelijke waardeoordelen in het geding zijn. Tevens verzochten deze leden 
een nadere aanduiding voor de beroepsactiviteiten die onder f vallen. Zij 
merkten bovendien op dat het nooit zo kan zijn bij e en f dat het beroep 
als zodanig aan een van beide seksen zou kunnen zijn voorbehouden. 

Zoals in de nota van toelichting is aangegeven vloeit voor de onder e en 
f opgesomde beroepsactiviteiten de geslachtsbepaaldheid niet voort uit 
de aard van de werkzaamheden, maar zal van situatie tot situatie beoordeeld 
moeten worden of beroep op deze uitzonderingen mogelijk is. Inderdaad 
zijn hier met name maatschappelijke waardeoordelen aan de orde die in 
de tijd kunnen veranderen en waardoor wellicht in de toekomst op deze 
uitzonderingsgrond in geen enkel geval een beroep meer kan worden 
gedaan. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zullen deze uitzonde-
ringen dan ook geschrapt moeten worden. Voor het overige verwijzen wij 
kortheidshalve naar de nota van toelichting. 

De leden van de PvdA-fractie meenden dat onderdeel i een te onge-
clausuleerde bevoegdheid aan de minister van Defensie geeft. 

In het algemeen deel van deze memorie van antwoord is op dit punt 
reeds ingegaan. 

De leden van de SGP-fractie begrepen niet waarom de vrijheid van het 
aanstellingsbeleid wordt beperkt. 

De vrijheid van het bevoegd gezag van bijzondere scholen wordt niet in 
dit wetsvoorstel beperkt. Het verbod om onderscheid te maken bij de 
werving en selectie van personeel zijn al geldend recht sinds de inwer-
kingtreding van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 
1980, 86). Mede naar aanleiding van de vragen van de leden van deze 
fractie is in punt 4 van deze memorie ingegaan op de bevoegdheid van de 
Commissie uit eigen beweging te onderzoeken of een onderscheid als 
bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek of in deze wet, wordt 
gemaakt. 
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9. Wijziging van de mogelijkheid van voorkeursbehandeling 

In antwoord op vragen van de leden van de fracties van CDA, PvdA, 
VVD, D66 en PSP ter zake van de voorkeursbehandeling zij het volgende 
opgemerkt. 

Het gewijzigde artikel 5, dat naar ons oordeel in overeenstemming is 
met artikel 1 van de Grondwet (evenzeer als artikel 429quater Wetboek 
van Strafrecht naar de huidige en voorgestelde tekst), houdt beperking in 
van de mogelijkheid tot voorkeursbehandeling van vrouwen. Alvorens 
overgegaan wordt tot een bepaalde vorm van voorkeursbehandeling zal in 
concreto uit feiten en omstandigheden moeten blijken dat er sprake is 
van maatschappelijke of economische achterstanden die leiden tot 
toepassing van zo'n maatregel. Ook zal er sprake moeten zijn van een 
redelijke verhouding tussen de maatregel en de achterstandssituatie. Zo 
kan in zijn algemeenheid niet gesteld worden dat een bepaalde oneven-
wichtige verhouding in het arbeidsproces op het niveau van een afdeling 
van een bedrijf, of van het bedrijf zelf of van de bedrijfstak, dan wel per 
functieniveau op zich reeds reden geeft voor een voorkeursbehandeling. 
Bij de beoordeling van voorkeursbehandeling op grond van geslacht dient 
bedacht te worden dat de algemene arbeidssituatie blijk geeft van een 
duidelijke achterstandssituatie van vrouwen. Dit betekent eveneens dat er 
in beginsel geen reden zal zijn voor voorkeursbehandeling van mannen. 
Gelet op de algemene achterstandssituatie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
menen wij dat thans in het algemeen slechts voor vrouwen voorkeursbe-
handeling dient te worden toegepast in omstandigheden waarin dit 
aangewezen is. 

Of en op welke wijze hiervan gebruik wordt gemaakt kunnen werkgevers, 
na het gebruikelijke overleg met betrokkenen (ondernemingsraad, 
vakbonden) bepalen. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar: men 
richt zich bij werving uitsluitend tot vrouwen, men richt zich zowel op 
mannen als vrouwen en geeft vervolgens bij gelijke geschiktheid, danwei 
bij voldoende geschiktheid de voorkeur aan een vrouw. Zoals reeds in het 
algemeen deel is aangegeven hebben wij overwogen mede naar aanleiding 
van wensen uit verschillende fracties de horizonbepaling te schrappen. 
Wij sluiten daarmee aan bij de voorgestelde nieuwe tekst van artikel 
429quater van het Wetboek van Strafrecht en bij het komende voorstel 
voor een Algemene wet gelijke behandeling. Dit betekent dat, zolang en 
voorzover er sprake is van een achterstandssituatie in de hiervoor 
aangegeven zin, voorkeursbehandeling alleen voor vrouwen mogelijk is. 
Zodra er geen sprake meer is van een achterstandssituatie van vrouwen 
valt de grond voor voorkeursbehandeling weg. Derhalve is een aparte 
horizonbepaling overbodig. 

De leden van de SGP-fractie wezen de beperking van de positieve 
discriminatie tot vrouwen van de hand. Deze leden zagen niet in waarom 
het argument van achterstand niet in gelijke mate tot gelding wordt 
gebracht ten aanzien van mannen in «vrouwenberoepen». 

Gelet op de huidige positie van vrouwen, zowel wat betreft de deelname 
aan de arbeid als wat betreft de spreiding over functies en beroepen en 
de niveaus daarbinnen, verkeren vrouwen nog steeds in een achterstands-
situatie. Dit is een belangrijke overweging geweest voor de beperking van 
de voorkeursbehandeling tot vrouwen. De huidige algemene arbeidssituatie 
van mannen is anderzijds zodanig dat er geen grond zal zijn om een 
beroep te doen op deze uitzondering om feitelijke ongelijkheden op te 
heffen. Het achterwege laten van een toepassingsmogelijkheid voor 
mannen in individuele gevallen achten wij met het oog op de algemene 
achterstandssituatie van vrouwen alleszins verantwoord. Hierbij zij tevens 
opgemerkt dat het percentage mannen dat in «vrouwenberoepen» 
werkzaam is sneller gestegen is dan dat van vrouwen in «mannenberoepen» 
(zie «Vrouw en arbeidsmarkt, een tussenstand», SER 1986). 
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Het lid van de PSP-fractie vroeg zich af wat het kabinet denkt te doen 
om de voorkeursbehandeling feitelijk kans van slagen te geven. 

Het doel van dit wetsvoorstel is het effect van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen te verbeteren. Het beperken 
van de voorkeursbehandeling tot vrouwen is een middel om dit doel te 
bereiken en geen doel op zich. De Wet geeft slechts een mogelijkheid tot 
voorkeursbehandeling en legt geen verplichting op. Aan een verplichting 
kleven naar ons oordeel overigens geen geringe bezwaren. Voorts is de 
Wet gelijke behandeling niet het enige instrument ter bevordering van de 
gelijke positie van vrouwen. Daarnaast wordt op de onderscheiden 
beleidsterreinen een aantal activiteiten ontwikkeld ter realisering van de 
gelijke behandeling. Een overzicht van die activiteiten is opgenomen in 
het onlangs uitgebracht Actieprogramma Emancipatiebeleid 1987-1990, 
en in de beleidsnota positieve actieprogramma's voor vrouwen in 
arbeidsorganisaties. 

Het lid van de GPV-fractie was van mening dat als er geen Wet gelijke 
behandeling zou zijn het iedereen vrij zou staan net zoveel en net zolang 
voorkeursbehandelingen ten aanzien van vrouwe.) toe te passen als het 
hem of haar zelf belieft. Dit lid vroeg zich af of dit geen reden is het 
belang van de wet te relativeren, hetgeen ook uit een oogpunt van 
deregulering wenselijk zou zijn. 

Hierover zij het volgende opgemerkt. In het verleden is door werkgevers 
veelvuldig enkel een beroep gedaan op mannen voor het vervullen van 
functies onder meer op basis van de destijds heersende opvatting 
omtrent de taak van mannen en vrouwen in de samenleving. In de 
afgelopen jaren kwamen steeds meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Zij 
werden daar geconfronteerd met talloze belemmeringen. Ten opzichte 
van het gekwalificeerde aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt is 
sprake van een achterstandssituatie, zeker in vergelijking met andere 
(West-)europese landen. 

De wetgeving gelijke behandeling beoogt op het terrein van de arbeid 
tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen te komen en is, gezien de 
grote achterstandssituatie van vrouwen zeker niet overbodig. Daarom is 
voorgesteld de mogelijkheid van voorkeursbehandeling toe te spitsen op 
enkel vrouwen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de achterstandssituatie 
versneld in te halen. 

10. Artikelen 

Artikel I 

De leden van de PvdA-fractie meenden dat wanneer doorgroei naar een 
wezenlijk andere functie niet als bevordering beschouwd wordt het 
gevaar bestaat dat onderscheid naar sekse wordt gerechtvaardigd 
wanneer die andere functie toch «geslachtsbepaald» zou zijn. Voorts zou 
hierdoor naar hun mening de mogelijkheid worden geopend voor het 
opnieuw aangaan van een proeftijd. 

Bij verandering naar een wezenlijk andere functie, die overigens niet 
altijd een hogere functie hoeft te zijn is er op grond van het arbeidsover-
eenkomstenrecht geen sprake van bevordering. Dit betekent overigens 
niet, zoals de leden van de PvdA-fractie vreesden dat daarmee de deur 
wordt opengezet voor onderscheid naar sekse vanwege geslachtbepaald-
heid: uiteraard kan deze grond alleen worden aangevoerd voor de in de 
wet en de AMvB genoemde functies. 

Met betrekking tot het opnieuw aangaan van een proeftijd kan opgemerkt 
worden dat deze kwestie losstaat van de stellingname dat voor een 
wezenlijk andere functie de uitzondering van geslachtsbepaaldheid wel 
kan worden ingeroepen en bij bevordering niet. In dit verband verwijzen 
wij naar een uitspraak van de Hoge Raad (14 september 1984, nr. 
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12 301) dat het bedingen van een geldige proeftijd in de zin van artikel 
1639n BW niet in alle gevallen waarin een arbeidsovereenkomst direct op 
een vorige arbeidsovereenkomst aansluit, is uitgesloten. Met name als de 
nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoor-
delijkheden eist, waarover de ervaringen gedurende de vorige periode 
geen voldoende inzicht hebben gegeven is een nieuwe proeftijd mogelijk. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een nadere reactie op een 
artikel in het Sociaal Maandblad Arbeid, «Het vraagstuk van de zwangere 
sollicitant» in relatie tot het voorliggende wetsvoorstel. Zij wezen hierbij 
tevens op de verhouding tussen artikel 1637ij BW en het beëindigen van 
een arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd. Ook de leden van de WD-fract ie 
stelden terzake vragen. 

Wij kunnen ons vinden in de in dit artikel op basis van de rechtspraak 
geformuleerde 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 noch dient te hebben voor de arbeidsrechtelijke 
positie. Ten aanzien van de verhouding tussen artikel 1637ij BW en het 
proeftijdartikel het volgende. Ontslag tijdens proeftijd is mogelijk zonder 
opgaaf van redenen. In beginsel geldt dit ook in geval van zwangerschap. 
In de jurisprudentie is echter recentelijk een beperking aangebracht 
m.b.t. ontslag tijdens proeftijd ingevolge zwangerschap, waarbij wij 
aansluiten: artikel 1637ij, eerste lid, BW verbiedt onder meer om onder-
scheid te maken tussen mannen en vrouwen bij de «beëindiging» van een 
arbeidsovereenkomst, waaronder ook valt het «doen eindigen» van artikel 
1639n BW tijdens de proeftijd. 

De werking van artikel 1637ij BW komt erop neer dat het ontslag 
tijdens proeftijd «gedurende de zwangerschap» geldig is, maar dat een 
ontslag wegens zwangerschap tijdens de proeftijd niet mogelijk is. Er is 
sprake van ongelijke behandeling indien er rechtstreeks verband bestaat 
tussen het «doen eindigen» en de zwangerschap van de werknemer, daar 
immers slechts vrouwen zwanger kunnen zijn. Als de werkgever toch 
gebruik maakt van de proeftijd dan wordt hij schadeplichtig ex artikel 
1637w BW (zie Rb.Haarlem 7-6-1983 en 10-1-1984 en Hof Amsterdam 
15-5-1986 alsmede Rb.Arnhem 30-5-1985 en 6-2-1986, alsmede 
Rb.Amsterdam 11-7-1985 KG). 

De leden van de PvdA-fractie achtten de bescherming alleen tegen 
ontslag van een werknemer die een beroep doet op de wet onvoldoende 
bescherming. Ook belemmeringen bij verdere promotie kunnen bijvoor-
beeld het gevolg zijn, aldus deze leden. 

Een volledige bescherming tegen alle mogelijke consequenties van het 
feit dat een werknemer beroep doet op de wet is vanwege de diversiteit 
in mogelijke gevolgen en de daaraan te verbinden wettelijke sancties niet 
realiseerbaar. Dit betekent echter niet dat de werknemer geen enkele 
bescherming geniet. Indien iemand kan aantonen dat hij belemmerd is bij 
zijn promotie dat wil zeggen niet bevorderd wordt vanwege redenen die 
gelegen zijn in onderscheid tussen mannen en vrouwen, is ten opzichte 
van hem in strijd met de wet gehandeld en kan hij naleving van de wet 
afdwingen. Hierbij kan de werknemer het feit dat hij reeds eerder een 
beroep op de wet heeft gedaan als versterking voor zijn argumentatie 
hanteren. Ook is het niet zo, dit in antwoord op een volgende vraag van 
deze leden, dat alleen bescherming is geboden aan een werknemer die 
een beroep doet op het eerste lid van artikel 1637ij van het BW en niet 
aan de werknemer die een beroep doet op het vijfde lid van dat artikel.De 
werknemer die een beroep wil doen op hetgeen in het vijfde lid bepaald 
wordt kan voorzover het het aangaan van de overeenkomst betreft zo 
nodig door middel van een vordering uit onrechtmatige daad naleving van 
de wet afdwingen, terwijl een beëindiging in strijd met de wet, zoals ook 
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in de memorie van toelichting vermeld is, een kennelijk onredelijk ontslag 
zou zijn. In de memorie van toelichting is ook uiteengezet waarom in het 
vierde lid van artikel 1637ij van het BW alleen naar het eerste lid verwezen 
wordt en niet naar het vijfde lid. 

Wanneer een werknemer beroep doet op het vijfde lid is voldoende 
ontslagbescherming geregeld. Immers, dit artikel betreft het onderscheid 
tussen gehuwden en ongehuwden bij het aangaan en beëindigen van de 
dienstbetrekking. Door de beperking van het vijfde lid tot het aangaan en 
beëindigen van de dienstbetrekking kan het geval dat door het vierde lid 
van dit artikel geregeld wordt zich ten aanzien van gehuwden/ongehuwden 
niet voordoen. De wet bevat ten aanzien van gehuwden/ongehuwden 
geen regeling betreffende verboden onderscheid bij verstrekken van 
onderricht, arbeidsvoorwaarden of bevordering zoals opgesomd is in het 
eerste lid. 

De leden van de PvdA-fractie meenden dat het aanbeveling kon 
verdienen het begrip arbeidsvoorwaarden niet te krap op te vatten en te 
verduidelijken door toe te voegen «bejegening in de arbeidssituatie». 

Een dergelijke toevoeging is naar onze mening ie ruim, zoals ook elders 
in deze memorie van antwoord aangegeven. Overigens zij opgemerkt dat, 
indien de «bejegening in de arbeidssituatie» leidt tot bijvoorbeeld 
aanzegging van ontslag of onthouding van bevordering op grond van de 
kunne van de werknemer beroep op deze wet mogelijk is. 

Op de opmerking van de leden van de PvdA-fractie inzake de beperking 
met betrekking tot de aanspraken of uitkeringen ingevolge pensioenrege-
lingen is in hoofdstuk 2 van deze memorie van antwoord ingegaan. 

Artikel II, onderdeel A (artikel 1) 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het kabinet met hen van 
oordeel is dat discriminatie van vrouwen, direct of indirect, door verzeke-
ringsmaatschappijen, kredietgevers, en dergelijke ook onder dit artikel 
moet worden begrepen? 

Erkend wordt dat ongelijke behandeling op het terrein van de dienstver-
lening in de door de leden van de PvdA-fractie genoemde voorbeelden, 
de toegang en de mogelijkheid tot ontplooiing binnen het vrije beroep 
belemmert, c.q. kan belemmeren. Het onderhavige wetsvoorstel heeft 
echter geen betrekking op het aanbieden van goederen en diensten. 
Regelingen terzake komen aan de orde in de Algemene wet gelijke 
behandeling. 

De leden van de VVD-fractie hadden nadere vragen omtrent de term 
jong moederschap. 

Onder de fysieke gevolgen van zwangerschap en bevalling wordt 
verstaan de gevolgen van zwangerschap en bevalling voor de gezondheid 
van de vrouw. Regelingen terzake kunnen verder gaan dan het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof zoals dat wettelijk geregeld is. In de memorie 
van toelichting wordt als voorbeeld een verlenging van het bevallingsverlof 
genoemd met behoud van loon, het kan bijvoorbeeld ook gaan om 
tijdelijke vermindering van werktijden of werklast. Indien een dergelijke 
bepaling niet uitdrukkelijk in de wet zou zijn opgenomen, zouden dergelijke 
individuele dan wel collectieve regelingen in strijd zijn met de wet. 

De regelingen ter bescherming van de gezondheid van de moeder 
moeten onderscheiden worden van regelingen gericht op de mogelijkheid 
voor (beide) ouders om de verzorging van het kind op zich te nemen, 
zoals de voorgenomen wetgeving ten aanzien van het ouderschapsverlof. 
Voor dergelijke regelingen kan geen beroep op artikel 1, lid 2 worden 
gedaan. Deze zullen derhalve voor beide ouders open moeten staan. 
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Artikel II, onderdeel C (artikel 3) 

De leden van de PvdA-fractie en de VVD-fractie konden zich vinden in 
het betoog rondom het begrip «betrekking». De leden van de VVD-fractie 
vroegen zich echter af hoe deze interpretatie zich verhoudt tot het begrip 
«arbeider» in bijvoorbeeld artikel I, onder d., artikel 1637ij, derde lid BW? 

In het voorliggende wetsvoorstel wordt alleen in artikel 3, dus ten 
aanzien werving en selectie het ruime begrip «betrekking» gehanteerd. In 
de door de leden van de VVD-fractie aangehaalde artikelen gaat het 
alleen om degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam 
is. 

Zoals reeds eerder aangegeven zal in een nota van wijziging worden 
voorgesteld de reikwijdte van de wet zodanig uit te breiden dat ook 
andere arbeidsverhoudingen, waar onder gezag arbeid wordt verricht, 
eronder zullen gaan vallen. 

De afwijking van de omschrijving van het begrip rechtspersoon ten 
opzichte van de formulering terzake in het administratieve recht heeft te 
maken met de mogelijke veroordeling in de proceskosten. Op dit punt is 
elders in de memorie van antwoord ingegaan. 

Aan het verzoek van de leden van de D66-fractie om de mogelijkheid 
van groepsacties uit te breiden tot alle vorderingen is, zoals eerder 
aangegeven, bij nota van wijziging voldaan. 

Artikel II, onderdeel D (artikel 4) 

Aan het verzoek van de leden van de fractie van de PvdA en D66 om 
toelichting op dit artikel is in hoofdstuk 7 voldaan. 

Artikel II, onderdeel E (artikel 5) 

De leden van de CDA-fractie wilden graag weten hoe de beroepscate-
gorie «geestelijk ambt» wordt gedefinieerd, waarbij een koppeling met 
het grondrecht van vrijheid van godsdienst zou kunnen worden aange-
bracht. 

In de memorie van toelichting isopp. 21 de beroepscategorie «geestelijk 
ambt» als volgt omschreven: «Personen die binnen een kerkgenootschap 
of een ander genootschap op geestelijke grondslag zijn aangewezen om 
voor te gaan in de eredienst dan wel op andere wijze aan het geestesgoed 
van het genootschap uiting geven». De koppeling en tevens de afbakening 
naar de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is naar ons oordeel 
mede in verband met de aanduiding «geestelijk ambt», in de wettekst 
voldoende duidelijk: in de uitzonderingsbepaling van artikel 5, derde lid, 
worden doel en aard van de activiteiten als voorwaarde geformuleerd. In 
antwoord op een vraag van het lid van de GPV-fractie naar de noodzaak 
van de uitzonderingsbepaling wijzen wij erop dat deze wetgeving in 
beginsel ook van toepassing is op kerkgenootschappen en andere 
genootschappen op geestelijke grondslag, voorzover er sprake is van 
arbeidsverhoudingen, die onder de reikwijdte van deze wetgeving vallen. 
De algemene regels van het BW gelden immers ook voor hen. Daaraan 
doet niet af dat in verband met belijdenisvrijheid de verhouding tussen 
het genootschap en de drager van een geestelijk ambt veelal door 
genootschappelijk recht beheerst wordt. Ook wanneer een genootschap 
daar niet voor zou kiezen, dient de (kerk)genootschappelijke inrichtings-
vrijheid door deze wetgeving te worden eerbiedigd. Dat is in verband met 
de kritiek van de Europese Commissie (zie pp. 9 en 10 van de memorie 
van toelichting) uitdrukkelijk in artikel 5 neergelegd. 

Dit antwoord moge tevens dienen ter beantwoording van een desbe-
treffende vraag van de leden van de SGP-fractie. 
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Artikel 8 

De leden van de PvdA-fractie en de VVD-fractie wezen er terecht op 
dat ook in een deugdelijk lijkend stelsel van functiewaardering sprake kan 
zijn van discriminerende factoren. 

Voor wat betreft het aangekondigde onderzoek naar mogelijke discrimi-
natie binnen de functiewaarderingssystemen wordt verwezen naar 
hetgeen hierover in hoofdstuk 3 van deze memorie van antwoord is 
gezegd. 

Artikel II, onderdeel G (artikelen 13 t/m 20 

Artikel 13 

De leden van de D66-fractie wilden graag vernemen of de Commissie 
Gelijke Behandeling in het kader van de Algemene wet een taak zal 
krijgen. 

In de in voorbereiding zijnde Algemene wet is, zoals in de brief van 18 
september jongstleden aan de voorzitter van de Tweede Kamer is 
medegedeeld, niet voorzien in een dergelijke uitbreiding. Voor de 
naleving en handhaving van de wettelijke voorschriften in de Algemene 
wet zal de gebruikelijke gang naar de rechter openstaan. De taak van de 
Commissie bij de naleving van de wetgeving gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen wordt overigens onverlet gelaten. 

Artikel 14 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de PvdA-
fractie merken wij op dat het budget van de Commissie uit twee delen zal 
bestaan: een deel ten behoeve van personele kosten en een deel ten 
behoeve van materiële kosten. Met betrekking tot de materiële kosten is 
het de bedoeling dat de Commissie zelf een jaarlijkse begroting opstelt 
waarin wordt aangegeven hoe de Commissie de beschikbare gelden 
denkt te besteden. Hierin zullen onder andere zijn opgenomen kosten van 
onderzoek en voorlichting. 

De leden van de fractie van D66 vroegen naar het verschil tussen het 
tweede lid onder b van artikel 14 en het tweede lid onder e van dat zelfde 
artikel. 

In artikel 14, tweede lid, onder b, gaat het om een werkgever als hetzij 
natuurlijk persoon, hetzij rechtspersoon, hetzij bevoegd gezag, die van de 
Commissie wil weten of een door hem te nemen of wellicht reeds 
genomen beslissing in strijd is met de wet. In hetzelfde lid onder e gaat 
het om een belangenorganisatie die zich tot de Commissie wendt met het 
verzoek om een oordeel over mogelijk discriminatoir onderscheid. 
Aangezien het hier om verschillende soorten verzoeken gaat kunnen deze 
niet, zoals de leden van de fractie van D66 voorstelden, worden samen-
gevoegd, en evenmin kan om die reden lid 3 van toepassing zijn op het 
tweede lid onder b. 

Voorts vroegen deze leden waarom bij de leden 5 en 6 slechts sprake is 
van een «kan» bepaling. 

Zoals is aangegeven in hoofdstuk 4 van deze memorie van antwoord is 
het aan de Commissie overgelaten, met inachtneming van de door de 
minister goed te keuren procedureregels, te bepalen in welke gevallen zij 
haar oordeel ter kennis brengt van de in lid 5 genoemde personen en 
organisaties. Het is niet praktisch om ten aanzien van elk oordeel vast te 
leggen dat dit moet gebeuren. Het zal met name die zaken betreffen waar 
sprake is van een ernstige of herhaaldelijk voorkomende overtreding. Bij 
de «kan» bepaling in lid 6 heeft bovendien meegespeeld dat het toekennen 
van een sanctioneringsbevoegdheid buiten het karaktervan de Commissie 
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ligt, maar dat tegen deze bevoegdheid geen bezwaar bestaat wanneer 
daarvan met terughoudendheid gebruik wordt gemaakt. 

Artikel 15 

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een nadere toelichting 
waarom geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid de Commissie op 
te delen in «kamers» die met verschillende typen zaken zouden kunnen 
worden belast. 

In de wet is niet opgenomen dat de Commissie in «kamers» wordt 
opgedeeld. Wij achten het een verantwoordelijkheid van de Commissie 
om zelf - onder ministeriële goedkeuring - haar werkwijze te te bepalen. 

Artikel 16, tweede lid 

De leden van de PvdA-fractie achtten het ongewenst dat tussentijds 
ontslaan anders dan op eigen verzoek van een lid zou geschieden. 

De desbetreffende bepaling, waarmee wordt aangesloten bij gelijksoor-
tige bepalingen in andere regelingen, ziet uitsluitend op de mogelijkheid 
van ontslag op eigen verzoek. 

Artikel 16, vijfde lid 

De indruk van de leden van de PvdA-fractie dat het secretariaat van de 
Commissie niet groter is dan het aantal formatieplaatsen voor beide 
Commissies berust op een misverstand. Op dit moment worden de 
werkzaamheden ten behoeve van de Commissie gecombineerd met 
reguliere departementale taken. Het secretariaatspersoneel ten behoeve 
van de nieuwe Commissie zal volledig beschikbaar zijn voor de nieuwe 
Commissie. Het verlenen van een verdergaande zelfstandige status aan 
het secretariaat van de Commissie is niet overwogen. De tot nu toe 
gehanteerde constructie werkt naar ons oordeel bevredigend. Wel zal de 
Commissie binnen het haar ter beschikking gestelde bedrag ten behoeve 
van materiële kosten zelf de wijze van besteding kunnen bepalen. 

De leden van de PvdA-fractie en van de fractie van D66 vroegen of in 
verband met deze wetsvoorstellen wordt voorzien in uitbreiding van de 
LTD en wat de reorganisatie van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het algemeen voor de beschikbare menskracht bij de 
LTD betekent. 

Ten behoeve van de ondersteuning van de Commissie en de nalevings-
onderzoeken op grond van deze wet zijn binnen de LTD de prioriteiten 
herzien, zodanig dat er extra menskracht ten behoeve van deze taak kan 
worden ingezet. 

De inkrimping bij de LTD als gevolg van de personeelsreductie 1987-
1990 heeft voor de taken in het kader van deze wetgeving geen gevolgen. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden naar de stand van zaken 
met betrekking tot de benoemingsprocedure van secretaris-directeur en 
adjunct-secretaris kunnen wij meedelen dat nog geen benoemingen 
hebben plaatsgevonden. 

Artikel 17, eerste lid 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het denkbaar zou zijn dat ook 
vanuit bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of van de kant van de Arbeids-
voorziening ambtelijke ondersteuning mogelijk is waar het de naleving 
van deze wet betreft. 

Voor zover passend binnen het takenpakket van de onderscheiden 
instanties is ondersteuning zeer wel mogelijk. Om deze mogelijkheid open 
te houden is dan ook in dit artikel sprake van «daartoe aangewezen 
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ambtenaren» en wordt niet alleen de LTD genoemd, hoewel bij deze 
dienst wel het zwaartepunt zal liggen. 

Artikel 17, tweede lid 

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de criteria die gehanteerd 
worden bij het onderzoek uit eigen beweging. De leden van de fractie van 
D66 wilden weten of er terzake een financieel plafond zal bestaan. 

Zoals aangegeven in de beantwoording van een vraag van deze leden 
bij artikel 14 stelt de Commissie zelf binnen de ter beschikking gestelde 
ruimte haar begroting op voor materiële kosten, waaronder onderzoeken 
uit eigen beweging. Deze begroting zal marginaal getoetst worden door 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Artikel 19 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of voldoende kan worden 
gewaarborgd dat jaarverslagen en uitspraken van de Commissie tijdig 
worden gepubliceerd. 

Wij gaan er vanuit dat de ter beschikking staande financiële en personele 
middelen voldoende zullen zijn om ook deze taken van de Commissie naar 
behoren te vervullen. 

Artikel 20 

In antwoord op een vraag van de leden van de PvdA-fractie merken wij 
op dat het de bedoeling is dat de voorzitter van de Commissie ongeveer 
twee dagen per week voor de Commissie werkzaam zal zijn. Voor de 
leden van de toekomstige Commissie achten wij de huidige constructie 
goed werkbaar. Voor de aan de voorzitter en de leden toe te kennen 
vergoedingen gelden de gebruikelijke regels. Er is ons inziens geen 
aanleiding om hierop uitzonderingen te maken voor die leden die een 
uitkering hebben dan wel waarvan de partner een uitkering heeft. 

Artikel II, onderdeel H 

Artikel 21, eerste lid 

De leden van de PvdA-fractie waren geïnteresseerd in het effect van 
LTD-en DCA-onderzoeken naar gelijke behandeling en wat met dergelijke 
onderzoeken gebeurt. 

Door de LTD wordt tijdens een onderzoek gewezen op de relevante 
wettelijke bepalingen als (mogelijk) onderscheid in strijd met de gelijke 
behandelingswetgeving wordt geconstateerd. Ook wordt, als onbekend-
heid met de wet blijkt, nadere informatie daarover verschaft. Van de 
resultaten van elk LTD-onderzoek wordt sinds enige tijd een samenvatting 
toegezonden aan de in het onderzoek betrokken ondernemingen of 
instellingen, met de mededeling dat belangstellenden het rapport kunnen 
opvragen. 

Ook ten aanzien van het onderzoek naar gelijke behandeling tijdens 
dienstverband is deze gedragslijn gevolgd. Momenteel vindt als vervolg 
hierop opnieuw een inventariserend onderzoek van deze aard plaats, 
waarbij met het oog op de gewenste vergelijkbaarheid bedrijven in 
dezelfde bedrijfstak en van dezelfde omvang in onderzoek worden 
genomen. 

Wanneer artikel 21 , tweede lid, van kracht wordt zal na het onderzoek 
aan de in dit lid genoemde personen en instanties mededeling worden 
gedaan van gebleken onderscheid in strijd met de wet. Eventuele betrok-
kenen zullen zelf niet op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten van 
een onderzoek. Beoogd wordt met (op werkgevers gericht) LTD-onderzoek 
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van deze aard, dat eventuele ongelijke behandeling op bedrijfs- cq 
sectorniveau wordt aangepakt, door middel van initiatieven van de 
werkgever, ondernemingsraad of vakbond. Tijdens het onderzoek is er in 
beginsel ook alleen contact met de werkgever, niet met de werknemers. 

Het onderzoek naar ongelijke behandeling in cao's van maart 1984 
werd door de toenmalige staatssecretaris Kappeyne van de Coppello 
toegezonden aan de Stichting van de Arbeid met de vraag de resultaten 
onder de aandacht te brengen van werkgevers- en werknemersorganisaties 
en hen te verzoeken nog voorkomende discriminerende bepalingen in 
cao's te wijzigen. In augustus 1986 is een eerste interimrapportage 
uitgebracht van het onderzoek door de DCA naar de effecten van een 
eventuele mededeling in de kennisgeving van ontvangst als bedoeld in 
artikel 4, tweede lid van de Wet op de loonvorming over strijdigheid van 
cao-bepalingen met de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
en met de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen. Op korte termijn zal 
een tweede rapportage worden uitgebracht waarin wordt ingegaan op de 
effecten van dergelijke mededelingen in de tweede onderzoeksperiode en 
op de daaraan te verbinden conclusies. 

De leden van de fractie van D66 wilden graag vernemen hoe het 
tweede lid van dit artikel zich verhoudt tot het vijfde lid van artikel 14. 

In het tweede lid van artikel 21 is bepaald dat de minister, wanneer 
strijdigheid met de wet ontdekt wordt, daarvan in elk geval mededeling 
doet aan de betrokken werkgever en aan andere daarvoor in aanmerking 
komende organisaties. Vanuit de toezichthoudende taak die de minister 
ten aanzien van de naleving van deze wet heeft is dit voor de hand 
liggend. 

Anders ligt dat bij de Commissie die naar aanleiding van een individueel 
geval in een concrete situatie een oordeel uitspreekt en dat aan niet-direct 
betrokkenen kenbaar kan maken. Uiteraard zal degene, die het onderscheid 
maakt altijd op de hoogte worden gesteld, cf. artikel 14, vierde lid. 

Artikel III, onderdeel B 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of een meer geclausuleerde 
bepaling met betrekking tot de wijziging van voorkeursbehandeling niet 
tot de mogelijkheden behoort. Zij wensten eerst de resultaten van het 
genoemd onderzoek te bespreken alvorens zij konden instemmen met de 
bedoelde wijziging. 

Zoals eerder aangegeven stellen wij voor, mede op verzoek van 
verschillende fracties, de horizonbepaling te schrappen. 

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

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 
F. Korthals Altes 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

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