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13 0 3 1 Voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Sociale Zaken omtrent het 
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) 

De leden van de fracties van de K.V.P., de C.H.U. en de A.R. vestigden er de 
aandacht op dat de vaste Commissie voor Sociale Zaken dit wetsontwerp als 
een der eerste in het Jaar van de Vrouw heeft besproken. 

Het wetsontwerp betekent het doortrekken van het beleid, zoals dat al tot 
uitdrukking kwam in het Verdrag van Rome en de Hoofdpunten van het Soci-
aal Actieprogramma van de Europese Gemeenschap, waarmede deze leden 
van harte instemden. 

Meer nog dan om een goede wetgeving gaat het intussen om de goede 
mentaliteit ook ten opzichte van de vrouw in onze gemeenschap. 

Aandacht voor scholing, herscholing en voorlichting blijft dringend nood-
zakelijk. 

Overigens maakten de hier aan het woord zijnde leden zich zorgen over 
een verdringingseffect, dat zeker in een periode van hoge werkloosheid kan 
optreden. De kosten, mede ten gevolge van dit minimum-loon-niveau, spelen 
een grote rol o.m. bij de detailhandel. Met betrekking tot de bestendigheid in 
defunktie lijkt de vrouw in het nadeel. Ziektepercentageen gemiddeld korte-
re diensttijd zouden nadelen zijn, die vooral in zwakkere bedrijfstakken een 
rol spelen. Hoe ziet de bewindsman deze ontwikkeling? 

Wijzen recente gegevens op inderdaad significante hogere ziektepercenta-
ges bij vrouwen? 

Hoe denkt de bewindsman het beloningsniveau in specifieke vrouwenbe-
roepen, of in werkgemeenschappen waar geen mannen werken, te vergelij-
ken? 

De leden van de fractie van de P.v.d. A. stelden de vraag of de Minister aan-
vragen verwacht voor financiële steun in bepaalde bedrijfstakken na de tot-
standkoming der wet. Is hij - indien b.v. binnenlandse concurrentieverhou-
dingen tot nu toe de aanpassing verhinderden van lonen (èn prijzen) aan 
hetgeen de ILO-conventie nu ruim 20 jaar reeds eist - bereid daarop in te 
gaan, b.v. ter overbrugging van een aanpassingsperiode, of is de bewinds-
man van mening dat als een bedrijfstak zo zwak staat, zij beter kan verdwij-
nen? 

Voorts vroegen deze leden, of de loonkostenstijging voor vrouwen, voort-
vloeiend uit de voorgestelde bepalingen, als autonome stijging ten laste zal 
moeten komen van de (in een bedrijfstak) beschikbare loonruimte voor alle 
werknemers. 
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Dezelfde leden merkten op, dat de afweegfactoren (zoals die in een 
systeem van werkclassificatie gehanteerd worden om de verschillende 
gezichtspunten waarnaar een functie gerangschikt kan worden, onderling 
vergelijkbaar te maken) waarderingen zijn hoofdzakelijk op grond van rela-
tieve schaarste op de arbeidsmarkt. Deze schaarsteverhoudingen verande-
ren, b.v. door democratisering van het onderwijs of veranderingen in voor-
keur, en zouden dus moeten leiden tot verandering in de te hanteren af-
weegf actoren. 

Is de Minister van oordeel, dat dit in voldoende mate gebeurt, en dat in-
middels maatschappelijk verouderde waarden voor de afweegfactoren niet 
te lang gehandhaafd blijven? 

Is dit met name ook het geval in de door de overheid zelf gehanteerde 
classificatiesystemen? 

Is de Minister van mening, dat het vaststellen van de afweegfactoren be-
leidsgevolgen kan hebben, doordat het hanteren van een bepaald stelsel 
hetzij maatschappelijke ontwikkelingen uitlokt (b.v. toenemende waardering 
voor de bereidheid zwaar of vuil werk te verrichten) of belemmert (b.v. het 
voortbestaan bevordert van onderwaardering vooreen aantal aspecten van 
in hoofdzaak door vrouwen vervulde functies) of is de Minister van mening, 
dat werkclassificatie een beleidsneutraal stelsel is? 

De hier aan het woord zijnde leden zouden verder gaarne vernemen, of 
mag worden aangenomen, dat bij de toepassing van art. 5 lid 2 alleen ge-
dacht is aan materiële (niet geldelijke) loonbestanddelen, of dat daaronder 
ook vallen gevoelens, die wel als 'psychisch inkomen' worden aangeduid, 
en die ongetwijfeld in een aantal gevallen ertoe bijdragen dat materiële 
loonvoorwaarden geaccepteerd worden (en die dus ook in het economisch 
verkeer waarde blijken te hebben). 

Indien dit laatste het geval is, en dus de wetstekst meer insluit dan aanvan-
kelijk wellicht was bedoeld, hoe zou dan b.v. het negatief psychisch inkomen 
in rekening gebracht moeten worden dat voor vrouwen kan ontstaan zolang 
zij duidelijk geringere promotiekansen ervaren dan mannen? 

Tenslotte deed artikel 11, lid 2, bij deze leden de vraag rijzen, of de ambte-
naar-voorzitter werkzaam is onder de instructies van de Minister en aan hem 
verantwoording schuldig is voor zijn inbreng in de Commissie. 

De leden van de fractie van de P.P.R. stelden de vraag of de Minister kan 
meedelen hoe de interdepartementale werkgroep - die vanuit een totaal be-
leidt t.a.v. de vrouw in het arbeidsproces studie en onderzoek verricht - is sa-
mengesteld en wanneer de resultaten - die binnenkort verwacht worden -
tegemoet kunnen worden gezien (memorie van antwoord, blz. 2.) 

Voorts merkten deze leden op, dat pensioen kan worden aangemerkt als 
uitgesteld loon. Kan de Minister aangeven wat de redenen zijn waarom in dit 
wetsontwerp uitkeringen of aanspraken ingevolge pensioenregelingen niet 
daaronder worden begrepen? 

De leden van de fractie van D'66 gaven te kennen zich in dit verslag te willen 
onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel 
behielden zij zich voor om bij de openbare beraadslaging op met ditwets-
ontwerp samenhangende onderwerpen in te gaan. 

Vastgesteld, 17 januari 1975 

Versloot Albeda 

Kloos Hartog 

Franssen Van Kleef 

Vugts Rang (plv.) 

Louwes Meuleman 

Heij (voorzitter) Van Marion 
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