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Brief van de Minister van Sociale Zaken 

Ontwerp van Wet regelen betreffende aanspraak van werknemers op een 
loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid 
van gelijke waarde (Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen) 

's-Gravenhage, 1 mei 1975 

Bij de behandeling van het wetsontwerp Gelijk loon voor vrouwen en man-
nen in de Eerste Kamer op 18 maart j l . heeft de heer Schwarz gewezen op ar-
tikel 4, eerste lid, onder m, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit (AOB). 
Deze bepaling houdt in, dat door het Rijk indienstneming op arbeidsover-
eenkomst naar burgerlijk recht kan plaatsvinden 'van vrouwelijk personeel, 
belast met werkzaamheden, waarvan de beloning niet uitgaat boven het 
maximum van schaal 47 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte-
naren'. De heer Schwarz voerde dit als een voorbeeld van nog voorkomende 
discriminatie van de vrouw aan (Handelingen Eerste Kamer, 18 maart 1975, 
blz. 403, 2e kolom). 

De betreffende bepaling bewerkstelligde, dat vrouwelijk personeel, belast 
met in het algemeen vlottende werkzaamheden, desgewenst de eerste vijf 
jaar geen ambtenaar werd in de zin van de toenmalige Pensioenwet 1922. 
Dit ontlastte hen van de betaling van de niet geringe pensioenpremie voor 
een pensioen dat zij misschien nooit zouden krijgen in verband met de toen 
bestaande wachttijden van 7 of 10 jaar, terwijl zij binnen die tijd in het huwe-
lijk zouden treden en de Rijksdienst verlaten. 

Onder de huidige Algemene burgerlijke pensioenwet wordt in het alge-
meen iedere werknemer in dienst van het Rijk na een half jaar ambtenaar in 
de zin van die wet en heeft de door de heer Schwarz aangehaalde bepaling 
geen zin meer. 

Ik heb hiervoor overeenkomstig mijn toezegging aan de Kamer (Handelin 
gen 18 maart 1975, blz. 404, 3e kolom) de aandacht gevraagd van mijn ambt-
genoot van Binnenlandse Zaken en hem in overweging gegeven deze bepa-
ling bij een volgende herziening van het AOB in te trekken. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 
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