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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding onderzoek 

Dit onderzoek naar de betekenis van het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van 
Discriminatiejegens de Vrouw (Vrouwenverdrag) 1 vormt een onderdeel van een veel breder 
traject, dat werd uitgezet tijdens de parlementaire behandeling van de Goedkeuringswet van 
het Vrouwenverdrag in 199Ö2. De voor ratificatie noodzakelijke Goedkeuringswet en de 
daaropvolgende inwerkingtreding van het Vrouwenverdrag heeft verhoudingsgewijs lang op 
zich laten wachten. Het Verdrag was immers al in 1980 op de wereldvrouwenconferentie van 
Kopenhagen aangenomen, mede door actief optreden van de Nederlandse delegatie. Politieke 
verwikkelingen op nationaal niveau - onzekerheid over de verhouding tussen de nieuwe 
wetgeving op het terrein van gelijke behandeling en de verplichtingen op basis van het 
Vrouwenverdrag - hadden echter tot gevolg dat het parlement pas in 1990 aan de afsluitende 
discussies over het Vrouwenverdrag toekwam. 

De gedachtenontwikkeling op nationaal en internationaal niveau had inmiddels niet stilge
staan. Toen het Vrouwenverdrag in augustus 1991 in werking trad, was dat in een andere 
omgeving dan bij onmiddellijke ratificatie het geval geweest zou zijn. In de tussenliggende 
jaren ('80-'91) was er nogal wat beleid ontwikkeld op het terrein van de emancipatie en 
vrouwenrechten (men raadplege daarvoor het "Initial Report" dat door de Nederlandse 
regering werd aangeboden aan de VN-Vrouwencomité) 3 en het juridisch kader op het terrein 
van gelijke behandeling was in jurisprudentie en wetenschap verder geconcretiseerd. 

Bij de parlementaire behandeling van de Goedkeuringswet werd via een amendement van de 
kamerleden Kalsbeek-Jasperse, Groenman en Weisglas een wettelijke rapportageplicht 
ingevoerd, inhoudende dat de regering voor het eerst in 1995 en vervolgens elke vier jaar 
over de uitvoering van het Verdrag zou rapporteren aan het parlement 4. Deze rapportage 
diende "een werkelijk overzicht (te geven) van de stand van zaken met betrekking tot de 
gelijke behandeling van vrouwen op alle denkbare terreinen", aldus de indieners. De rege
ring verklaarde zich bereid tot een dergelijke vierjaarlijkse rapportage. De voorbereiding van 
de eerste rapportage werd ter hand genomen door de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid 
van het Ministerie van Sociale Zaken. 

1. New York, 18 december 1979. Trb. 1980, 146. 
2. Staatsblad 1991, 335. 
3. Eerste Nederlandse rapportage aan het VN-Comité voor de uitbanning van discriminatie van 

vrouwen, november 1992. 
4. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, pag. 4622. 
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5. TK, 1993-1994, 18950 (R 1281), nr. 14 

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de coördinerende bewindspersonen, dhr. Wallage 
en dhr. Kooijmans de voorbereidende werkzaamheden nader toegelicht 5. De rapportage, 
aldus deze brief, zal gericht zijn op bijstelling van het beleid in overeenstemming met het 
Vrouwenverdrag. Er wordt niet gestreefd naar één allesomvattend rapport. In verband met 
de complexe vraagstelling zal de beantwoording plaatsvinden door middel van verschillende 
rapporten en deelonderzoeken, zoals 

a. een ambtelijke rapportage; 
b. een rapport over de opvattingen van de NGO's; 
c. juridisch onderzoek naar de betekenis van het Vrouwenverdrag voor de Nederlandse 

rechtsorde; 
d. verdiepend onderzoek op deelterreinen; 
e. analyse van het emancipatiebeleid op sociaal-economisch terrein, en 
f. een afsluitende regeringsnotitie. 

Het onderhavige onderzoeksrapport bevat het onderzoek naar de betekenis van het Vrouwen
verdrag voor de Nederlandse rechtsorde (c), alsmede elementen van het onderzoek op 
deelterreinen (d). Het maakt aldus deel uit van het traject van voorbereiding en uitvoering 
van de Nationale Implementatie Rapportage VN-Vrouwenverdrag conform art. 3 Goedkeu
ringswet. 

1.2. Doel en karakter van het onderzoek 

Gezien het kader waarin het onderzoek geplaatst is - dat van de beleidsrelevantie en, ruimer, 
de juridische relevantie van het Vrouwenverdrag - is het doel van het onderzoek het zoeken 
naar de meerwaarde van het Verdrag. De verplichtingen uit het Vrouwenverdrag zullen 
vanuit de abstracte internationaalrechtelijke termen vertaald moeten worden naar praktisch 
hanteerbare juridische begrippen. Het onderzoek dient, anders gezegd, een bijdrage te 
leveren aan de toegankelijkheid van het Vrouwenverdrag en aanknopingspunten te bieden 
voor de juridische praktijk en de beleidsvoering. Dat betekent tevens dat door dit onderzoek 
de praktische betekenis van het Verdrag bij de beleidsvoorbereiding en rechtsontwikkeling 
vergroot dient te worden. Het Vrouwenverdrag moet hanteerbaar worden gemaakt voor de 
verschillende doelgroepen zoals wetgever, bestuur en rechtspraktijk/burgers. 

Het onderzoeksdoel was dus ruim geformuleerd en zou, zo luidde ook de afspraak met de 
opdrachtgever, tijdens het onderzoek verder ingevuld worden. Het betekende dat het onder
zoek in de eerste plaats een inventariserend en exploratief karakter zou hebben, reeds be
staande inzichten bijeen zou zetten en deze nader zou analyseren. Een belangrijk element van 
de gekozen onderzoeksopzet was het in ruimere kring toetsen en verdiepen van reeds verwor
ven inzichten al tijdens het onderzoek. Zo zou het vanaf het begin de discussie over het 
Verdrag kunnen stimuleren, knelpunten en leemtes opsporen en stimulans bieden voor het 
ontwikkelen van nieuw beleid. De belangrijkste functies van het onderzoek zijn: 
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- een discussiestimulerende: het materiaal moet aanknopingspunten bieden voor een politieke 
discussie in de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in 
Nederland; 

- een inventariserende ten aanzien van knelpunten en leemtes in de uitvoering van het Ver
drag; 

- een stimulerende ten aanzien van het ontwikkelen van nieuw beleid; 
- een integrerende functie ten aanzien van integratie van het Verdrag in de normale beleids

ontwikkeling van de Nederlandse overheden en het maatschappelijk debat dienaangaande, 
waarvoor het noodzakelijk is dat de juridische discussie over de betekenis van de ver
plichtingen op grond van het Vrouwenverdrag en anderzijds de nationale discussie over de 
gevolgen voor vrouwen van diverse vormen van Nederlands overheidsbeleid op elkaar 
worden afgestemd; 

- een drempelverlagende en daarmee een bruikbaarheidsverhogende functie voor politici, 
beleidsambtenaren, wetenschappers en praktijkjuristen. 

1.3. Probleemstelling 

In een nadere onderzoeksopzet is de probleemstelling aldus verwoord: 
In hoeverre kan het Vrouwenverdrag een breekijzerfunctie vervullen in het openbreken van 
het (bestaande) recht ten behoeve van de verbetering van de (rechtspositie van vrouwen? In 
deze probleemstelling komt zowel de eventuele conceptuele als praktische meerwaarde van 
het Verdrag als specifiek Vrouwenverdrag ten opzichte van andere vormen tot zijn recht. 

Een dergelijke probleemstelling sloot sterk aan bij de discussie in de wetenschappelijke 
literatuur betreffende de mogelijke invloed van het internationale vrouwenrecht. In deze 
probleemstelling werd aan de conceptuele meerwaarde een instrument toegevoegd waarin 
reeds het aspect macht was geïncorporeerd. 

Dat betekent dat gekeken moest worden op welke wijze het Verdrag een handvat kon bieden 
om de tot dusver ontwikkelde theoretische inzichten (zoals terug te vinden in het Trendrap
port Vrouw en Recht 6, maar ook enkele trendsettende buitenlandse bronnen) operationeel 
te maken, te vertalen in het positieve recht en in aanwijzingen voor beleid. 

1.4. De onderzoeksopzet, onderzoeksverloop en verantwoording van de opbouw van 
het rapport 

Aan het onderzoek werd vorm gegeven door het op elkaar betrekken van (geïnventariseerde) 
theoretische inzichten uit juridische vrouwenstudies en het internationale vrouwenrech
ten/mensenrechten-discours enerzijds en de praktijk, dat wil zeggen wetgevings-, beleids-
en rechtspraktijk anderzijds. 

6. J .E. Goldschmidt en R. Holtmaat, "Vrouw en recht", Trendrapport DCE/STEO, 1993 
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Gedurende de periode dat het onderzoek in beslag nam (van 1-12-1993 tot 1-7-1995) zijn er 
naast de regelmatige tweemaandelijkse bijeenkomsten van de begeleidingscommissie twee 
momenten geweest waarop reeds verworven inzichten getoetst konden worden aan die van 
de diverse doelgroepen. Aan de vakgroep Publiekrecht van de Rijksuniversiteit Limburg 
(RL) en op een symposium over het Vrouwenverdrag aan de RL. Aan dit symposium was 
de presentatie van een bundel met artikelgewijze commentaren voorafgegaan. Tevens is er 
in september 1994 een bijeenkomst van deskundigen in Maastricht georganiseerd door het 
Centrum Mensenrechten ter voorbereiding van een aanvullend protocol bij het Vrouwenver
drag. 

In het voor u liggende rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen het Verdrag op het 
'eerste gezicht' en het Verdrag op het 'tweede gezicht'. Deel I (het 'eerste gezicht') is een 
wetenschappelijke beschrijving van de betekenisverlening aan het Verdrag door de diverse 
betrokken actoren, nationaal en internationaal, tot aan het moment van de start van ons 
onderzoek. Met name de betekenisverlening door de regering zoals deze tot uitdrukking 
kwam bij de behandeling van de Goedkeuringswet heeft in dit rapport geresulteerd in het 
eerste gezicht op het Vrouwenverdrag. Naar analogie van de algemen theoretische analyse 
van Peters van het wetgevingsproces kan men zeggen dat waar het Verdrag door middel van 
juridisering reconstructie van de maatschappelijke werkelijkheid beoogde in het voordeel van 
vrouwen, er vervolgens met name bij de goedkeuringsprocedure en het implementatieproces 
sprake was van een deconstructrie van die betekenisverlening7. Door het Vrouwenverdrag 
uitdrukkelijk te plaatsen binnen het mensenrechtenlijk discours en het dynamisch interpreta
tieve kader van de internationaalrechtelijke doctrine wil dit onderzoek de deconstructie van 
die betekenisverlening ongedaan maken en het Verdrag opnieuw zijn reconstructiepotentie 
teruggeven. Een dergelijke reconstructie van betekenisverlening aan het Verdrag geschiedt 
in deel II, hoofdstuk 6 en resulteert in een tweede gezicht op het Vrouwenverdrag. 

7. Tegelijkertijd moeten we constateren dat juist de alomvattendheid van het Verdrag, waar gezien 
vanuit de optiek van juridische vrouwenstudies nu ook juist de kracht ligt, tegenreacties oproept. 
"Door juridisering wordt geëxpliciteerd wat impliciet was", aldus Peters. "In dit proces van 
explicitering, verklaring, keuzen, kritiek en rechtvaardiging komt een nieuw, intersubjectief, 
bewustzijn van de maatschappelijke werkelijkheid tot stand dat voorheen niet bestond. Een besef 
van gronden, doelen en middelen; inzicht in op het spel staande belangen en in de bij verschillende 
partijen levende motieven. Juridisering kan op deze wijze bijdragen tot de transparantheid van de 
maatschappelijke werkelijkheid en tot rationeel maatschappelijk handelen. Het is mogelijk om in 
deze karakteristiek van juridisering een stap verder te gaan en daarin een rationele reconstructie 
van de maatschappelijke werkelijkheid te onderkennen. In juridisering is sprake van een nieuw 
concipiëren of her-concipiëren van relatioes, aktiviteiten, belangen en doelen; deze worden gedefi
nieerd, middelen worden aangewezen om ze te realiseren." Een dergelijk proces brengt strijd met 
zich mee. Met name de introductie van het vergaande (in de zin van verandering beogende) Vrou
wenverdrag bracht dan ook strijd met zich mee, een strijd die zich met name toespitste op het 
terrein van botsing of voorrang van grondrechten in ons nationale recht, een discussie die de 
eventuele andere implicaties van de goedkeuring van het Verdrag sterk overschaduwde. In: A.A.G. 
Peters, "Recht als kritische discussie", 1993, p. 212-213. 
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Het hanteerbaar maken van het Vrouwenverdrag voor degenen die er in de praktijk mee 
moeten werken zou geschieden door het vertalen van abstracte juridische begrippenkaders. 
In feite gaat het hierbij om de stap die volgt op de constructie van het conceptuele kader, 
namelijk operationalisering. Bij de fase van de operationalisering gaat het om het recht of 
regelgeving als instrument. Vragen die zich hierbij voordoen zijn onder meer: in hoeverre 
kan het recht of een juridisch beginsel zoals het gelijkheidsbeginsel (zoals in het Verdrag 
vormgegeven) dienen als correctiemiddel tegen bestaande machtsongelijkheden tussen man
nen en vrouwen en onder welke condities (zoals positieve erkenning van het verschil, com
penseren van feitelijke ongelijkheden en een leveling-up resultaat)? 

In hoofdstuk 7 en in dit rapport bijgesloten werkdocumenten van externe adviseurs geven wij 
enkele voorbeelden op het terrein van arbeid en sociale zekerheid van minimum- en maxi
mumverplichtingen, die volgens ons uit de operationalisering van dit ontwikkeldeconceptuele 
kader voortvloeien. 

In dit onderzoeksrapport willen wij door middel van de kracht van argumenten de macht van 
het Vrouwenverdrag (als juridisch middel tot reconstructie van de maatschappelijke werke
lijkheid met de nog steeds bestaande machtsverschillen tussen mannen en vrouwen) nieuw 
leven inblazen. 

1.5. Leeswijzer van het rapport 

Het onderzoek vangt aan met een inventariserend gedeelte waarin de geschiedenis van het 
Vrouwenverdrag wordt behandeld tot en met de goedkeuring ervan op internationaal niveau 
(hoofdstuk 2). Vervolgens wordt een beschrijving van het Vrouwenverdrag gegeven en een 
eerste artikelgwijze bespreking (hoofdstuk 3) In hoofdstuk 4 wordt de discussie weergegeven 
die er op nationaal niveau is gevoerd over het Vrouwenverdrag, vooral in verband met de 
totstandkoming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). In hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de invloed die het Vrouwenverdrag tot nu toe heeft gehad op de Nederlandse 
regelgeving, het beleid, de rechtspraktijk en tenslotte op het rechtswetenschappelijk debat. 

Op het eerste gezicht lijkt er dan een discrepantie te zijn tussen de verwachtingen die aanvan
kelijk gekoesterd zijn ten aanzien van het Vrouwenverdrag en de marginale positie die het 
Verdrag nu lijkt in te nemen in de Nederlandse rechtsorde. Ook is er een discrepantie tussen 
de huidige nationale opvattingen en de discussie op internationaal niveau die een veel positie
vere toonzetting heeft. Dit alles geeft aanleiding om de betekenis van het Vrouwenverdrag 
opnieuw te analyseren. Dit gebeurt in hoofdstuk 6. Op het tweede gezicht blijkt die betekenis 
groter te zijn dan zich aanvankelijk liet aanzien. Met name doordat in dit hoofdstuk meer 
uitputtend gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde dynamische interpretatie van verdrags-
regels zoals ook bedoeld in het amendement Kalsbeek. In het daaropvolgende hoofdstuk 7 
wordt de stap gezet naar operationalisering, het hanteerbaar maken van deze inzichten voor 
de praktijk, aan de hand van de voorbeelden arbeid en sociale zekerheid. 
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Deel l 
Het Vrouwenverdrag op het eerste gezicht 

2. De geschiedenis van de totstandkoming van het Vrouwenverdrag 

2.1. Ontwikkeling van vrouwenrechten 

Bij de implementatie van het Vrouwenverdrag moet steeds opnieuw een evenwicht gevonden 
worden tussen de 'marge' van vrouwenoptiek en vrouwenbelang en de "mainstream" van de 
binnen de VN-organisatie aanvaarde waardenpatronen, die ook institutioneel - in bezetting 
van commissies, in specifieke deskundigheden van 'experts' - doorwerken. Juist om die 
reden is er de laatste jaren een discussie op gang gekomen over de fundamentele tekortko
mingen van het internationale recht met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten 
van vrouwen en wordt het overwegend mannelijk perspectief van het internationale recht 
bekritiseerd en geanalyseerd 8. Deze ontwikkelingen zijn vrij recent, maar van groot belang 
voor de praktische betekenis van het Vrouwenverdrag op de langere termijn. Deze praktische 
betekenis wordt nog versterkt door de samenhang tussen het Vrouwenverdrag en de andere 
mensenrechtenverdragen, waaraan suggesties en ideeën ontleend kunnen worden voor toe
komstige interpretatie en implementatie. 

Het Vrouwenverdrag lijkt op andere VN-verdragen door de terughoudende wijze waarop 
vorm is gegeven aan het supervisiesysteem van het Verdrag enerzijds en door de aktieve 
wijze waarop de toezichthoudende Commissie, de CEDAW - naar het model van andere 
toezichthoudende comités - de rapportageverplichting invult anderzijds. Dit doet ze door 
richtlijnen voor de rapportage te geven, een "constructieve dialoog" met de rapporterende 
verdragspartijen aan te gaan, en een nadere invulling aan de verdragsnormen te geven in de 
Algemene Aanbevelingen. 
Aan het supervisiesysteem ontbreekt op dit moment nog een individueel klachtrecht dat van 
belang kan zijn voor een meer dynamische, dat wil zeggen verdergaande interpretatie van 
het Verdrag, en daarnaast voor de "justiciability", de inroepbaarheid van rechten bij de 
rechter. 

In dit hoofdstuk worden eerst de theoretische achtergronden van de problematiek van de 
vrouwenrechten besproken. Bekeken zal worden hoe en waarom vrouwenrechten onstaan 
zijn. Vervolgens wordt de rol van de Commissie voor de Status van de vrouw besproken en 
de uiteindelijk totstandkoming van het Vrouwenverdrag binnen de VN. 

8. Zie b.v. H. Charlesworth, C. Chinkin en S. Wright, "Feminist approachesto international Iaw". 
In: The American Journal of International Law 85(1991), p. 613-645. 
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2.1.1. Waarom vrouwenrechten? 9 

De overheersende positie van het mannelijke perspectief in het internationale recht is in de 
loop van de jaren steeds meer ter discussie komen te staan. De voor vrouwen ernstige nade
len die voortvloeien uit de dominantie van dit perspectief worden door vele auteurs aan de 
kaak gesteld. 1 0 Met name het internationale systeem voor de bescherming van de rechten 
van de mens wordt bekritiseerd vanwege fundamentele tekortkomingen met betrekking tot 
de bescherming van de rechten van vrouwen. De kritiek concentreert zich op twee onderwer
pen: kwesties die voor vrouwen van essentieel belang zijn komen nauwelijks aan de orde 
binnen de organisaties die zich met mensenrechten bezighouden en procedures van de 'main-
stream" 1 , en de organisaties en procedures die speciaal bedoeld zijn om de belangen van 
vrouwen te behartigen zijn veel zwakker dan die van de 'echte' mensenrechtenorganen. De 
tendens van deze kritiek is vooral dat de 'mainstream'-mensenrechtengemeenschap ernstige 
en systematische schendingen van de menselijke waardigheid van vrouwen niet opvat als 
schendingen van de fundamentele mensenrechten. Als deze kwesties al aan de orde komen 
is het in gemarginaliseerde, procedureel zwakke fora die zich bezig houden met humanitaire 
en sociale vraagstukken. 

De belangrijkste reden voor deze veronachtzaming schuilt in de beperkingen van het gelden
de conceptuele kader. Dit komt in de eerste plaats tot uiting in een invulling van het concept 
van gelijkheid en non-discriminatie die tekortschiet. Het toegepaste model is androcentrisch 
van aard: als mannen ergens recht op hebben, hebben vrouwen hetzelfde recht. Echte gelijk
heid zou echter vereisen dat het aan vrouwen toegekende recht anders ingevuld moet worden 
als de omstandigheden dat eisen. In de tweede plaats komt de beperking tot uiting in de aard 
van het geldende conceptuele kader zelf. Dit brengt een strikte scheiding aan tussen de 
openbare en de persoonlijke levenssfeer, waarbij een staat niet aansprakelijk gesteld kan 

9. Deze paragraaf is gebaseerd op het artikel van A. Byrnes, "Women, Feminism and International 
Human Rights Law - Methodological Myopia, Fundamental Flaws or Meaningful Marginalisati-
on? Some Current Issues". The Australian Yearbook of International Law, Volume 12, 1992. 

10. Zie voor literatuuroverzichten met betrekking tot internationaal recht en het discriminatieverbod 
op grond van sekse R. Cook, 14 Yale Journal of International Law 161 en New York Journal of 
International Law and Politics 1992. 

11. De term 'mainstream' wordt hier in de eerste plaats gebruikt om de organisaties aan te duiden die 
zich bezig houden met 'algemene' mensenrechtenkwesties. Binnen het VN-systeem zijn dit vooral 
de politieke organisaties en die van deskundigen in Genève. Binnen de regionale systemen zijn dit 
de organen belast met de handhaving van de rechten van de mens, zoals het Hof in Straatsburg, 
de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en het Inter-Amerikaanse Hof. 
In de tweede plaats heeft de term 'mainstream' betrekking op een inhoudelijke karakteristiek; de 
term verwijst dan naar de rechten die opgenomen zijn in de 'algemene' mensenrechtendocumen-
ten, zoals de beide Internationale Verdragen (inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten), het Europese en het Amerikaanse Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en het Afrikaanse Handvest inzake de Rechten van de Mens en de Rechten 
van Volkeren. Binnen de 'mainstream' ligt de nadruk vooral op de bescherming van de burgerlijke 
en politieke rechten. 
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worden voor de daden van individuele personen. Het overgrote deel van geweld tegen 
vrouwen is afkomstig van individuele personen, maar de traditionele analyse van burgerlijke 
en politieke rechten is gericht op schendingen van de rechten van het individu door de staat. 
In deze analyse is het niet vanzelfsprekend om een aansprakelijkheid van de staat te construe
ren op grond van een vorm van 'medeplichtigheid'. Deze 'medeplichtigheid' kan gebaseerd 
worden op de verantwoordelijkheid die de staat draagt voor het in stand houden van een 
sociaal en juridisch systeem waarin schendingen van de mensenrechten van vrouwen door 
individuele personen kunnen vóórkomen en goedgekeurd worden of in elk geval niet bestraft 
worden. Ook in het internationale recht dienen analyses door vrouwenstudies, betreffende 
het belang van het doorbreken van de scheiding tussen de publieke en private sfeer, een 
plaats te krijgen om voor vrouwen en mannen een gelijkwaardige bescherming van hun 
mensenrechten te waarborgen. 

2.1.2. Een feministisch perspectief op mensenrechten 

Mede op basis van ontwikkelde theoretische noties heeft de feministische analyse van het 
internationale recht in het algemeen en van de mensenrechten in het bijzonder al een aantal 
fundamentele kwesties aan de orde gesteld. Deze kwesties hebben bijvoorbeeld betrekking 
op het dominante mensbeeld (het recht van de mensenrechten lijkt vooral normen als autono
mie en individualisme centraal te stellen) en op de invloed die meer gemeenschapsgericht? 
normen zouden hebben op de positie van vrouwen en op de mogelijkheid om met andere 
middelen dan (nauwelijks afdwingbare) rechten de positie van vrouwen te verbeteren. 

Op alle theorieën is kritiek mogelijk en verschillende elementen van deze theorieën zijn met 
elkaar in tegenspraak. Toch dient bepleit te worden dat alle tot dusver verworven theoreti
sche inzichten een plaats krijgen in het feministische perspectief op mensenrechten, juist 
omdat dit onderzoek nog in zo'n vroeg stadium verkeert. De mogelijke bijdrage van ieder 
van deze theorieën kan alleen vastgesteld worden als zij alle ook daadwerkelijk getest worden 
in een internationale context. Overigens komt de kritiek tot nu toe nog nauwelijks toe aan een 
diepgaande analyse van de conceptuele, dogmatische en institutioneleproblemen met betrek
king tot een volwaardige integratie van de belangen van vrouwen 1 2. 

12. De laatste jaren komt er steeds meer literatuur waarin wel vanuit een internationaal mensenrech
tenperspectief bezien wordt hoe vrouwenrechten een plaats kunnen krijgen in de 'mainstream'. 
Zie The Australian Yearbook of International Law, 1992: H. Charlesworth, "The Public/Private 
Distinction and the Right to Development in International Law", C. Chinkin, "A Gendered 
Perspective to the International Use of Force", J. Gardam, "A Feminist Analysis of Certain 
Aspects of International Humanitarian Law", S. Wright, "Economie Rights and Social Justice: 
A Feminist Analysis of Some International Human Rights Conventions" en L. Reanda, "Prostituti-
on as a Human Rights Question: Problems and Prospects of United Nations Action". Human 
Rights Quarterly, 1991, p. 202-228, R. Cook, "Women's International human Rights Law: The 
Way Forward". Human Rights Quarterly, 1993, p. 230-261, D. Thomas-M. Beasley, "Domestic 
Violenceas a Human Rights Issue". Human Rights Quarterly, 1993, p. 36-62, L. Lijnzaad, "De 
relevante realiteit, of de levensstandaard van vrouwen". In: "De toenemende betekenis van 
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Er is nog onderzoek nodig naar de definitie van de termen die in de discussie gebruikt 
worden. Er dient gedetailleerd gedocumenteerd te worden in hoeverre en op welke wijze in 
het dominante patroon schendingen van de mensenrechten van vrouwen worden in- of uitge
sloten. Er moeten strategieën ontwikkeld worden om te verzekeren dat deze kwesties wel op 
een evenwichtige manier aan de orde komen in de 'mainstream'-organen. 1 3 

Tot dusverre is de feministische benadering er op velerlei (wetenschaps-)terreinen in ge
slaagd de geldende patronen te doorbreken en te veranderen door consequent dezelfde vragen 
te stellen. Waar zijn de vrouwen? Welke betekenis wordt toegekend aan hun inspanningen? 
Welke plichten en verantwoordelijkheden hebben zij? Welke rechten? Hoe worden ze beoor
deeld in hun samenleving en hoe worden ze behandeld? Hierbij staat dus de ervaring van 
vrouwen centraal en vergelijkt deze ervaringen met de dominante weergave van de werkelijk
heid vergeleken, om te zien of en in hoeverre het dominante beeld de werkelijkheid die 
vrouwen ervaren weergeeft. 

Aandacht voor het vrouwenperspectief kan tot gevolg hebben dat het bestaande scheve beeld 
van schendingen van mensenrechten gecorrigeerd kan worden. Vrouwen hebben te lijden 
onder schendingen die een bepaalde vorm aannemen omdat zij vrouwen treffen. Dit type 
schendingen wordt niet aan de kaak gesteld. Het resultaat is dat bepaalde typen schendingen 
niet 'gezien' worden. Zo zijn vrouwelijke vluchtelingen vaak het slachtoffer van verschillen
de vormen van seksueel misbruik. Dit misbruik maakt deel uit van de situatie of de vervol
ging die zij ontvlucht zijn of die zij op reis dan wel in vluchtelingenkampen ervaren hebben. 

Als de mogelijkheid van dergelijk misbruik niet gezien wordt en als geen rekening gehouden 
wordt met het feit dat vrouwen vaak liever niet over deze kwesties praten, zeker niet met 
mannelijke ondervragers, kan dit tot gevolg hebben dat ze niet in aanmerking komen voor 
de status van vluchteling en niet de benodigde opvang en verzorging krijgen. 

In de tweede plaats zal het vanuit dit vrouwenperspectief noodzakelijk zijn om de definitie 
van de normen zodanig bij te stellen dat deze ook de ervaringen van vrouwen weerspiegelen. 
De vraag die dan gesteld dient te worden is of bepaalde vormen van gedrag een zodanige 
behandeling van vrouwen opleveren dat daarmee rechten geschonden worden. Opnieuw met 
betrekking tot vrouwelijke vluchtelingen kan vastgesteld worden dat vrouwen bepaalde 
vormen van vervolging ontvluchten. Dit gegeven kan een herinterpretatie opleveren van de 
betekenis van vervolging, zodat de specifieke vormen die vrouwen treffen binnen deze 
betekenis vallen. 

economische, sociale en culturele mensenrechten", Leiden, 1994, p. 86-99. 
13. Zie voor een willekeurige inventarisatie van voorbeelden A.H. A. Soons, Part One: "The current 

state of feminist analysis of international law. Somegeneral (theoretical) issues". Draft for discus
sion purposes. Symposium "Reconceiving reality: women and international law", Utrecht, 23 . 
november 1994. 
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14. A. Byrnes, a.w., p. 212. 
15. Zie L. Reanda, "Human Rights and Women's Rights: The United Nations Approach". Human 

Rights Quarterly, 1981, p. 11-31, F. Hosken, "Introduction". Human Rights Quarterly, 1981, p. 
1-10, M. Galey, "International Enforcementof Women's Rights". Human Rights Quarterly, 1984, 
p. 463-490, R. Eisler, "Human Rights: Toward an Integrated Theory for Action". Human Rights 
Quarterly, 1987, p. 287-308, C. Bunch, "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision 
of Human Rights". Human Rights Quarterly, 1990, p. 487-498, H. Charlesworth-C. Chinkin-
S. Wright, "Feminist Approaches to International Law". American Journal of International Law, 
1991, p. 613-645. Deze dubbel-strategie wordt ook binnen Europees en nationaal verband aanbe
volen. Zo pleit de Emancipatieraad voor een voortzetting van de categorale benadering, waarin 
vrouwen als groep speciale aandacht krijgen. Deze benadering blijkt in Nederland uit het beleid 
te verdwijnen, zonder dat de formeel aan vrouwen toegekende rechten al een materiële verbetering 
van de positie van vrouwen heeft opgeleverd. 
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In de derde plaats resulteert dit perspectief in een completer beeld van de schendingen in een 
bepaalde context. Dit kan leiden tot herinterpretatie van normen, maar ook tot het ontwikke
len van andere manieren om de geconstateerde problemen aan te pakken. In de woorden van 
Byrnes: 

"Quite simply, if you are not looking for something (or at least aware that it might exist), 
then your chances of finding it are significantly reduced. The importance of being aware 
that sex and gender may be significant, asking what the position of women is and whether 
that is reflected in universal norms and taken into account in designing responses to social 
problems has been demonstrated time and time again. However, in the area of human 
rights abuses it appears that too often this dimension of a situation may not be explored 
thoroughly, and such examination as there may be is limited to the relatively formalistic 
invocation of androcentric standards of non-discrimination. "' 4 

Wanneer de aandacht gericht wordt op deelname aan het dominante patroon wordt de domi
nantie van dat patroon uiteraard versterkt, net als het marginale karakter van dat wat binnen 
het dominante patroon als marginaal gezien wordt. Anderzijds zijn juist binnen het dominante 
patroon de mogelijkheden aanwezig om veranderingen te bewerkstelligen; niet alleen in 
normatief, maar ook institutioneel en financieel opzicht is binnen het dominante patroon veel 
macht geconcentreerd. De geldende normen bepalen immers de inhoud van de agenda, de 
geïnstitutionaliseerde macht bepaalt de organisatievorm en de 'power of the purse' kan de 
werkzaamheden van organen in vergaande mate beïnvloeden door faciliteiten als huisvesting, 
ambtelijke ondersteuning en zittingsduur uit te breiden of te beperken. 

Dit dilemma, een geprivilegeerde dominante praktijk tegenover een 'speciale' marginale, 
speelt iedere emancipatiebeweging parten. Hoe kan het feministische perspectief opgenomen 
worden in het dominante patroon zonder dat de eigen aard van dit perspectief onder
gesneeuwd raakt in dit dominante patroon? De beste strategie lijkt er een op twee parallelle 
sporen: voortgaande pogingen om de aandacht voor gender-kwesties binnen het dominante 
patroon van mensenrechtenbescherming te vergroten èn voortgaande versterking van de 
bestaande 'vrouwenrechten' -organisaties 1 5. 
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Bovenstaande redenering kan ook in gelijkheidstermen verwoord worden. Formele gelijkheid 
staat dan gelijk aan een aanpassing aan de mannelijke norm, in het internationale perspectief 
de 'mainstream'. Materiële gelijkheid kan echter pas verwezenlijkt worden door zowel een 
plek in de 'mainstream' te veroveren als de instituties en procedures te versterken die spe
ciaal voor vrouwen bedoeld zijn. 

Op een concreter niveau zijn er een aantal hoopgevende ontwikkelingen te signaleren. Er is 
sprake van een groeiend besef dat er meer gedaan dient te worden om de mensenrechten van 
vrouwen te garanderen. Daar is in de afgelopen jaren al op verschillende wijze gestalte aan 
gegeven. In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de VN een Verklaring inzake de 
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen aanvaard 1 6. In aansluiting daarop heeft de VN-
Commissie voor de Rechten van de Mens bij resolutie besloten een bijzonder rapporteur 
inzake het geweld tegen vrouwen aan te stellen 1 7. De Sri Lankaanse juriste Radhika Coom-
araswamy is inmiddels op deze post benoemd en heeft een begin gemaakt met haar werk
zaamheden. In 1995 heeft zij haar eerste rapport voorgelegd aan de Commissie voor de 
Rechten van de Mens. 

Er is eveneens sprake van een voortgaande ontwikkeling binnen de 'mainstream'; het toe
zicht op de naleving van mensenrechten van vrouwen wordt ook door de 'gewone' mensen-
rechtenorganen van de VN meer en meer als een belangrijke taak gezien. De Wereldconfe
rentie Mensenrechten (Wenen, 1993) heeft ten aanzien van beide genoemde ontwikkelingen 
een katalyserende rol gespeeld, vooral dankzij de hecht georganiseerde lobby van (internati
onale vrouwenorganisaties. In de Slotverklaring en het Actieprogramma 1 8 die deze Confe
rentie aannam, werden zowel De CSW als het CED AW opgeroepen met spoed te werken aan 
het creëren van een individuele klachtrechtprocedure door middel van een Facultatief Proto
col bij het Vrouwenverdrag 1 9. 

2.1.3. Conclusies 

Wanneer mensenrechten bezien worden vanuit de feministische theorievorming ten aanzien 
van internationaal recht valt meteen op dat het 'gender'-perspectief nauwelijks een plaats 
heeft binnen de hedendaagse instituties en normen, de 'mainstream'. Voorzover er aandacht 
is voor dit gender-perspectief, is dit binnen de 'marge' van vagere normen en zwakkere 
handhavingsmechanismen. Vooralsnog lijkt de beste strategie om hier verandering in te 
brengen er een op een parallel spoor; de 'mainstream' ontvankelijker maken voor het tot 
dusverre veronachtzaamde gender-perspectief en de 'marge' versterken. 

16. Res. 48/104, 20 december 1993, UN Doe. A/48/629. 
17. Res. 1994/45. 
18. A/CONF. 157/23. 
19. C. Flinterman, Het recht tot klagen, Nemesis, 1995, nr. 1, p. 5. 
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Het Vrouwenverdrag hoort in een ontwikkeling die ten doel heeft de positie van vrouwen te 
verbeteren, door het ontwikkelen van beleid hiertoe en het scheppen van vrouwenrechten. 
Maar het Vrouwenverdrag heeft gezien de ontstaansgeschiedenis eveneens een plaats in de 
traditie van de ontwikkeling van mensenrechten ('corpus'). Het Verdrag moet dan ook in 
onderlinge samenhang met deze verdragsregels inzake mensenrechten gelezen worden. 

2.2. Het werk van de Commissie voor de Status van de Vrouw 

Het Vrouwenverdrag is tot stand gekomen door de inzet van de Commissie voor de Status 
van de Vrouw (CSW), een VN-Commissie die werkt op hetzelfde hiërarchische niveau als 
de Commissie voor de Rechten van de Mens. 

De Commissie voor de Status van de Vrouw (hierna CSW) is een functionele commissie van 
de Economische en Sociale Raad (ECOSOC), een van de hoofd-organen van de Verenigde 
Naties. Daarmee is de CSW van gelijk hiërarchisch niveau als de Commissie voor de Rech
ten van de Mens. De opdracht aan deze uit statenvertegenwoordigers bestaande Commissie 
is het bevorderen van de rechten van vrouwen op politiek, economisch, maatschappelijk, 
sociaal en opvoedkundig terrein, en het ontwikkelen van voorstellen op die terreinen 2 0. 
Hiermee werd de lijn van het VN-Handvest doorgetrokken: de preambule belijdt immers 
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens en de gelijke rechten van mannen en 
vrouwen 2 1 . Het Handvest wijst daarnaast in een aantal artikelen ieder onderscheid naar 
geslacht af22. Gesteld zou kunnen worden dat de 'equal rights'-doctrine met het VN-Hand
vest internationaalrechtelijk was gepositiveerd. Na enkele uitbreidingen zijn sinds 1990 45 
staten lid van de Commissie, elk met een zittingsduur van drie jaar. In de periode 1990-1993 
was Nederland lid van de CSW. 

Het werk van de Commissie is in een aantal fasen te onderscheiden: allereerst begon de 
Commissie met het ontwerpen van juridische instrumenten ter verbetering van de positie van 
vrouwen ("standard setting") en vervolgens ontwikkelde zij de supervisietaken. Direct na de 
oprichting in 1946 is de CSW met "standard setting" begonnen. Het eerste werk van de 
Commissie lag op het terrein van de politieke participatie van de vrouw. In 1952 kwam het 
Verdrag inzake de Politieke Rechten van de Vrouw tot stand. Dit verdrag bepaalt dat vrou
wen op voet van gelijkheid met mannen het recht hebben deel te nemen aan alle verkiezingen 
en het recht hebben om gekozen te worden en benoembaar te zijn in openbare functies. 

20. Vergelijk artikel 1 lid 3 en 55 Handvest. 
2 1 . ESC Res. 1/5 (1946); ESC Res. 2/11 (1946); ESC Res. 48(IV) 1947; ESC Res. 1987/22. 
22. In de artt. 1 derde lid, 13 eerste lid, en 76 sub e is een verbod van onderscheid naar geslacht 

opgenomen met betrekking tot mensenrechten en fundamentele vrijheden, art. 8 betreft de gelijke 
verkiesbaarheid voor en deelname in de organen van de VN voor mannen en vrouwen. 
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Vervolgens werd gewerkt aan de regeling van de nationaliteit van de gehuwde vrouw, 
waarover in 1957 een verdrag tot stand kwam 2 3 . Dit verdrag heeft tot doel vrouwen te 
beschermen tegen het verlies van hun nationaliteit als gevolg van het huwelijk met een man 
met een andere nationaliteit. In 1962 volgde een verdrag met betrekking tot de huwelijks
toestemming, de minimumleeftijd waarop een huwelijk kan worden aangegaan en de registra
tie van huwelijken 2 4. Dit verdrag was een reactie van de CSW op de nadelige invloed die 
traditionele praktijken hebben op de positie van vrouwen. 

Op een parallel spoor kwam in 1951, mede op advies van de CSW, binnen de Internationale 
Arbeidsorganisatie een verdrag met betrekking tot gelijk loon voor mannen en vrouwen tot 
stand, later gevolgd door instrumenten met betrekking tot gelijk loon, pensioenen en sociale 
verzekeringen 2 5. In de Unesco is in 1960 een verdrag met betrekking tot de bestrijding van 
discriminatie in het onderwijs tot stand gekomen 2 6. 

In de periode 1965-1967 kwam, als reactie op de ontevredenheid over het geringe effect van 
de binnen de CSW tot stand gekomen verdragen, de Verklaring inzake de Uitbanning van 
Discriminatie jegens de Vrouw (DEDAW) tot stand 2 7. Tijdens de onderhandelingen over 
de Verklaring waren er verschillen van mening ten aanzien van de vraag of de Verklaring 
een overzicht van fundamentele rechten zou moeten zijn, of de verplichtingen expliciet 
moesten verwijzen naar de rol van staten, alsmede ten aanzien van de reikwijdte van het 
document en van de rechten die daarin opgenomen zouden moeten worden. 

Als bekroning op de wetgevende arbeid van de Commissie kwam in 1979 het Vrouwen
verdrag tot stand 2 8. De Verklaring inzake de Uitbanning van Discriminatie jegens de Vrouw 
is als de voorloper van het Vrouwenverdrag te beschouwen, maar er zijn op enkele punten 
ook interessante verschillen aan te wijzen. Zo geeft de Verklaring niet zo'n uitgebreide 
definitie van discriminatie als het Vrouwenverdrag, waardoor dit laatste document in beginsel 
een ruimere bescherming biedt. Ook zondert de Verklaring weer meer maatregelen uit die 
als niet discriminerend worden beschouwd. Deze worden niet beperkt tot het moederschap 
maar omvatten ook de vrouw in haar fysieke hoedanigheid als vrouw. Op deze verschillen 
komen we bij de bespreking van de afzonderlijke verdragsartikelen van het Vrouwenverdrag 
nader terug. 

23. New York, 20 februari 1957, Trb. 1965, 218, vertaling Trb. 1966, 213. Dit verdrag is door 
Nederland in 1992, bij de ratificatie van het Vrouwenverdrag, opgezegd in verband met de strijd 
tussen artikel 9 Vrouwenverdragen het verdrag uit 1957. 

24. New York 10 december 1962; Trb. 1965, 150. Door Nederland geratificeerd in 1965. 
25. ILO Verdrag 100 betreffende de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten 

voor arbeid van gelijke waarde (1951), Trb. 1971, 134, door Nederland geratificeerd in 1971. 

26. 15 december 1960; Trb. 1966, 205-206. Door Nederland geratificeerd in 1966. 
27. AVVN Res.2263 (XXII) 1967. 
28. New York 19 December 1979, Trb. 1980, 146. Door Nederland geratificeerd in 1991. 
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29. AVVN Res. 3318 (XXIX) (1974), Declaration on the Protection of Women and Children in Emer-
gency and Armed Conflict. 

30. AVVN Res. 63/37 (1982), Declaration on the Participation of Women in Promoting International 
Peace and Co-operation. 

3 1 . Zie noot 15. 
32. ESC Res. 76 (V), 5 augustus 1947; Res. 301 (XI) 1, 14-17 juli 1950; Res. 1983/27, 26 mei 1983. 
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Sinds de totstandkoming van het Vrouwen verdrag, is door de CSW nog een aantal andere 
verklaringen tot stand gebracht: de Verklaring inzake de Bescherming van Vrouwen en 
Kinderen in Noodtoestand en Gewapend Conflict 2 9; en, in samenwerking met de 3e Com
missie van de Algemene Vergadering (Sociale en Humanitaire aangelegenheden), de Verkla
ring inzake de Participatie van Vrouwen in het Bevorderen van Internationale Vrede en 
Samenwerking 3 0. Onlangs kwam door de Algemene Vergadering de Verklaring inzake de 
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen 3 1 tot stand, waarbij de CSW met betrekking tot de 
formulering een hoofdrol speelde. 

De CSW heeft in het kader van een aantal verdragen en verklaringen een supervisie-taak 
gekregen. Het gaat dan met name om verdragen, die tot stand zijn gekomen op initiatief van 
de CSW, en die zelf geen supervisie-systeem kennen, maar waarin in een rapportageprocedu
re door de CSW is voorzien. De ervaringen met deze supervisietaken zijn weinig hoopge
vend, omdat aan de bijbehorende rapportage-verplichtingen slechts ten dele, en zeer gebrek
kig wordt voldaan door de verdragspartijen. Er is geen sprake van een formele bevoegdheid 
van de CSW, en de Commissie lijkt zich weinig bewust van de potentiële mogelijkheden van 
dergelijke rapportageprocedures, die immers tot discussies van politiek belang uit zouden 
kunnen groeien. 

Een ander supervisie-bevoegdheid van de Commissie is die van het kennis nemen van indivi
duele klachten 3 2. Lange tijd was dit onder invloed van de Koude Oorlog, een bevoegdheid 
waarmee de CSW niet veel kon doen. In 1983 werd de procedure uitgebreid met de instelling 
van een werkgroep bestaande uit vijf personen, die zich over de vertrouwelijke klachten kan 
buigen. Deze werkgroep van de Commissie beoordeelt de klachten ("Communications") aan 
de hand van de vraag of hieruit een "consistent pattern of reliably attested injustices and 
discriminatory practices against women" blijkt. Daarbij moet worden samengewerkt met de 
gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. De Commissie kan naar aanleiding 
van het verslag van de werkgroep aanbevelingen doen aan de ECOSOC, die kan besluiten 
over stappen naar aanleiding van uit de klachten blijkende ontwikkelingen en trends. Tot aan 
de aanbevelingen die de CSW aan de ECOSOC kan doen is de procedure vertrouwelijk. 
Deze procedure vertoont veel gelijkenis met de Resolutie 1503-procedure van de Commissie 
voor de Rechten van de Mens, waarin grove en systematische schendingen van mensenrech
ten vertrouwelijk aan de orde kunnen worden gesteld. 

De CSW heeft aangegeven dat ze uitsluitend klachten met betrekking tot vrouwen behandelt, 
en dat gevallen van ongelijke behandeling (van mannen) in het algemeen niet ontvankelijk 
zijn maar eventueel binnen de procedure van de Commissie voor de Rechten van de Mens 
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zouden kunnen vallen. Het gaat hier, met andere woorden, in de ogen van de CSW niet om 
een algemene "gelijke behandelings-procedure". Ook werd besloten dat gevallen die buiten 
het materiële bereik van het Vrouwenverdrag vallen in deze procedure niet ontvankelijk zijn. 

2.3. De visie van de CSW op het te voeren beleid 

Naast het ontwerpen van juridische instrumenten is de Commissie vooral actief geweest met 
betrekking tot het formuleren van beleid rond het thema Vrouwen en Ontwikkeling. Tijdens 
de Wereldconferentie voor de Rechten van de Mens in Teheran in 1968 werd besloten dat 
de CSW prioriteit zou geven aan de opleiding van vrouwen en de bijdrage van vrouwen aan 
de economische en sociale ontwikkeling om recht te doen aan de behoeften van vrouwen in 
de huidige wereld 3 3 . Daarop startte de CSW met aktiviteiten rond de samenhang tussen 
gelijkheid en ontwikkeling, waarin de nadruk lag op het feit dat vrouwen niet slechts begun
stigden aan het ontwikkelingsproces zijn, maar ook deelnemers. Centrale thema's waren het 
waarborgen van de deelname van vrouwen aan het ontwikkelingsproces, en het integreren 
van de samenhang tussen gelijkheid en ontwikkeling in ontwikkelingsprogramma's. Deze 
aanpak werd met name voortgezet in het Internationale Jaar van de Vrouw (1975), en het 
daarop volgende Decennium voor de Vrouw. 

In 1972 werd besloten tot een Jaar van de Vrouw 3 4 , en in samenhang daarmee tot een drie
tal wereldconferenties. De wereldconferenties waren een aanzet tot een veelomvattender 
aanpak van de bemoeienis van de Verenigde Naties met de positie van vrouwen. Een aantal 
programma's en verklaringen kwam tot stand waaruit de politieke betrokkenheid van deze 
organisatie bij de positie van vrouwen spreekt. Uit deze documenten blijkt een bredere 
aanpak van de thema's gelijkheid, ontwikkeling en vrede; het zijn blauwdrukken voor toe
komstige aktie door de Verenigde Naties, door de staten en door niet-gouvernementele 
organisaties (NGO's) . Gevolg van deze aanzet was ook dat de CSW een duidelijkere taak 
kreeg in het ontwikkelingsproces, en de rol van vrouwen daarin. Ook in het vervolg-traject 
speelde de Commissie een rol namelijk bij het bewaken van de voortgang met betrekking tot 
de implementatie van de "Forward-looking strategies", het tijdens de Conferentie in Nairobi 
tot stand gekomen beleidsdocument. 

Anderzijds was de CSW zeker niet de enige actor van belang tijdens het Decennium van de 
Vrouw. Zo speelde de CSW bijvoorbeeld geen rol in de voorbereiding van de Wereldconfe
renties in Mexico en in Kopenhagen. Verder waren belangrijke initiatieven voor verbetering 
van de aandacht voor de positie van vrouwen binnen de Verenigde Naties afkomstig van de 
Algemene Vergadering en de ECOSOC zonder dat de CSW daar veel aan bijgedragen heeft. 
Een punt van zorg was dat de aandacht van de CSW voor de ontwikkelingsproblematiek de 
aandacht afleidde van de andere twee hoofdthema's van het Decennium: vrede en gelijkheid. 
Daarnaast was er bezorgdheid over de positie van de CSW als de coördinator van akties met 

33. AVVN Res. 2442 (XXII). 
34. ESC Res. 1681 (Lil) en AVVN Res. 3010 (XXVII). 
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betrekking tot vrouwen binnen de VN-organisatie zelf. Halverwege de jaren zeventig werd 
steeds vaker gesuggereerd dat de CSW opgeheven kon worden. Uiteindelijk werd echter in 
1980 een voorstel hiertoe verworpen. De CSW werd expliciet belast met het coördineren en 
volgen van de implementatie van het inmiddels geformuleerde beleid met betrekking tot 
vrouwen binnen de Verenigde Naties. 

Na het Decennium van de Vrouw en de periode waarin de aandacht vooral uitging naar de 
rol van vrouwen in het ontwikkelingsproces volgde een periode waarin de "mainstream-
ing" 3 5 centraal stond. Met name ging de aandacht in de jaren tachtig uit naar het revitalise
ren van de rol van de CSW en het optimaliseren van haar werkwijze. Ook waren er initiatie
ven om de drie thema's van het decennium: Vrede, gelijkheid en ontwikkeling beter te 
integreren. Na een periode van speciaal op vrouwen gerichte aktiviteiten werd de koers 
verlegd naar een strategie gericht op het incorporeren van de belangen van vrouwen in een 
integrale aanpak. Daarnaast werd vastgesteld dat de verbetering van de positie van vrouwen 
samen zou moeten hangen met vergroting van invloed in besluitvorming op alle niveaus 
(empowermenf). Tevens werd gewerkt aan het incorporeren van de resultaten van de wereld
conferentie in Nairobi in alle aktiviteiten van de Verenigde Naties op het gebied van vrou
wenrechten. In 1987 was de stemming zo zeer veranderd dat in een speciale zitting van de 
CSW gesproken werd over het verder verstevigen van de positie van de CSW. Er kwam een 
betere coördinatie van het werk, onder andere een middellange-termijn plan waarin e<*n 
evaluatie van de drie centrale doelen aan de orde kwam. Deze veranderingen in de werkwijze 
van de CSW hebben de instemming gekregen van zowel de ECOSOC als de Algemene 
Vergadering. Daaruit mag een ondersteuning voor het werk van de CSW door de staten 
blijken. Ook de rol van de CSW met betrekking tot de wereldvrouwenconferentie in Beijing 
in 1995 getuigt van een hernieuwde vitaliteit van deze Commissie. 

2.4. De totstandkoming van het Vrouwenverdrag 

In 1972 verzocht de CSW de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om de lidstaten 
naar hun mening te vragen over aard en inhoud van een nieuw, alomvattend instrument 
gericht op de verbetering van de positie van de vrouw 3 6. Ontevredenheid over de lauwe 
ontvangst van de DEDAW, alsmede het feit dat de implementatie van de Verklaring en de 
rapportage daarover aan de CSW op basis van vrijwilligheid (en dus slechts mondjesmaat) 
gebeurde, liggen aan de basis van de ontwikkeling van het Vrouwenverdrag. Het voorberei
dende werk in het proces van internationaalrechtelijke codificatie van de rechten van de 
vrouw gebeurde in de CSW 3 7 . 

35. Met "mainstreaming" wordt hier bedoeld de discussie over de plaats van vrouwen in het algemene 
discours (=mainstream) over mensenrechten, economie en maatschappelijke ontwikkelingen. 

36. Res. 5 (XXIV), 1972. 
37. Het navolgende is gebaseerd op Laetitia van de Assum, Ontwerp-Verdrag inzake de uitbanning 

van discriminatie jegens de vrouw, NJCM-Bulletin 4 (1979) 20, 2-7. 
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Tussen de aanvaarding van de Verklaring en de aanvaarding van het Vrouwenverdrag ligt 
een periode van 13 jaar, waarin een aantal obstakels met betrekking tot het Verdrag moest 
worden overwonnen. De groep Oosteuropese landen nam het initiatief voor de formulering 
van een verbindend document waarin de implementatie van rechten gekoppeld zou moeten 
worden aan supervisie door de CSW. Westerse landen waren bang dat een verdrag de aan
dacht van de andere mensenrechtenverdragen af zou leiden, terwijl anderen juist meenden 
dat de traditionele CSW-aanpak van verdragen op deelterreinen voldeed. Ook was er be
zorgdheid over een eventuele overlap tussen een dergelijk alomvattend verdrag en de aktivi-
teiten van bijvoorbeeld de Internationale Arbeidsorganisatie op deelterreinen. 

In 1974 kon de CSW beginnen aan een ontwerp-verdrag op basis van de reacties die ze van 
regeringen had gekregen, om in 1976 een afgerond ontwerp te presenteren. Via de CSW en 
de ECOSOC kwam dit ontwerp in het najaar van 1977 op de 32e zitting van de Algemene 
Vergadering aan de orde 3 8 . De Algemene Vergadering droeg het ontwerp-verdrag ter be
handeling over aan de Derde Commissie. Tijdens de 32e, 33e en 34e zitting van de Algeme
ne Vergadering (1977-1979), stelde de Derde Commissie een aparte werkgroep in om het 
ontwerp te bespreken. 

In 1977 en 1978 was het inhoudelijke gedeelte besproken, in 1979 kwamen vooral de artike
len aan de orde die betrekking hadden op het implementatie-systeem van het Verdrag 3 9. 
Gekozen werd voor een systeem dat grotendeels is gebaseerd op dat van het Verdrag tegen 
Rassendiscriminatie 4 0. Voor het opnemen van een statenklachtrecht en een individueel 
klachtrecht kon niet voldoende steun worden gevonden. 
De behandeling van het rapport van de werkgroep in de Derde Commissie in 1979 werd door 
velen met bezorgdheid tegemoet gezien. Enkele delegaties hadden namelijk al aangekondigd 
dat zij het hele ontwerp opnieuw aan de lidstaten wilden voorleggen voor commentaar; 
enkele anderen, met name uit Islamitische landen, wilden een groot aantal amendementen 
indienen. In beide gevallen zou het moeizaam tot stand gekomen ontwerp opengebroken 
kunnen worden, wat het uiteindelijke resultaat zeker niet gunstig zou beïnvloeden. De Ma
rokkaanse gedelegeerde diende een vijftal amendementen in die beoogden het Verdrag op 
enkele punten fundamenteel te wijzigen. Tot verrassing van velen werden de meest vergaan
de Marokkaanse voorstellen met een overgrote meerderheid van stemmen verworpen. Ook 
een voorstel van Mexico om de hele verdragstekst nogmaals aan de lidstaten voor te leggen 
met het verzoek commentaar te leveren, dat vervolgens tijdens de 35e Algemene Vergade
ring besproken zou worden, haalde geen meerderheid. Vervolgens kon het hele Verdrag door 
de Derde Commissie worden aanvaard. De Algemene Vergadering aanvaardde het Verdrag 
daarna op 18 december 1979 met 130 stemmen vóór, geen tegen en 10 onthoudingen. Tot 
de onthouders behoorden een aantal Latijnsamerikaanse en Arabische landen 4 1. 

38. A W N Res. 32/136 (1977). 
39. L.A. Rehof. Guideto the Travaux Préparatoires, 1993, p. 11. 
40. Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, 21 decem

ber 1965. Trb. 1966, 146. 
4 1 . A W N Res. 34/180; Open gesteld voor 1/3/1980, inwerkingtreding 3 september 1981. 
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De resolutie waarbij het Vrouwenverdrag werd aanvaard, was opgesteld door de Nederlandse 
delegatie. Ook in andere stadia van de voorbereiding van het Verdrag heeft Nederland een 
rol gespeeld in de formulering van de inhoud. Dit gebeurde vooral in de vorm van regerings
commentaren, door middel van voorstellen tot aanvulling of wijziging van teksten en door 
verklaringen van regeringsvertegenwoordigers in vergaderingen van de Verenigde Naties, 
met name in de Derde Commissie van de Algemene Vergadering 4 2. Op 17 juli 1980 onder
tekende het Koninkrijk dit Verdrag, maar de Rijkswet tot Goedkeuring van het Verdrag 
bereikte het Staatsblad pas op 3 juli 1991 4 3 . De ratificatie vond plaats in New York op 23 
juli 1991, waarna het Verdrag zonder enig voorbehoud op 22 augustus 1991 voor het Ko
ninkrijk in werking trad 4 4. 

42. TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nrs. 1-3, p. 6. 
43. Staatsblad 1991, 355. 
44. J.H.J. de Wildt, Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discrimi

natie van Vrouwen (IVDV), Ars Aequi 41 (1992) 5, 259-266. 
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3. Een beschrijving van het Vrouwenverdrag 

3.1. Algemeen 

Het Vrouwenverdrag heeft een brede programmatische opzet. Het houdt zich specifiek bezig 
met vrouwendiscriminatie. Het Verdrag hanteert een breed discriminatiebegrip en beperkt 
zich niet tot de publieke sfeer, maar strekt zich ook uit tot private verhoudingen. Het bevat 
een groot aantal materiële bepalingen die, thematisch geordend, een breed scala van maat
schappelijke terreinen en private verhoudingen bestrijken. Het Verdrag richt zich in de eerste 
plaats tot de wetgever en de overheid, van wie een actief beleid ter verbetering van de positie 
van vrouwen verwacht wordt. Het is anderzijds soms ook zo concreet dat er een directe 
invloed van uitgaat op het rechtsstelsel van de lid-staten en dat het de rechtsaanspraken 
beïnvloedt van individuele burgers. 

In de preambule worden de uitgangspunten van het Verdrag geformuleerd. Met erkenning 
van het feit dat in tal van internationale regelingen algemene discriminatieverboden zijn 
opgenomen, stelt de preambule vast dat dit niet heeft afgedaan aan de nog immer wijdver
breide vrouwendiscriminatie. Van belang is de verwijzing naar de noodzaak de traditionele 
rollen van mannen en vrouwen te veranderen, en de daarmee samenhangende erkenning van 
het maatschappelijk belang van het moederschap, en van de rol van ouders bij de opvoeding. 
Het streven naar de uitbanning van vrouwendiscriminatie wordt gekoppeld aan de Nieuwe 
Internationale Economische Orde, de uitbanning van apartheid en de internationale vrede en 
veiligheid. Deze onderwerpen van internationale politiek wekken de indruk dat alles met alles 
samenhangt, wat volgens sommigen niet bevorderlijk is voor het Vrouwenverdrag. 
Een groot aantal westerse landen was namelijk van mening dat deze politiek getinte paragra
fen niet thuishoren in een verdrag dat tot doel heeft de discriminatie van de vrouw uit te 
bannen. Het Verenigd Koninkrijk vroeg bij de behandeling in de Algemene Vergadering dan 
ook om een aparte stemming over de paragrafen 10 en 11 van de preambule van het Ver
drag 4 5 . 

45. Paragraaf 10 luidt: 

"Met nadruk erop wijzend dat de uitbanning van apartheid, van alle vormen van racisme, van 
rassendiscriminatie, van kolonialisme, van neo-kolonialisme, van agressie, van buitenlandsebezet-
ting en overheersingen van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Staten, van essen
tieel belang is voor het volledige genot van rechten door mannen en vrouwen." 
Paragraaf 11 luidt: 
"Bevestigend dat de versterking van de internationale vrede en veiligheid, de internationale 
ontspanning, de onderlinge samenwerking tussen alle Staten ongeacht hun sociaal en economisch 
stelsel, de algemene en volledige ontwapening, in het bijzonder nucleaire ontwapening onder 
streng en doeltreffend internationaal toezicht, de bevestiging van de beginselen van rechlvaardig-
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De stemming leidde tot een aanvaarding van beide paragrafen. De meeste westerse landen, 
waaronder Nederland, onthielden zich van stemming4*, en Frankrijk, Nederland en Duits
land maakten bij ratificatie een interpretatieve verklaring met betrekking tot de preambule. 
De preambule is overigens op zichzelf niet verbindend, en ze moet, zoals die van elk ver
drag, gelezen worden in het licht van de tijdgeest. 

Voor het overige bestaat het Verdrag uit zes delen, waarvan de eerste vier de materiële 
bepalingen bevatten. Het vijfde deel handelt over het supervisie-mechanisme en het toezicht
houdend Comité (CEDAW), terwijl in deel zes de slotbepalingen aan de orde komen. 
De betekenis van het Verdrag voor de Nederlandse rechtsorde hangt af van de materiële 
bepalingen. De verschillende delen van het Verdrag bevatten min of meer thematisch gebun
delde rechten. Het Verdrag is niet op alle plaatsen een toonbeeld van juridische systematiek. 
De oorzaak daarvan ligt in de ontstaansprocedure die, zoals vele VN-verdragen, in verschil
lende organen van de Verenigde Naties heeft plaatsgevonden 4 7. 

Het Vrouwenverdrag is ondergeschikt aan regels van verdragenrecht die traditioneel de 
verdragsluitende partijen veel vrijheid laten. Dit tekent zich het duidelijkst af bij de regeling 
omtrent voorbehouden in art. 28 lid 2 4 8 . Hoewel het Verdrag zich mag verheugen in een 
opmerkelijk aantal ratificaties, is daarmee niet gezegd dat die vele verdragspartijen allen de 
intentie hebben het Verdrag naar letter en geest uit te voeren 4 9. 
De prijs voor de vele ratificaties zijn de voorbehouden, negenentwintig staten hebben laten 
weten dat zij zich met uitzondering van een aantal uitdrukkelijk vermelde materiële bepalin
gen, aan het Verdrag gebonden zullen achten. Dit is op grond van art. 28 lid 2 toegestaan, 
zolang de voorbehouden zich niet keren tegen doel en strekking van het Verdrag. Deze regel 
moet zo uitgelegd worden dat het verboden is voorbehouden te maken bij zeer essentiële 
bepalingen, terwijl voorbehouden op ondergeschikte punten wel toegelaten zijn. Art. 28 lid 
2 is een niet-gesanctioneerd verbod, anders dan de overige verdragspartijen is er geen instan-

heid, gelijkheid en wederzijds belang in de betrekkingen tussen de landen, en de verwezenlijking 
van het recht van volken, levend onder vreemde en koloniale overheersingen buitenlandse bezet
ting, op zelfbeschikking en onafhankelijkheid, alsmede de eerbiediging van de nationale soeve
reiniteit en de territoriale integriteit, de maatschappelijke vooruitgang en ontwikkeling zullen 
bevorderen en derhalve zullen bijdragen tot het bereiken van volledige gelijkheid van mannen en 
vrouwen." 

46. De preambule is regelmatig ter sprake geweest tijdens de parlementaire behandeling, zie onder 
andere MvT, TK 1984-85, 18 950 (R 1281) nr. 3, p. 5 en 10; VV, TK 1984-85, 18 950 (R 1281) 
nr. 4, p. 9-10 en MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 18-19. 

47. N.Burrows, The 1979 Convention on the Elimination of AU Forms of Discrimination against 
Women, in: 32 Netherlands International Law Review 1985, 419-460; 419-423 passim. 

48. Hierover: Rebecca Cook, Ethnische culturen en vrouwendiscriminatie, in: 3 Nemesis 1987, 
p. 49-55; idem, Reservationsto the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women in: 30 Virginia JIL 1990, p. 643-716; Liesbeth Lijnzaad, Voorbehouden bij 
Vrouwenverdrag, in: 4 Nemesis 1988, p. 105-111 en Miriam Jacobs, Onder Voorbehoud, in: 
Nemesis 1993, p. 81-87. 

49. Op 1 januari 1995 waren 138 staten partij bij dit verdrag. 
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50. Zie "Legal opinion submitted by the Treaty section of the Office for Legal Affairs upon an inquiry 
by the Committee concerning the implementation of article 28 of the Convention on the Elimina-
tion of AU Forms of Discrimination against Women", UN doe. A/39/45 Volume II Annex. 

51. CS/CEDAW/1990/BP.l . 
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tie die zich een oordeel over de toelaatbaarheid van een voorbehoud mag aanmeten 5 0. Dat 
heeft er toe geleid dat er een aantal hoogst dubieuze voorbehouden zijn gemaakt en aanvaard, 
waartegen slechts weinig andere staten bezwaar hebben gemaakt. 

In Aanbeveling 4 heeft de Commissie haar verontrusting uitgesproken over het veelvuldig 
gebruik van voorbehouden, en verwelkomt zij de beslissing van verdragspartijen dit ter 
sprake te brengen 5 1 . Het gesprek waar in Aanbeveling 4 verwezen werd heeft plaatsgevon
den, doch heeft weinig effect gehad. Slechts zeer weinig staten bleken bereid hun voorbe
houden in te trekken. 

3.2. Artikelsgewijze bespreking van het Vrouwenverdrag 

Hieronder volgt een artikelgewijze behandeling van de materiële bepalingen van het Verdrag. 
Eerst wordt ingegaan op de bepaling zelf. Daarna wordt in het kort verwezen naar andere 
relevante internationale bepalingen ten aanzien van het behandelde verdragsartikel. Deze 
verwijzingen beogen niet uitputtend te zijn, maar zijn een indicatie van de samenhang tussen 
de regels in het Vrouwenverdrag en andere internationale regelgeving. Sinds het aannemen 
van het verdrag heeft de toezichthoudende Commissie (CEDAW) bovendien een serie alge
mene aanbevelingen gedaan voor de implementatie van het verdrag mede naar aanleiding van 
de ingekomen rapportages van de lidstaten. Deze spelen een belangrijke rol bij de invulling 
en concretisering van de verschillende verdragsartikelen en bij de beoordeling van de verwe
zenlijking van de verdragsverplichtingen door de lidstaten. Zij worden bij de betreffende ver
dragsartikelen besproken. 

Deel I: Algemene bepalingen 

Art. 1 Het discriminatiebegrip 

Deel 1 van het Vrouwenverdrag opent met art. 1 de definitie van vrouwendiscriminatie. 
Daaronder wordt verstaan: "elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond 
van geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening door 
vrouwen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, 
sociaal of cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied dan 
ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan 
te tasten of te niet te doen". 
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Art. 1 is een concrete definitie, de bepaling is ruim geformuleerd en verbiedt zowel directe 
als indirecte discriminatie, alsmede discriminatie op grond van huwelijkse staat 5 2. De for
mulering "onderscheid, uitsluitingof beperking... die tot gevolg heeft" impliceert het verbod 
van indirecte discriminatie 5 3. Door de uitdrukkelijke opsomming van gevallen waarin discri
minatie verboden is, is het rechterlijk oordeel in die gevallen gebonden. Anderzijds is de 
opsomming van terreinen waarop discriminatie kan plaatsvinden een niet-limitatieve, getuige 
de constructie ".. .of welk gebied dan ook". In de literatuur over het Verdrag komt duidelijk 
naar voren dat in art. 1 met opzet verwezen wordt naar 'vrouwen' en niet naar de kwestie 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het algemeen. De CSW was in haar 
ontwerp uitgegaan van een concept van formele gelijkheid, dat door de werkgroep van de 
Algemene Vergadering bijgesteld werd. De oorspronkelijke formulering 'on the basis of 
equality with men' werd vervangen door 'on the basis of equality of men and women'. Het 
bleek binnen de VN niet mogelijk om via art. 1 te proberen de bestaande sociaal-econo
mische en culturele patronen te doorbreken. Deze benadering heeft wèl een plaats gekregen 
in de artt. 5 en 10 sub c. 

De definitie van vrouwendiscriminatie is geïnspireerd op die van rassendiscriminatie in art. 
1 lid 1 van het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie 5 4. 
Als beide definities naast elkaar gelegd worden dan valt op dat het Rassendiscriminatie
verdrag ook "voorkeur" tot discriminatie bestempelt waar dit in het Vrouwenverdrag ont
breekt. Dit wordt gecompenseerd door de formule "tot gevolg of tot doel (hebben)" in het 
Vrouwenverdrag 5 5. Een ander duidelijk verschil is de zelfbeperking die schuilt in "andere 
terreinen van het openbare leven" in het Rassendiscriminatieverdrag, terwijl het Vrouwen
verdrag op dat punt een bredere werkingssfeer poneert in de zinsnede "welk ander gebied 
dan ook" 5 6 . Uit deze formulering volgt dat het Verdrag niet slechts in de publieke sfeer 
geldt, doch dat de werkingssfeer zich eveneens uitstrekt tot de private verhoudingen. 

52. Tijdens de parlementaire behandeling is gesproken over de mogelijk verschillende discriminatie
begrippen in het Vrouwenverdrag, het Europese Recht en de Nederlandse wetgeving. VV, TK 
1984-85, 18 950 (R 1281) nr. 4, p. 10-11; MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 19-21; 
EV, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr.8, p.6-7 en TK 1988-1989, 18 950 (R 1281) nr. 9, p. 12. 

53. Dat is niet voor iedereen even duidelijk, getuige de opmerking van Soutendijk-van Appeldoorn 
(CDA) tijdens de behandeling in de Kamer: "Dat betekent ook dat steeds in een concreet geval 
moet worden bepaald of het verdrag directe dan wel indirecte discriminatie beoogt te verbie
den.. ." Handelingen TK, 26 juni 1990, 82-4625. 

54. Art.1 Rassendiscriminatieverdrag luidt: "In dit Verdrag wordt onder "rassendiscriminatie" ver
staan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, 
afkomst of nationale of etnische afstamming, die ten gevolge heeft de erkenning, het genot of de 
uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op 
politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op ander terreinen van het openbare leven, 
teniet te doen of aan te tasten dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft." 

55. In dezelfde zin: MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 20. 

56. Daarover Burrows, op. cit. 424-426 en van Maarseveen, op. cit. 1023. 
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Het discriminatieverbod zoals neergelegd in art. 1 jo . art. 2 van het Vrouwenverdrag is ook 
te vinden in de artt. 2, 3 en 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rech
ten (IVBPR) 5 7. In de artt. 2 en 3 IVBPR is de reikwijdte van de plicht tot het verzekeren 
en eerbiedigen van rechten zonder onderscheid naar geslacht beperkt tot de in het Verdrag 
erkende rechten, terwijl de definitie van vrouwendiscriminatie in art. 1 Vrouwenverdrag een 
veel breder bereik heeft. Art. 26 IVBPR verbiedt discriminatie op grond van geslacht en dat 
is ruimer dan de tot vrouwen beperkte discriminatie van het Vrouwenverdrag. Aan deze 
uitleg heeft met name de jurisprudentie van het Mensenrechtencomité veel bijgedragen. 
Concreet betekent dit, dat de aanspraakgerechtigden van art. 1 Vrouwenverdrag en art. 26 
IVBPR niet dezelfden zijn. Art. 1 IVDV is uitgebreider in het definiëren van discriminatie, 
terwijl art. 26 IVBPR stelt dat "discriminatie van welke aard ook" verboden is. Art. 26 
IVBPR verbiedt niet alleen discriminatie, maar voegt daar aan toe dat "gelijke en doelmatige 
bescherming" gegarandeerd wordt. Die garantie is niet in art. 1 Vrouwenverdrag opgeno
men, maar is wèl terug te vinden in art. 2c. 
Het discriminatieverbod van art. 14 EVRM geldt, net als het discriminatieverbod van de artt. 
2 en 3 IVBPR voor de rechten erkend in dit Verdrag. Het IVBPR heeft echter ook een 
algemeen discriminatiebeginsel, dat is neergelegd in art. 26. In het EVRM ontbreekt een 
dergelijk artikel, zodat er op Europees niveau een algemeen discriminatiebeginsel ontbreekt. 

In verband met art. 1 kan ook Aanbeveling 19 van de CEDAW genoemd worden 5 8 . In deze 
aanbeveling stelt de Commissie dat de definitie van art. 1 ook "gender-based violence" 
omvat. Geweld tegen vrouwen kan dus een inbreuk opleveren van specifieke bepalingen die 
in het Vrouwenverdrag zijn genoemd ongeacht of in deze bepalingen expliciet het woord 
"geweld" genoemd wordt 5 9 . 

Art. 2 Alle passende middelen 

In art. 2 veroordelen staten vrouwendiscriminatie, en komen ze overeen onverwijld en met 
alle passende middelen een beleid te ontwikkelen ter uitbanning daarvan. Deze bepaling 
houdt de verplichting tot wetgevende arbeid en aanpassing van beleid in: het gelijkheids
beginsel dient in de Grondwet of in andere geëigende wetgeving te worden opgenomen, er 
dient anti-discriminatiewetgeving te komen, gelijke wettelijke bescherming van man en 
vrouw moet worden geregeld, bestaande discriminatoire wetgeving en beleid moeten worden 
gewijzigd en ook onderscheid in de strafwetgeving moet worden afgeschaft. Daarnaast is er 
een verplichting beleid te voeren: de staat moet zich onthouden van discriminatie, en dient 

57. Art. 26 IVBPR luidt: "Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op 
gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard dan 
ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond 
ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale 
of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status." 

58. Tiende sessie, 1991. 
59. Algemene Aanbeveling 19, paragraaf 6 CEDAW. 
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60. Dit wordt in art. 24 in algemene termen herhaald. 
61 . Advies van de Raad van State, TK 1984-85, 18 950 (R 1281) B, p. 14; Nader Rapport, TK 1984-

85, 18 950 (R 1281) C, p. 18; MvT, TK 1984-85, 18 950 (R 1281) nr. 3 p. 11; VV, TK 1984-
85, 18 950 (R 1281) nr. 4, p. 11-12; MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 22-24. 

62. Zie respectievelijk de artt. 25, 26, 32 en 53 EVRM. 
63 . Achtste sessie, 1989. Zie ook het einde van deze paragraaf "Geweld legen vrouwen". 
64. E.A. A lkemaenB. Zaaijer, "De reikwijdte van het Vrouwen verdrag". In: A.W. Heringa, J. Hes, 

L. Lijnzaad. "Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag...", 1994, p. 17. 
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maatregelen te nemen opdat ook discriminatie door personen, organisaties en ondernemingen 
uitgebannen wordt 6 0 . 

Art. 2 is de kern van het Vrouwenverdrag: het bevat een scala aan maatregelen noodzakelijk 
voor het bestrijden van de in art. 1 gedefinieerde vrouwendiscriminatie. De in art. 2 lid e 
opgenomen verplichting discriminatie door privé-personen te bestrijden, raakt direct aan de 
horizontale aspiraties van het Vrouwenverdrag 6 1. Ook art. 2 lid 2 IVBPR gebiedt de staat 
om alle passende (wettelijke) maatregelen te nemen om de in het verdrag erkende rechten 
tot gelding te brengen. Daarnaast zijn staten verplicht om de bescherming van rechten te 
verzekeren door een effectief nationaal rechtsmiddel in te stellen, volgens art. 2 lid 3 IVBPR. 

Het EVRM dwingt niet expliciet tot een anti-discriminatiebeleid of tot aanpassing van de 
wetgeving. De verplichting daartoe blijkt impliciet uit de afdwingbaarheid van de rechten bij 
de nationale rechter, en bij de Straatsburgse instanties 6 2. 

In Algemene Aanbeveling 12 6 3 geeft de Commissie aan dat de artt. 2, 5, 11 en 12 Vrou
wenverdrag de vrouw beschermen tegen geweld, en beveelt het de staten aan om in hun 
rapportage informatie te geven over de wetgeving en andere maatregelen die de vrouw tegen 
geweld in het alledaagse leven beschermen, en over het bestaan van opvangmogelijkheden 
voor vrouwen die slachtoffer van geweld of misbruik zijn geworden. Ook verwacht de 
Commissie statistische gegevens van de lid-staten over het voorkomen van geweld. Verder 
kan nog genoemd worden Algemene Aanbeveling 6. Hierin geeft de CEDAW nadere advie
zen aan de verdragspartijen om de gestelde doelen te bereiken. Hiervoor zouden dan publieke 
instellingen in het leven moeten worden geroepen. Deze zouden onder meer tot taak hebben: 
- "to advice on the impact on women of all government policies 
- to monitor the situation on women comprehensively 
- to help formulate new policies and effectively carry out strategies and measures to elimina-

te discrimination 
- to include in their initial and periodic reports the action taken in respect of this recom-

mendation" 6 4. 

Art. 3 Actief beleid 

Art. 3 is het spiegelbeeld van art. 2 IVDV, in de zin van een positieve verplichting oftewel 
een instructienorm. Dat wil zeggen dat naast een beleid gericht op de uitbanning van discri-



Deel I Het Vrouwenverdrag op liet eerste gezicht 

minatie, er ook beleid dient te komen gericht op de ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen 
opdat zij van hun rechten gebruik kunnen maken. Dit is meer dan alleen het bevorderen van 
een formele gelijkheid zoals geformuleerd in art. 2. Art. 3 geeft opdracht aan de verdrags
partijen om, op bepaalde terreinen, alle passende maatregelen te nemen ter bevordering van 
de emancipatie van vrouwen. In die zin wordt onderstreept dat de formele gelijkheid waartoe 
art. 2 dwingt, een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde is om het verdragsdoel te 
bereiken. 

Bovendien strekt art. 3 de "guarantee of basic human rights and fundamental freedoms" uit 
tot alle maatschappelijke sectoren. 6 5 

Een bepaling als art. 3 is niet als zodanig in andere relevante verdragen terug te vinden 

Art. 4 Tijdelijke maatregelen, positieve actie en moederschapsbescherming 

Dat positieve actie geen discriminatie inhoudt is vastgelegd in art. 4 lid 1. Deze bepaling is 
mede geïnspireerd op de ontwikkelingen die zich ten tijde van de totstandkoming van het 
Verdrag reeds hadden voorgedaan op het terrein van de positieve actie in de Verenigde 
Staten. Tijdelijke bijzondere maatregelen gericht op het versnellen van de feitelijke gelijkheid 
zijn op grond van art. 4 toegestaan, zolang ze niet leiden tot handhaving van ongelijke en 
afzonderlijke normen. Zodra gelijke kansen en gelijke behandeling verwezenlijkt zijn moeten 
de maatregelen worden ingetrokken. 

Art. 2 lid 4 van de 2e EG-Richtlijn Gelijke Behandeling gaat ook over positieve discrimi
natie. Het Hof van Justitie stelt hierbij dat "De uitzondering van art. 2 lid 4 een nauwkeurig 
bepaald en beperkt doel heeft, te weten het toestaan van maatregelen die, hoewel schijnbaar 
discriminerend, in werkelijkheid de in de realiteit van het maatschappelijk leven bestaande 
feitelijke ongelijkheden beogen op te heffen of te verminderen" 6 6. 

In de vijfde Algemene Aanbeveling van het CEDAW 6 7 wordt aangeraden om meer gebruik 
te maken van art. 4 Vrouwenverdrag, door middel van bijvoorbeeld positieve actie, voor
keursbehandeling of quota-regelingen, ten einde de integratie van vrouwen in onderwijs, 
economie, politiek en werkgelegenheid te bewerkstelligen. 

Het tweede lid van dit artikel stelt dat moederschap-beschermende maatregelen geen discri
minatie inhouden. In de literatuur is er regelmatig discussie over de inhoud en noodzaak van 
dergelijke maatregelen en wordt de vraag gesteld of hier geen sprake is van een belemmering 
in de zin van verplichte "bescherming" van alle vrouwen in hun vruchtbare jaren. Ten 

65. E.A. Alkema en B. Zaaijer, "Artt. 2, 3 en 24: De reikwijdte van het Vrouwenverdrag", In: "Het 
Vrouwenverdrag: Een beeld van een verdrag".. . , a.w., p. 17. 

66. EG HvJ 25 oktober 1988, zaak 312/96, Jur. 6315. 
67. Zevende sessie, 1988. 
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68. M. Wadstein, "Implementation of the Un Convention on the Elimination of AU Forms of Discri-
mination against Women", in: SIM Newsletter 1988, 5-21, op 16. Vgl. Kaufman Hevener, op. 
cit., op 73, 82-86; Th. Meron, "Human Rights Law-making in the United Nations", Oxford 1986, 
Ch. II "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", 
53-82, op 73-77; en "Note on the Question of Compatibility between the UN Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Certain ILO Conventions on the 
Protection of Women" in: 68 ILO Official Bulletin 1985, Ser. A, no. 1, 40-42. 

69. A.W. Heringa, "Voorkeursbehandelingen moederschap". In: "Het Vrouwenverdrag: een beeld 
vaneen verdrag.. .", a.w., p. 33. 

70. E. Lijnzaad "Over rollenpatronen en de rol van het Verdrag" In: "Het Vrouwenverdrag: een beeld 
van een verdrag.. ." ,a.w., p. 44. 

71 . E. Lijnzaad a.w., In: "Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag.. .", p. 46. 
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aanzien van de verspreide bepalingen over moederschap, (zoals de artt. 5b, 11 lid lf, 11 lid 
2, 12 lid 1, 16 lid ld) rijst dezelfde vraag. Onderscheid moet worden gemaakt tussen algeme
ne bescherming van vrouwen die tegelijkertijd een belemmering kan vormen in de ontplooi
ing op de arbeidsmarkt, en de specifieke bescherming gerelateerd aan zwangerschap en van 
de fysieke kanten van het moederschap 6 8. Wetgeving die beoogt alle vrouwen tegen bijzon
der gevaarlijk of ongezond werk te beschermen, en die mannen daartegen niet beschermt kan 
om die reden discriminatoir zijn. Het tweede lid van artikel 4 moet gelezen worden in de 
context van het Vrouwenverdrag, namelijk het tegengaan van stereotiepen en van ouderwetse 
opvattingen over de rol van de vrouw. Het zal erom gaan goed te onderscheiden tussen 
'werkelijke' bescherming aan de ene kant en benadeling onder het mom van bescherming aan 
de andere kant. Lid 2 kan in samenhang met art. 11 lid 3 worden gelezen, waarin gezegd 
wordt dat de maatregelen daarin genoemd regelmatig bezien moeten worden in het licht van 
nieuwe wetenschappelijk opvattingen 6 9. 

In ILO-Verdrag 103 staan bepaalde rechten in verband met de bescherming van het moeder
schap omschreven. In art. 8 van het ESH staan soortgelijke waarborgen. 

Art. 5 Rolpatronen en stereotiepen 

De Verdragspartijen spreken in het eerste lid van art. 5 af om alle passende maatregelen te 
nemen ter uitbanning van vooroordelen, gewoonten en stereotiepen. In de preambule van het 
Vrouwenverdrag en in art. 3 DEDAW was al eerder aandacht besteed aan de noodzaak tot 
uitbanning van stereotiepen. Art. 5 is echter ruimer geformuleerd in die zin dat het als doel 
heeft het veranderen van sociale en culturele gedragspatronen, terwijl art. 3 DEDAW sprak 
over het opvoeden van de publieke opinie en het richten van de nationale aspiraties op de 
uitbanning van vooroordelen 7 0. Art. 5 verwoordt het einddoel van het Vrouwenverdrag. 
Daarmee is het een 'kapstok-bepaling' die van belang is bij de interpretatie van het Vrouwen
verdrag 7 1 . 

Het tweede lid van art. 5 houdt de verplichting in om in het onderwijs aandacht te geven aan 
moederschap als sociale functie en aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en 
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vrouw voor het opvoeden van hun kinderen. Een belangrijke vraag met grote praktische 
betekenis is uiteraard op welke wijze de overheid de uitbanning van stereotiepen ter hand zal 
nemen, en ook of het resultaat van dergelijke initiatieven bepaalt of een staat voldaan heeft 
aan deze inspanningsverplichting. 

De derde Algemene Aanbeveling heeft betrekking op art. 5 7 2 . Op basis van de bestudering 
van een aantal rapporten blijkt dat er in de rapporten veel stereotiepe denkbeelden over 
vrouwen naar voren komen. Deze denkbeelden komen voort uit sociale en culturele factoren, 
die de instandhouding van discriminatie bewerkstelligen. Dit komt niet ten goede aan de 
implementatie van art. 5. De Commissie beveelt de Verdragspartijen daarom dringend aan 
om onderwijs- en publieke informatieprogramma's te ontwikkelen om de vooroordelen te 
bestrijden die maatschappelijke gelijkheid van vrouwen in de weg staan. 

Verder zijn nog van belang de aanbevelingen 12 en 19 van de CEDAW. Deze leggen name
lijk een verband tussen geweld jegens vrouwen en de vooroordelen en stereotiepen die in art. 
5 genoemd zijn. Beide aanbevelingen geven aan hoe onder art. 5 schendingen van rechten 
van vrouwen, zoals geweld kunnen worden gebracht. Het zijn voorbeelden van de manier 
waarop het Vrouwen verdrag dynamisch geïnterpreteerd kan worden 7 3 . 

Art. 6 Vrouwenhandel en exploitatie van prostitutie 

Art. 6 verplicht tot het nemen van maatregelen, waaronder wetgevende, ter uitbanning van 
de handel in vrouwen en de exploitatie van prostitutie van vrouwen 7 4 . De Nederlandse 
wetgever vat blijkens de parlementaire behandeling "exploitatie" op als uitbuitingen niet elke 
uitbating 7 5. Voor wat betreft de vrouwenhandel is het de vraag in hoeverre het Vrouwen
verdrag veeleisender is dan de oude, niet adequate verdragen tegen vrouwenhandel 7 6. Het 
Vrouwen verdrag en verdragen tegen de vrouwenhandel komen overeen in die zin dat er een 
verbod wordt gegeven. De onvolkomenheid van het verbod op vrouwenhandel is dat er geen 
regeling ten aanzien van de uitvoeringsmodaliteiten bestaat, waardoor de verschillen van 

72. Zesde zitting, 1987. 
73. E. Lijnzaad, a.w. In: "Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag.. .", p. 5 1 . 
74. Burrows, op. cit. 430-431. 
75. R. Havermanen J.C. Hes, "Vrouwenhandel en exploitatie van prostitutie". In: "Het Vrouwenver

drag: een beeld van een verdrag...", a.w., p. 60. 
76. Dit zijn de Internationale Overeenkomst tot Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Meisjes 

(1904; Stb. 1906, 369, 5-9 en Stb. 1907, 79, 12-16); het Verdrag tot Bestrijding van de Handel 
in Vrouwenen Meisjes (1910, Stb. 1912, 133, 3-11 en Stb. 1922, 355, 13-22); beiden gewijzigd 
in het Internationaal Verdrag nopens de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen 
(1933, Stb. 1935, 598); Convention for the suppressionof the traffic in persons and of the exploi-
tation of prostitution of others, 1949 (Nederland is hier geen partij bij). 
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77. Onlangs (september 1994) werd in Utrecht-Maastricht een werkconferentie gehouden over een 
toekomstige (verbeterde) bestrijding van de vrouwenhandel, in aansluiting op het advies inzake 
mensenhandel van de Adviesraad Mensenrechten en Buitenlands Beleid, financieel ondersteund 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

78. Trb. 1968, 92, 2-7 en 17-19. 
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inzicht ten aanzien van prostitutie en het omgaan met prostitutie als maatschappelijk feno
meen een rol spelen 7 7. 

Er zijn specifieke verdragen die zich richten op de afschaffing van de handel in vrouwen, 
zoals bijvoorbeeld het Internationaal Verdrag ter Bestrijding van de Handel in Vrouwen en 
Kinderen uit 1921 en het Internationaal Verdrag nopens de Bestrijding van de Handel in 
Meerderjarige Vrouwen uit 1933. In de andere mensenrechtenverdragen staan bepalingen 
die meer indirect met de onderwerpen van art. 6 te maken hebben, zoals bijvoorbeeld art. 
4 EVRM en art. 8 IVBPR inzake slavernij en gedwongen arbeid. Art. 8 IVBPR verbiedt 
slavernij en slavenhandel, horigheid en dwangarbeid. Ook art. 4 EVRM verbiedt dwangar
beid en slavernij. Deze bepalingen zijn beide ruimer en duidelijker dan art. 6 Vrouwenver
drag dat slechts '...passende maatregelen ter bestrijding van.. . ' voorschrijft. Hoewel de 
bepalingen van het IVBPR en het EVRM zich in principe goed zouden lenen voor toepasse
lijkheid ten aanzien van onvrijwillige prostitutie en vrouwenhandel, zijn ze tot nu toe niet in 
deze zin gebruikt. De bepaling in het Vrouwenverdrag legt de verplichting op aan de lidsta
ten om, passende maatregelen te nemen, de artt. 8 IVBPR en 4 EVRM leggen alleen een 
verbod op. 

In Aanbeveling 19 van de CEDAW wordt uitgebreid aandacht besteed aan art. 6. Aangete
kend wordt dat staten onvoldoende rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot 
seksueel geweld, en onvoldoende aangeven welke maatregelen zijn getroffen om daar veran
dering in te brengen. In de aanbeveling wordt met name een verband gelegd tussen armoede 
en werkloosheid als situaties die vrouwenhandel bevorderen en tot prostitutie leiden. Ook 
gewapend conflict leidt regelmatig tot seksueel geweld, en beschermende maatregelen zijn 
derhalve noodzakelijk. 

Deel I I : Politieke en burgerrechten 

Artt. 7 en 8 Burgerrechten en politieke rechten 

Art. 7 handelt over de participatie in het politieke en openbare leven, daaronder begrepen 
het actief en passief kiesrecht, de benoembaarheid in overheidsfuncties en openbare ambten, 
en de toegang tot organisaties en verenigingen die zich met politiek bezighouden. 

Dit artikel vertoont grote overeenkomst met eerder door Nederland aangegane verplichtin
gen, zoals onder andere neergelegd in de artt. 21 , 22 en 25 IVBPR, art. 11 EVRM en het 
Verdrag over de Politieke Rechten van de Vrouw (1952) 7 8. In tegenstelling tot het IVDV 
kent het EVRM geen bepaling over algemeen kiesrecht. De staten zijn evenwel verplicht tot 
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het houden van vrije, geheime verkiezingen met redelijke tussenpozen (art. 3 Eerste Protocol 
EVRM). In aanvulling op het Verdrag inzake de Politieke Rechten van de Vrouw uit 1952 
schrijft het Vrouwenverdrag voor dat vrouwen betrokken moeten zijn bij de vaststelling en 
uitvoering van het overheidsbeleid; en kent het ook een aparte bepaling over deelname aan 
(private) politieke organisaties, een voorbeeld van de horizontale aspiraties van het Vrouwen
verdrag. 

De CEDAW controleert regelmatig de mate van deelname van vrouwen aan het openbare en 
politieke leven. Onder openbaar leven wordt volgens de CEDAW niet alleen typische over
heidsfuncties verstaan maar ook functies bij bijvoorbeeld werkgevers-en werknemersorgani
saties. De overheid moet niet alleen de absolute maar ook de relatieve aantallen van actieve 
vrouwen vergroten. Relatief dus in vergelijking met het aandeel van mannen 7 9. 

Art. 8 handelt over de verplichting om passende maatregelen te nemen teneinde te bewerk
stelligen dat vrouwen, op gelijke voet met mannen, de mogelijkheid hebben hun regeringen 
op internationaal niveau te vertegenwoordigen en werkzaam te zijn bij internationale organi
saties. Art. 8 van het VN-Handvest verplicht overigens ook tot de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij deelname aan het werk van de organisatie. Daaronder moet ook een 
ambtelijke loopbaan bij de Verenigde Naties worden verstaan. 

Hoewel de Secretaris-Generaal van de VN toegezegd heeft om een beleid gericht op positieve 
actie te voeren, wil het daarmee niet erg vlotten. Vrouwen zijn nog immer ondervertegen
woordigd in de hogere rangen. Voor wat Nederland betreft zijn vrouwen feitelijk onderverte
genwoordigd in de diplomatieke dienst, hoewel daarin langzaam verandering komt. Voordat 
vrouwen de gewenste senioriteit hebben bereikt is er nog een lange weg te gaan. 

Een vergelijkbare bepaling met art. 8 is te vinden in het Verdrag over de Politieke Rechten 
van de Vrouw (art. 3) 

Met betrekking tot art. 8 Vrouwenverdrag raadt het CEDAW in Algemene Aanbeveling 8 
aan 8 0 om direct maatregelen te nemen in overeenstemming met art. 4 (positieve discrimina
tie) om vrouwen op gelijke voet met mannen kansen te geven op representatieve functies op 
internationaal niveau en op deelname aan het werk van internationale organisaties. In Alge
mene Aanbeveling 10 benadrukt de Commissie opnieuw het belang van de implementatie van 
art. 8 IVDV ten aanzien van de vertegenwoordiging van vrouwen op internationaal ni
veau 8 1 . In het bijzonder vraagt de Commissie aandacht voor de deelname van vrouwen aan 
activiteiten binnen de Verenigde Naties. 

79. J .E. Goldschmidt en B. Verhage, "Participatie in binnen- en buitenlands beleid. In: "Het Vrou
wenverdrag: een beeld van een verdrag...", a.w., p. 84 

80. Zevende zitting, 1988. 
81 . Achtste zitting, 1989. 
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Art. 9 Nationaliteit 

Art. 9 regelt de gelijke behandeling van man en vrouw in het nationaliteitsrecht. In lid 1 
wordt uitdrukkelijk gesteld dat het huwelijk, of de nationaliteitswijziging van de echtgenoot 
geen nationaliteitsrechtelijke gevolgen voor de vrouw zullen hebben. Daarnaast verplicht het 
tweede lid tot gelijke behandeling ten aanzien van de nationaliteit van kinderen. Dit vloeit 
logisch voort uit het algemene discriminatieverbod en het voorafgaande lid, maar de bepaling 
is een noviteit in het nationaliteitsrecht. In de praktijk zal dit aanleiding geven tot problemen, 
in verband met de schijnbare vanzelfsprekendheid van het doorgeven van de nationaliteit van 
de vader aan de kinderen. Een groot aantal staten heeft ten aanzien van artikel 9 lid 2 een 
voorbehoud gemaakt. 

Het is een wijdverbreid idee dat het de familierechtelijke betrekkingen ten goede komt als 
echtgenoten dezelfde nationaliteit bezitten 8 2. Dit betekende traditioneel dat de nationaliteit 
van de gehuwde vrouw die van haar echtgenoot behoorde te zijn, en veelal leidde dit tot 
eenvoudiger naturalisatieprocedures voor gehuwde buitenlandse vrouwen in Nederland. Ook 
ten aanzien van statenlozen en bipatriden wordt vaak aan de nationaliteit van de man door
slaggevend belang toegekend 8 3. Ratificatie van het Vrouwenverdrag laat zich echter slecht 
combineren met het partij zijn bij een verdrag dat de gehuwde vrouw de nationaliteit van 
haar echtgenoot toekent. De verdragspartijen zullen zich moeten bezinnen op opzegging van 
dergelijke verdragen 8 4. Deze redenering is slechts door Nederland gebruikt, en toen Neder
land deze zienswijze aan de Commissie ontvouwde was dit een geheel nieuw inzicht voor het 
toezichthoudend orgaan. Opmerkelijk is de stelligheid waarmee de bepaling ten aanzien van 
nationaliteit geformuleerd is. Terwijl andere bepalingen van het Vrouwen verdrag spreken 
over "[D]e Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om ", 
spreekt art. 9 van "[D]e Staten die partij zijn bij dit Verdrag, verlenen vrouwen . . ." . Terwijl 
er in de eerdere formule ruimte wordt geboden om naar eigen inzicht en op termijn het 
gestelde doel te bereiken, ontbreekt in art. 9 die discretionaire ruimte en rest de staten weinig 
vrijheid 8 5. 

82. Hierover onder andere: G.R. de Groot, "Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht", 
Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, No. 25, Deventer 1977, 67-94; en 
H.U. Jessurund'Oliveira, "Nationaliteit", in: "Internationaal Rechten Vrouwen, de betekenis van 
het internationale recht voor Vrouwen in Nederland", Deventer, 1987, 279-291. 

83. Verdrag tot beperking van Staatloosheid (1961, Trb. 1967, 124), Verdrag betreffende beperking 
van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen Ln geval van 
meervoudige nationaliteit (1963, Trb. 1964, 4) en bijbehorend Protocol houdende wijzigingen en 
Aanvullend protocol (1977, resp. Trb. 1981, 45 en Trb. 1985, 76; en Trb. 1981, 46 en Trb. 
1985, 77). 

84. Nederland heeft het Verdrag inzake de nationaliteit van de gehuwde vrouw (New York, 20 
februari 1957, Trb. 1965, 218) opgezegd, zie Goedkeuringswet van het Vrouwenverdrag EK 
1989-1990, 18 950 (R 1281), nr. 258. 

85. Wadstein, op. cit. 9. 
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Ten aanzien van de nationaliteit zijn geen met art. 9 Vrouwenverdrag vergelijkbare bepalin
gen terug te vinden in het IVBPR. Dit laatste verdrag erkent het recht van het kind op een 
nationaliteit (art. 24 lid 3 IVBPR), zonder daar aspecten van gelijke behandeling aan te 
verbinden. Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kent een bepaling 
over nationaliteit die niet meer inhoudt dan het recht op een nationaliteit voor een ieder. 
Overigens is het de vraag of er ten aanzien van het recht op een nationaliteit sprake is van 
een mensenrecht; er is geen sprake van eenstemmigheid in de literatuur. Sommigen menen 
dat het nationaliteitsrecht niet meer is dan een schakelmechanisme dat toegang biedt tot 
bescherming die het hebben van een bepaalde nationaliteit biedt. In die zin biedt het recht op 
nationaliteit zelf geen bescherming. Maar ook dan dient dat schakelmechanisme op een non-
discriminatoire wijze tot stand te komen. 

Deel I I I : Sociale en economische rechten 

Art. 10 Onderwijs en vorming 

Het derde deel van het Vrouwenverdrag bevat bepalingen over sociale en economische 
rechten. Art. 10 gaat over het onderwijs. Ten aanzien van loopbaan en beroepskeuze moeten 
gelijke rechten worden gewaarborgd, evenals gelijkheid bij de toelating tot het onderwijs, 
terwijl datzelfde onderwijs met gelijke examens en gelijkelijk gekwalificeerde docenten 
beschikbaar behoort te zijn. Er moet gelijkheid zijn ten aanzien van het verkrijgen van 
studietoelagen en toegang tot volwasseneneducatie 8 6. Daarnaast worden beleidsdoelen ge
steld als het uitbannen van stereotiepe opvattingen over de rol van mannen en vrouwen door 
middel van onderwijs. Dit laatste doel kan onder meer bereikt worden door aanpassing van 
onderwijsmethodes en het aanmoedigen van gemengd onderwijs 8 7. De verdragspartijen stre
ven ook naar vermindering van het aantal meisjes dat voortijdig hun opleiding staakt. 

Art. 10 bevat rechten die ten dele al elders zijn vastgelegd, onder andere in het UNESCO-
Verdrag. Er is echter een duidelijk verschil tussen de in het UNESCO-Verdrag toegestane 
instandhouding van gescheiden onderwijs (art. 2 sub a) en het in het Vrouwenverdrag beplei
te gemengde onderwijs. In het UNESCO-verdrag worden afzonderlijke onderwijsstelsels 
voor jongens en meisjes niet verboden zolang ze maar op gelijke wijze toegang geven tot het 
onderwijs. Het artikel belet staten niet verschillende vormen van onderwijs aan te bieden 
zolang ze maar gelijkwaardig zijn. 

86. In dat verband kan opgemerkt worden dat de leeftijdsgrens in de studiefinanciering wellicht tot 
indirecte discriminatie leidt. Over tweede kans-onderwijs en studiefinanciering: VV, TK 1984-85, 
18 950 (R 1281) nr. 4, p. 16; MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 32-33; EV, TK 1986-
87, 18 950 (R 1281) nr. 8, p. 9; Nota naar Aanleiding van het EV, TK 1988-1989, 18 950 
(R 1281) nr. 9, p . 16. 

87. Er is veel gesproken over de relatie tussen het uitbannen van stereotiepen en grondrechten. Onder 
andere: VV, TK 1984-85, 18 950 (R 1281) nr. 4, p. 9 en 16; MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) 
nr. 6, p. 16-17, 29, 33-34; en Handelingen TK 26 juni 1990, 82-4615 en 4623; 3 juli 1990, 85-
4849; 4 juli 1990 86-4872. 
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88. F.Coomans, "Art. 10: Emancipatie en onderwijs: over inhoud en betekenis van artikel 10IDVD". 
In: "Het Vrouwenverdrag; een beeld van een verdrag.. .", a.w., p. 111 . 

89. ILO Verdrag 140 betreffende betaald scholings- en vormingsverlof, 1977. 
90. ILO Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep (1958), Trb. 1962, 4 1 , vertaling 

Trb. 1972, 70. 

34 

Ingevolge deze bepalingen kan een staat bijvoorbeeld technische opleidingen alleen toeganke
lijk maken voor jongens en opleidingen in de verzorgende sector alleen voor meisjes, zolang 
ze maar recht geven op een gelijkwaardig diploma 8 8. In het Vrouwenverdrag is echter 
steeds sprake van dezelfde mogelijkheden inzake toegang tot onderwijs. De term "op gelijke 
wijze" is rekbaarder dan de term "dezelfde" en derhalve is het Vrouwenverdrag op dit punt 
strenger dan het UNESCO-verdrag. Het Vrouwenverdrag laat overigens ook gescheiden 
onderwijs toe, getuige art. 10 sub c. Verder zijn er nog de ILO-Verdragen 111 en 140. Art. 
10 sub a Vrouwenverdrag is breder van opzet dan het bepaalde in ILO-Verdrag 111 ten 
aanzien van beroepsonderwijs. Onder 'arbeid en beroep' moet in art. 1 lid 3 ILO-Verdrag 
111 worden begrepen de toegang tot beroepsopleidingen en arbeidsvoorwaarden. Art. 10 sub 
d Vrouwenverdrag schrijft voor dat vrouwen op gelijke voet met mannen gebruik moeten 
kunnen maken van beurzen en andere studietoelagen. Eenzelfde recht gericht op werknemers 
is te vinden in art. 8 ILO-Verdrag 140 8 9. Op grond van deze bepaling mag scholings- en 
vormingsverlof niet worden geweigerd vanwege het geslacht van de werknemers. 

Art. 11 Arbeid 

In art. 11 lid 1 Vrouwenverdrag wordt aan de verdragspartijen opgedragen om alle passende 
maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen. Het 
doel van deze opdracht aan de Verdragspartijen is het verzekeren van gelijke rechten voor 
vrouwen en mannen.Dit houdt onder meer in het hanteren van dezelfde selectiecriteria, en 
het recht op vrije beroepskeuze, promotie, arbeidszekerheid en opleiding. Gelijk loon voor 
arbeid van gelijke waarde, het recht op sociale zekerheid alsmede het recht op gezonde en 
veilige arbeidsomstandigheden staan eveneens in het eerste lid. 

Een soortgelijke bepaling is te vinden in ILO-Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid 
en beroep 9 0 . De staten die dit Verdrag bekrachtigd hebben, moeten een nationaal beleid 
voeren dat ' . . .gericht is op de bevordering van de gelijkheid van kansen en van de behande
ling in arbeid en beroep, ten einde elke discriminatie ter zake op te heffen(.)', aldus art. 2. 
De verdragspartijen wordt opgedragen om te trachten medewerking te verkrijgen van orga
nen als werkgevers- en werknemersorganisaties om de toepassing en aanvaarding van het 
beleid te bevorderen (art. 3a). Daarnaast moeten wetten uitgevaardigd worden die het anti
discriminatiebeleid veilig stellen (art. 3b). De staten zijn bovendien verplicht alle met het 
beleid strijdige wetsbepalingen in te trekken (art. 3 sub c). In ILO-Verdrag 111 staat dus de 
verplichting om een non-discriminatiebeleid te voeren centraal. In tegenstelling tot ILO-
Verdrag 111, zijn in het Vrouwenverdrag meer algemene rechten met betrekking tot arbeid 
opgenomen. Zo wordt het recht op arbeid bevestigd als een onvervreemdbaar recht. Vrou-
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91 . Richtlijn 75/11/EEG, Pb 1975, L 45. 
92. Zie Jenkins/Kingsgate, (96/80). 
93 . Zie Defrenne I. HvJ EG 25 mei 1971, Jur. 1971, p. 445. 
94. Protocol ad art. 119 van het Verdrag tot Oprichting van de E.G. Trb. 1992, 74. 
95. M.J. A.C. Driessen, "Vrouwen, sociale zekerheid en pensioenen" In: "Het Vrouwenverdrag: een 

beeld van een verdrag.. .", a.w. p. 142. 
96. M.J .A.C. Driessen, a.w., In: "Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag.. .", p. 143. 
97. Achtste zitting, 1989. 
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wen hebben recht op dezelfde arbeidsmogelijkheden als mannen. Eenzelfde selectiemaatstaf 
in het arbeidsproces dient te worden toegepast. 

Verder is het recht op gelijke beloning en op sociale zekerheid vooral geregeld in het E.G-
Verdrag (art. 119). In dit artikel wordt gesproken van "gelijk loon voor gelijke arbeid" en 
niet voor arbeid van gelijke waarde. In de Gelijk Loon-Richtlijn wordt echter "gelijk werk" 
uitgelegd als "voor hetzelfde werk of werk van gelijke waarde 9 1 . Ook het Hof van Justitie 
heeft in haar jurisprudentie een nadere invulling gegeven van het begrip "loon". Opmerkelijk 
is verder de inhoud die het Hof van Justitie heeft gegeven aan indirecte discriminatie. 

Een onderscheid op basis van andere criteria dan sekse is verboden als vrouwen daardoor 
nadeliger worden geraakt dan mannen, tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond 
gegeven kan worden 9 2 . Verder laat het Hof van Justitie de sociale zekerheid niet, maar de 
bovenwettelijke sociale zekerheid wèl onder de werkingssfeer van art. 119 vallen 9 3. 

Men heeft bij het verdrag van Maastricht een apart Protocol aan dit onderwerp gewijd om 
te voorkomen dat ook ongelijke behandeling in het verleden zou moeten worden gecorri
geerd, hetgeen grote financiële consequenties zou kunnen hebben 9 4. Herstel van discrimina
tie die voor 1991 is geschied is blijkens het Europees recht dus niet mogelijk. Wellicht kan 
het Vrouwenverdrag hier meer bieden. Weliswaar wordt er ook in art. 11 gesproken over 
"passende maatregelen", maar die zullen toch ook ooit verwezenlijkt moeten worden 9 5 . Wat 
betreft de personele werkingssfeer beschermt het E.G-verdrag met name werknemers en 
zelfstandigen, terwijl het Vrouwenverdrag spreekt over discriminatie van vrouwen in het 
arbeidsproces, zonder nadere specificatie. Ook thuiswerk of huishoudelijk werk bij een 
private persoon kan onder de werkingssfeer van het Vrouwenverdrag vallen. Daarnaast is 
er nog een groep mensen met een onregelmatig arbeidspatroon (met name vrouwen dus, 
i.v.m. verzorging en opvoeding van kinderen), die in het E.G-recht ook vaak buiten de boot 
vallen. Deze categorie beoogt het Vrouwenverdrag naar onze mening nu juist wèl te bescher
men. Zeker als men art. 11 lid 1 sub c in samenhang bekijkt met art. 5, het doorbreken van 
stereotiepe rollen. Voor wat het arbeidsproces betreft kan opgemerkt worden dat niet alleen 
het klassieke arbeidspatroon beschermd dient te worden, maar eveneens de flexibele arbeid 
die met name door vrouwen verricht wordt 9 6. 

In de Aanbevelingen is het CEDAW regelmatig ingegaan op de betekenis van art. 11. Aanbe
veling 12 9 7 , die handelt over geweld jegens vrouwen verwijst naar art. 11 in verband met 
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98. Achtste zitting, 1989. 
99. ILO Verdrag nr. 100 betreffende de gelijke beloning van mannen en vrouwen voor werk van 

gelijke waarde (1951), Trb. 1952, 45 en Trb. 1971, 134. 
100. Tiende sessie 1991. 
101. Burrows, op. cit. 443-444; Wadstein, op. cit. 16. 
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de situatie op de werkplek. De Commissie verzoekt de verdragspartijen informatie te geven 
over wetgeving en andere instrumenten die vrouwen beschermen tegen geweld in het alle
daagse leven. De dertiende Aanbeveling 9 8 sluit aan bij ILO-Verdrag 100, betreffende gelij
ke beloning van mannen en vrouwen voor werk van gelijke waarde". 

Overwogen wordt dat meer moet worden gedaan dan het implementeren van art. 11 Vrouw
enverdrag om in de praktijk het beginsel van gelijke beloning te verzekeren. Daarom raadt 
de Commissie de staten aan ILO-Verdrag 100 te ratificeren. Daarnaast moeten verdragspar
tijen overwegen een functiewaarderingssysteem te ontwikkelen. Op grond van neutrale 
criteria moet vergelijkend onderzoek worden gedaan naar de waarde van de verschillende 
beroepen waarin vrouwelijke werknemers overheersen, en die waarin mannen in de meerder
heid zijn. Van deze gegevens wil de Commissie op de hoogte gesteld worden. Het laatste lid 
van de Aanbeveling schrijft de ontwikkeling van uitvoeringsmechanismen voor. Waar moge
lijk zou de staat het beginsel van gelijke beloning moeten aanmoedigen bij het opstellen van 
collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Tijdens de tiende sessie van het CEDAW wordt de aandacht gevestigd op de situatie van 
vrouwen werkzaam in familie-bedrijven en in plattelandsgebieden. Gebleken is dat in een 
groot deel van de staten die partij zijn bij het Vrouwenverdrag vrouwen die in een familiebe
drijf werken geen loon ontvangen of sociale zekerheid genieten. Onbetaalde arbeid is een 
vorm van exploitatie van vrouwen die strijdig is met het Vrouwenverdrag. Aanbeveling 16 
adviseert te rapporteren over de juridische en sociale situatie van vrouwen die onbetaalde 
arbeid verrichten in familie-ondernemingen, alsmede daarover statistische informatie te 
verschaffen. Ook moeten de nodige maatregelen worden genomen loon en aanspraken op 
sociale zekerheid voor vrouwen te garanderen. 

Aanbeveling 17 behandelt onbetaald huishoudelijk werk 1 0 0 . De Commissie raadt aan om 
studies te verrichten die de waarde van onbetaald huishoudelijk werk in relatie tot het Bruto 
Nationaal Produkt onderzoeken. Dit kan onderzocht worden door te kijken naar de tijd die 
aan huishoudelijk werk wordt besteed, en de tijd besteed aan betaalde arbeid. Vervolgens 
dienen staten op grond van het Vrouwenverdrag en de Nairobi Forward-looking Stategies 
het onbetaald huishoudelijk werk op te nemen bij de berekening van het Bruto Nationaal 
Produkt. 

Het tweede lid van art. 11 strekt zich uit tot bescherming van het recht op arbeid tegen 
discriminatie op grond van huwelijk of moederschap 1 0 1. Het is verboden bij ontslag onder
scheid te maken gebaseerd op moederschap of huwelijk, er moet worden voorzien in betaald 
zwangerschapsverlof, en door middel van het bevorderen van kinderopvang moet het combi-
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neren van gezinsverplichtingen met arbeidsverantwoordelijkheden vergemakkelijkt worden. 
Bovendien dienen zwangere vrouwen beschermd te worden tegen de ongezonde gevolgen van 
haar werk. 

In verband met zwangerschap en moederschap is ILO-Verdrag 103, betreffende bescherming 
van het moederschap, van belang 1 0 2. ILO-Verdrag 103 is van toepassing op vrouwen werk
zaam in industriële, niet-industriële en agrarische ondernemingen (art. 1 lid 1). Art. 7 
voorziet in de mogelijkheid voor lidstaten om bepaalde, limitatief opgenoemde groepen van 
de gelding van het verdrag uit te zonderen zoals thuiswerkers in loondienst. Nederland heeft 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt ten aanzien van vrouwen die in loondienst zijn bij 
particulieren en huishoudelijkearbeid verrichten. Bij de vergelijking tussen het Vrouwenver
drag en het ILO-Verdrag 103 moet dus vooropgesteld worden dat de door het Vrouwen
verdrag beschermde groep personen groter is dan die van ILO-Verdrag 103 omdat een 
vergelijkbare uitzondering ten aanzien van de groepen opgesomd in art. 7 ILO-Verdrag 103 
in het Vrouwenverdrag niet is gemaakt. Beide verdragen erkennen het recht op verlof we
gens bevalling, waarbij het ILO-Verdrag een periode van tenminste 12 weken noemt en in 
het Vrouwenverdrag geen bepaald tijdsbestek is opgenomen. Terwijl het Vrouwenverdrag 
het ontslag op grond van het verlof wegens bevalling verbiedt, beschermt ILO-Verdrag 103 
de zwangere werkneemster tijdens het bevallingsverlof (art. 6). 

Deze bescherming is beperkter omdat buiten het verlof de vrouwelijke werkneemster kan 
worden ontslagen op grond van zwangerschap, moederschap, huwelijkse staat en zelfs op 
grond van bevallingsverlof indien dit verlof nog geen aanvang heeft genomen. ILO-Verdrag 
103 geeft vrouwen het recht om hun kinderen te voeden tijdens haar werk. Zij mag hiervoor 
haar arbeid onderbreken terwijl ze gewoon wordt doorbetaald (art. 5). 

Hoewel dit recht niet uitdrukkelijk in het Vrouwenverdrag te vinden is, lijkt het voor de hand 
te liggen de mogelijkheid om te zogen 'in te lezen' in de artikelen 11 en 12 Vrouwenverdrag. 

Verder kan ter vergelijking de Richtlijn 92/85/EEG worden aangehaald. Deze stelt minimum 
voorschriften tijdens de zwangerschap 1 0 3. De artikelen 4 tot en met 6 bepalen dat een zo 
groot mogelijke veiligheid tijdens de arbeid in acht genomen moet worden, teneinde negatie
ve gevolgen voor zwangerschap te voorkomen. De artikelen 7 tot en met 9 bevatten bepalin
gen inzake nachtarbeid en zwangerschapsverlof. Art. 11 vervolgens, geeft recht op een uitke
ring/bezoldiging tijdens dit zwangerschapsverlof. De richtlijn stelt een termijn voor zwanger
schapsverlof op 14 weken, dit is dus duidelijker dan de bepaling in het Vrouwenverdrag, 
waarin alleen gesproken wordt over het recht op zwangerschapsverlof. Ook met betrekking 

102. ILO Verdrag 103 betreffende de bescherming van het moederschap (1952). Inwerkingtreding 
voor Nederland 18 september 1982; Trb. 1953, 129 en Trb. 1981, 230. 

103. Pbl. C 150/102. 

37 



Betekenis van het Vrouwenverdrag in Nederland 

tot veiligheidsmaatregelen bij risicovolle arbeid is richtlijn 92/85 duidelijker dan het Vrou
wenverdrag 1 0 4 . 

Het derde lid tenslotte stelt dat beschermende wetgeving op het terrein van de in de vooraf
gaande leden genoemde rechten regelmatig dient te worden herzien in het licht van techni
sche en wetenschappelijke ontwikkelingen, en zo nodig uitgebreid, ingetrokken of gewijzigd 
moet worden. 

Art. 12 Gezondheid 

Art. 12 bepaalt dat discriminatie in de gezondheidszorg uitgebannen dient te worden opdat 
vrouwen hier optimaal gebruik van kunnen maken, daaronder begrepen zorg in de sfeer van 
de geboorteregeling. Bovendien waarborgen de verdragspartijen de beschikbaarheid van 
passende en zonodig kosteloze hulp bij zwangerschap, bevalling en de daarop volgende 
periode, inclusief passende voeding. 

In het Vrouwenverdrag wordt het recht op abortus niet expliciet genoemd, het CEDAW heeft 
hier altijd een wat pragmatische benadering in voorgestaan. Aan de rapporterende verdrags
partijen wordt wèl gevraagd naar de regelgeving ten aanzien van abortus en geboortenbeper-
king. Hieruit vloeien dan vragen voort over de toegankelijkheid van geboortenbeperkingsme-
thoden (als die rechtmatig zijn) of over de gevolgen van illegale abortussen. Met deze aanpak 
heeft de Commissie een strategie weten te ontwikkelen die inspeelt op de verschillende 
(religieuze, culturele en juridische) opvattingen ten aanzien van de positie van vrouwen met 
betrekking tot de voortplanting. 

De heersende interpretatie van het reeds genoemde ILO-Verdrag 103 is dat de zorg in de 
sfeer van geboorteregeling kosteloos verstrekt dient te worden. Uitdrukkelijk wordt in art. 
8 bepaald dat de werkgever in geen geval persoonlijk aansprakelijk is voor de kosten van 
loon-vervangende uitkeringen en de verstrekte medische zorg. Verder kan nog genoemd 
worden in dit kader art. 12 van het IVESCR dat eveneens het recht op gezondheid waarborgt 
voor een ieder. 

Aanbeveling 14 gaat over het uitbannen van vrouwenbesnijdenis 1 0 5. Ondanks activiteiten 
binnen de VN, door gespecialiseerde organisaties zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie 
en UNICEF, en van NGO's en vrouwen zelf, duren vrouwenbesnijdenis en andere traditione
le praktijken voort. De oorzaak hiervan ligt in de culturele, traditionele en economische 
pressie. Verdragspartijen wordt aangeraden om passende en effectieve maatregelen te nemen 
zodat praktijken als vrouwenbesnijdenis uitgebannen worden. 

104. H. Schneider, "Zwangerschapsverlof-ouderschapsverlof-kinderopvang: Geen gemakkelijke 
bevalling!" In: "Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag.. .", a.w., p. 153-154. 

105. Negende zitting, 1990. 
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Aangeraden wordt om informatie over traditionele praktijken te verzamelen en te versprei
den, vrouwenorganisaties te steunen bij hun pogingen vrouwenbesnijdenis en andere schade
lijke praktijken uit te bannen, en tenslotte politieke, religieuze, en maatschappelijke leiders 
en de media aan te sporen samen te werken in de beïnvloeding van de houding ten aanzien 
van besnijdenis. Het uitbannen van vrouwenbesnijdenis kan ook bereikt worden door passen
de strategieën in de nationale gezondheidszorg door te voeren. Zo kan bijvoorbeeld aan 
gezondheidwerkers opgedragen worden om de schadelijke effecten van vrouwenbesnijdenis 
uit te leggen. Verdragspartijen kunnen altijd verzoeken om assistentie, informatie en advies 
bij VN-organisaties. Vrouwen en AIDS is het thema van Aanbeveling 15 1 0 6 uit 1990. Ver
dragspartijen wordt aangeraden hun pogingen te intensiveren om het publieke bewustzijn met 
betrekking tot AIDS te vergroten. In het bijzonder moeten vrouwen en kinderen bewuster 
worden gemaakt van het risico van een Hl V-infectie en AIDS, en de gevolgen daarvan. Deze 
speciale aandacht voor vrouwen zou terug te vinden moeten zijn in programma's ter bestrij
ding van AIDS. 

Gewezen wordt op hun speciale rechten en behoeften in verband met hun voortplantingsfunc
tie, en op het feit dat hun ondergeschikte rol in een groot aantal samenlevingen hen kwets
baar maakt. Verdragspartijen moeten een actieve participatie van vrouwen in de gezond
heidszorg verzekeren. Op die manier kunnen vrouwen een grote bijdrage leveren in de strijd 
tegen AIDS. In de rapportages moet aandacht worden besteed aan de acties om geïnfecteerde 
vrouwen te ondersteunen, en moet worden aangegeven hoe kan worden voorkomen dat deze 
vrouwen worden gediscrimineerd. 

Ook over de positie van de gehandicapte vrouw moet worden gerapporteerd, stelt Aanbeve
ling 18 1 0 7 . De Commissie is bezorgd over deze groep vrouwen omdat zij slachtoffer kun
nen worden van dubbele discriminatie. Verdragspartijen dienen maatregelen te nemen op 
terreinen als onderwijs, arbeid, gezondheidszorg en sociale zekerheid ten einde de deelname 
aan het maatschappelijk leven te verzekeren. 

Art. 13 Sociale culturele en economische rechten 

Verdragspartijen verplichten zich ertoe in art. 13, de uitbanning van discriminatie in het 
economisch en maatschappelijk leven ter hand te nemen. Ten aanzien van het economisch 
leven wijst het Vrouwenverdrag in het bijzonder op het recht op gezinsuitkeringen en de 
toegang tot kredietfaciliteiten en hypotheken 1 0 8. Het maatschappelijk leven komt aan de 
orde in de bepaling dat er gelijke toegang tot vormen van vrijetijdsbesteding, sport en cultuur 
behoort te zijn. 

106. Negende zitting, 1990. 
107. Tiende zitting, 1991. 
108. Het kabinet heeft weinig concrete plannen voor degelijke behandeling in de sfeer van de krediet

verlening, MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 37. 
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109. Kaufman Hevener, op. cit. 75-76; van Maarseveen, op. cit. 1024. 
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In art. 15 IVESCR is een vergelijkbare, algemenere bepaling te vinden ten aanzien van het 
recht op deelname aan het wetenschappelijke en culturele leven. Op grond van de artikelen 
2 en 3 van datzelfde verdrag is er sprake van een garantie dat dit recht aan allen zonder 
onderscheid naar geslacht toekomt. Een bepaling ten aanzien van deelname aan het econo
misch leven is niet direct in andere internationale regelgeving terug te vinden. 

Art. 14 Plattelandsvrouwen 

Art. 14 handelt over de rechten van vrouwen in plattelandsgebieden. Het artikel onderstreept 
allereerst dat verdragspartijen de speciale taak hebben om te verzekeren dat vrouwen op het 
platteland van de hen in het Vrouwenverdrag toegekende rechten gebruik kunnen maken. In 
het tweede lid worden een aantal rechten genoemd die erop gericht zijn vrouwen op basis van 
gelijkheid deel te laten nemen aan de ontwikkeling van het platteland. Derhalve hebben ze 
recht op deelname aan ontwikkelingsplannen, op gezondheidszorg en informatie over geboor
teregeling, op sociale zekerheid, op onderwijs en opleiding, en in het bijzonder alfabetise-
ringsonderwijs. Bovendien hebben vrouwen recht op het oprichten van zelfhulpgroepen en 
samenwerkingsverbanden om in gelijkwaardigheid met mannen economische activiteiten te 
ontwikkelen en arbeid in dienstverband dan wel voor eigen rekening te verrichten. Vrouwen 
moeten kunnen deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten en dienen toegang te hebben tot 
landbouwkredieten, landbouwtechnologie, afzetfaciliteiten en moeten op basis van gelijk
waardigheid met mannen betrokken zijn bij landbouwhervormingen. Tenslotte hebben vrou
wen recht op behoorlijke levensomstandigheden, ten aanzien waarvan het Verdrag met name 
ingaat op praktische voorzieningen als de beschikbaarheid van elektriciteit en water. 

Algemeen is men van oordeel dat dit artikel uitsluitend in het Vrouwenverdrag terecht is 
gekomen onder druk van de Derde Wereldlanden, een vergelijkbare bepaling stond namelijk 
niet in de DEDAW. Artikel 14 is in elk geval in een tweetal opzichten innovatief: er wordt 
uitdrukkelijk aandacht besteed aan het feit dat de rechten van vrouwen in ontwikkelings
landen specifieke bescherming behoeven. Opmerkelijker nog is de uitdrukkelijke verwijzing 
naar onbetaalde arbeid in de eerste volzin van het artikel 1 0 9 . Daarin wordt verwezen naar 
"de belangrijke rol die vrouwen spelen bij het economische voortbestaan van hun gezin, met 
inbegrip van de niet door geld beheerste sectoren van de economie..". Hoewel aan deze 
formulering weinig positief-rechtelijke consequenties te verbinden zijn, is het opnemen als 
zodanig een internationale erkenning van de relevantie van onbetaalde arbeid. Aangetekend 
moet worden dat dit overigens slechts de onbetaalde arbeid van vrouwen in plattelandsgebie
den betreft. 

ILO-Verdrag 140 dat handelt over scholings- en vormingsverlof geeft in art. 9 aan dat 
bijzondere regelingen kunnen worden getroffen ten aanzien van werknemers die op het 
platteland werkzaam zijn en die moeilijkheden ondervinden bij de gebruikmaking van de 
algemene regelingen. Dit is een verbijzondering van de regeling in art. 14 lid 2d Vrouwen-
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verdrag. Dit geeft plattelandsvrouwen het recht om zowel officiële als inofficiële opleidingen 
en vorming te ontvangen. Deze mogelijkheid dient door de staat gegarandeerd te worden. 

Algemene Aanbeveling 16 (1991) van de CEDAW gaat over vrouwen die op het platteland 
en in de stad onbetaald werk verrichten in familiebedrijven. Het CEDAW dringt er in deze 
aanbeveling bij de verdragspartijen op aan om meer informatie te geven over de situatie van 
deze vrouwen en om statistische gegevens te verzamelen en deze gegevens op te nemen in 
hun rapportages aan de CEDAW. 

In aanbeveling 17 (1991) wordt gesteld dat het onbetaald huishoudelijk werk van vrouwen 
bijdraagt aan de ontwikkeling van ieder land. De CEDAW dringt er dan ook bij de verdrags
partijen op aan om deze activiteiten te meten en te kwantificeren, teneinde de economische 
rol die vrouwen de facto spelen op te waarderen en zichtbaar te maken. 

Art. 15 Klassieke burgerrechten 

Het vierde deel van het Vrouwenverdrag bevat klassieke burgerrechten. Art. 15 regelt de 
gelijkheid voor de wet in het eerste lid. Het tweede lid handelt over de handelingsbekwaam
heid van de gehuwde vrouw en noemt uitdrukkelijk de bevoegdheid van de gehuwde vrouw 
om overeenkomsten te sluiten en in rechte op te treden. Lid 3 sluit hierop aan met een 
verbod van overeenkomsten die de handelingsbekwaamheid van de vrouw beperken en 
verklaart deze met nietig 1 1 0 . Verder is een, wat systematiek betreft uit de toon vallend, lid 
toegevoegd over bewegingsvrijheid en de vrijheid om een woon- of verblijfplaats te kie
zen 1 1 1 . 

Het Vrouwenverdrag erkent in art. 15 lid 2 gelijke rechtsbevoegdheid en het recht op gelijke 
behandeling van vrouwen in gerechtelijke procedures. De regel van gelijkheid voor het recht 
is eveneens terug te vinden in de artt. 14 lid 1 en 16 van het IVBPR. In art. 14 IVBPR wordt 
de gelijkheid van mennen en vrouwen voor het recht en de rechterlijke instantie bevestigd. 
Art. 1 Eerste Protocol EVRM kent het recht op genot van zijn eigendom aan ieder natuurlijk 
of rechtspersoon toe. 
De wetgeving van de verdragspartijen dient gelijke rechten aan mannen en vrouwen te 
verlenen met betrekking tot de bewegingsvrijheid en de vrijheid woon- en verblijfplaats te 
kiezen, aldus art. 15 lid 4 Vrouwenverdrag. Art. 12 IVBPR garandeert vrije verplaatsing van 
een ieder, met inbegrip van het recht het land te verlaten. Dit recht kan worden beperkt op 
grond van een gelimiteerd aantal omstandigheden zoals de bescherming van de nationale 
veiligheid, de openbare orde en de volksgezondheid. 

110. Vergelijk art. 1371 BW-NBW 3:40-42 (strijd met wet, goede zeden e.d.; partiële nietigheid; 
conversies) en art. 6:229-230 (voortbouwende overeenkomst en wijziging overeenkomst). 

111. Vergelijk art. 83 Boek 1 BW. 
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Art. 16 Personen en familierecht 

Art. 16 is een bepaling die de gelijkheid op het terrein van de familierechtelijke betrekkingen 
onder de loep neemt. Het gaat om het recht om met vrije toestemming een huwelijk aan te 
gaan, in vrijheid een echtgenoot te kiezen, en gelijke rechten en verantwoordelijkheden 
tijdens het huwelijk en bij de ontbinding daarvan" 2. Ouderschap komt eveneens aan de 
orde: gelijke rechten en verantwoordelijkheden als ouders, met betrekking tot het gezag over 
de kinderen alsmede adoptie, waarbij het belang van het kind voorop dient te staan. Dezelfde 
rechten voor beide echtgenoten, daaronder begrepen het recht een geslachtsnaam, een beroep 
en een werkkring te kiezen. Bovendien hebben beide echtgenoten dezelfde rechten ten aan
zien van eigendom en het beheer daarvan. 

Zowel art. 23 IVBPR lid 2 en 3 als art. 16 lid 1 onder a en b Vrouwenverdrag erkennen het 
recht om een huwelijk aan te gaan na vrije en volledige toestemming van beide partners. 
Tijdens en bij de ontbinding van het huwelijk hebben beide partners dezelfde verantwoorde
lijkheden (art. 16 lid lc Vrouwenverdrag en art. 23 lid 4 IVBPR). Het EVRM erkent in art. 
12 het recht om te huwen vanaf een bepaalde leeftijd. Het Zevende Protocol van het EVRM 
voegt daaraan toe dat echtgenoten gelijke rechten en verantwoordelijkheden van civielrechte
lijke aard hebben. Dit geldt zowel ten aanzien van elkaar als in hun relatie tot hun kinderen 
en zowel tijdens als bij ontbindirg van het huwelijk. Dezelfde rechten worden genoemd in 
art. 16 Vrouwenverdrag sub c tot en met h. Door het Vrouwenverdrag wordt expliciet het 
recht op het kiezen van een eigen geslachtsnaam toegevoegd (sub g), evenals het feit dat de 
ouders dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben ongeacht de huwelijkse staat (art. 
16 lid ld, zie ook art. 5c Vrouwenverdrag). 

In het tweede lid van dit art. 16 wordt gesteld dat noch kinderhuwelijken, noch huwelijksbe
loften rechtsgevolg dienen te hebben, en dat een minimumleeftijd voor huwelijken gesteld 
moet worden, alsmede een officieel register van huwelijken moet worden bijgehouden. Dit 
is al eerder onderwerp van internationale regelgeving geweest, namelijk in het Verdrag 
inzake Huwelijkstoestemming, de Minimumleeftijd waarop een Huwelijk mag worden 
aangegaan en de Registratie van Huwelijken" 3. De formulering in art. 16 lid 2 is overigens 
algemener dan die in het Verdrag inzake de Huwelijkstoestemming. 

In verband met art. 16 lid 1 sub e kan aanbeveling 24 van de CED AW nog genoemd worden, 
waarin dit toezichthoudend orgaan op het risico wijst dat vrouwen in sommige staten worden 
gedwongen gebruik te maken van onveilige medische methoden waaronder illegale abortus. 

112. VV, TK 1984-85, 18 950 (R 1281) nr. 4, p. 18-19; MvA, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 6, 
p. 38-40; EV, TK 1986-87, 18 950 (R 1281) nr. 8, p. 11-12, en NnavEV, TK 1988-1989, 18 
950 (R 1281) nr. 9, p. 20-22. 

113. New York 10 december 1962; Trb. 1964, 165. 
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114. Hierover sprak de Commissie zich eerder uit in Aanbeveling 12. 
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Aanbeveling nr. 19 Geweld tegen vrouwen 

Geweld tegen vrouwen krijgt opnieuw aandacht tijdens de Elfde Sessie van het CEDAW 
door middel van Aanbeveling 19" 4 . Om een aantal redenen verdient deze Aanbeveling 
separate aandacht. Niet alleen is de opinie, zoals in de Aanbeveling geformuleerd, gebaseerd 
op een aantal verdragsbepalingen, het is ook een helder voorbeeld van de manier waarop het 
toezichthoudend Comité door middel van het geven van een interpretatie van het Verdrag de 
reikwijdte ervan probeert op te rekken. Op enkele minder gelukkige indelingen na is het 
Vrouwenverdrag gebaseerd op een redelijk systematische en traditionele indeling van de 
verschillende rechten. Daarbij is er geen expliciete aandacht voor seksueel geweld. De 
Commissie leest in het Verdrag een verbod op sekse-specifiek geweld en formuleert dit 
verbod derhalve in Aanbeveling 19. 

Al eerder had de Commissie zich gebogen over de problemen rond seksueel geweld gezien 
in het perspectief van het Vrouwenverdrag. Dit had geleid tot de formulering van de Aanbe
velingen 12 (Violence against women) en 14 (Female circumcision). Aanbeveling 19 is een 
uitgebreide tekst waarin naast een paragraaf over achtergronden, een paragraaf met algemeen 
commentaar en een artikelsgewijze bespreking zijn aan te treffen. Reden voor het formuleren 
van een nieuwe Aanbeveling is dat geweld op grond van het vrouw-zijn een vorm van discri
minatie is die "seriously inhibits womens' ability to enjoy rights and freedoms on a basis of 
equality with men." Geweld tegen vrouwen belemmert hen in de uitoefening van hun rechten 
(par.7). Daarnaast is de Commissie ontevreden over de periodieke rapporten van de ver
dragspartijen en ziet zich daarom genoodzaakt een aantal algemene opmerkingen te maken. 
Hieronder een korte beschrijving van deze opmerkingen waar de staten op moeten letten bij 
het aanpassen van hun wetgeving en beleid. 

Onder discriminatie valt geweld op grond van het vrouw-zijn. De definitie van 'gender-based 
violence' is geweld dat gericht is tegen een vrouw omdat ze een vrouw is, of geweld dat 
vrouwen disproportioneel treft. Het omvat handelingen die fysieke, mentale of seksuele 
schade toebrengen, alsook het dreigen met zulke handelingen, bestraffing en vrijheidsbero
ving. Het Vrouwenverdrag beperkt het discriminatie-verbod niet tot handelingen van de 
overheid. Ook burgers mogen niet discrimineren, zie bijvoorbeeld de verplichtingen in art. 
2 onder e en f en art. 5. Wanneer de verdragspartijen niet aan hun verplichting onder het 
Vrouwenverdrag voldoen om tegen discriminerende praktijken van burgers maatregelen te 
nemen, zijn zij internationaalrechtelijk verantwoordelijk (art. 26 Weens Verdragenrecht: 
Pacta sunt servanda). 

Specifiek commentaar bij de artt. 2 f, 5 en 10c gaat in op de effecten van een traditionele 
houding waarbij vrouwen gezien worden als ondergeschikt aan mannen of op grond waarvan 
hen stereotiepe rollen worden opgelegd. Deze houding bestendigt praktijken als gedwongen 
huwelijken en vrouwenbesnijdenis. 
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De traditionele gedragingen en vooroordelen hebben tot gevolg dat geweld op grond van 
geslacht wordt gerechtvaardigd; het geweld wordt gezien als controle-middel en dient ter 
bescherming en behoud van de 'eigen cultuur'. Het effect van geweld op grond van geslacht 
op de mentale en fysieke integriteit van vrouwen is dat zij niet op gelijke voet met mannen 
hun fundamentele rechten kunnen uitoefenen. Deze beeldvorming, waarbij vrouwen als 
ondergeschikt worden beschouwd, draagt bij aan pornografie en de commerciële exploitatie 
van vrouwen als sexobject, wat bijdraagt aan geweld tegen vrouwen. De opmerkingen over 
art. 6 Vrouwenverdrag geven aan dat armoede en werkloosheid de handel in vrouwen verer
gert. Gewezen wordt op vormen van seksuele exploitatie zoals sex-toerisme, en gedwongen 
huwelijken. Deze praktijken brengen een groter risico op geweld en misbruik met zich mee. 
Bovendien berooft het vrouwen van hun rechten en waardigheid. Armoede en werkloosheid 
zijn er de oorzaken van dat vrouwen en jonge meisjes in de prostitutie gaan. Dit brengt extra 
risico's met zich mee omdat prostituees niet alleen een lage maatschappelijke status hebben, 
maar op die plaatsen waar prostitutie illegaal is ook geen bescherming van de wet genieten. 
De Commissie benadrukt derhalve dat prostituees gelijke bescherming als andere vrouwen 
tegen verkrachting en andere vormen van geweld nodig hebben. Een andere oorzaak van 
prostitutie, vrouwenhandel en seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorlogen en bezetting. 
Dergelijke situaties vereisen specifieke beschermingsmaatregelen voor vrouwen. 

Gelijkheid in het arbeidsproces (art. 11) kan ondermijnd worden door seksuele intimidaties. 
Dit omvat ongewenst gedrag als fysiek contact en toenaderingen, het laten zien van porno
grafie en opmerkingen of verwachtingen met een seksuele bijbedoeling. Indien vrouwen de 
indruk hebben dat het niet reageren op seksuele toenaderingen nadelige effecten heeft op de 
arbeidsrelatie of op promotiekansen dan is er sprake van discriminatie. Dit alles kan zijn 
neerslag hebben op de gezondheid van de vrouw, en het ondergaan van dergelijke gedragin
gen is vernederend. Discriminatie in de gezondheidszorg (art. 12) vindt plaats door traditi
onele en culturele praktijken waaronder eet-restricties voor zwangere vrouwen, voorkeursbe
handeling voor kinderen van het mannelijk geslacht en vrouwenbesnijdenis. 

In veel plattelands-gemeenschappen wordt de vrouw gezien als ondergeschikt aan de man. 
Door traditionele praktijken zijn vrouwen en meisjes extra onderhevig aan geweld, zeker als 
ze van het platteland naar de grote steden trekken. Een verraderlijke vorm van seksueel 
geweld is geweld binnen het gezin. Het staat bovenaan de lijst van vormen van seksueel 
geweld in bijna alle landen. Mishandeling, verkrachting en psychisch geweld vindt plaats 
tegen vrouwen van alle leeftijden. Door gebrek aan economische onafhankelijkheid kunnen 
weinig vrouwen aan deze situatie ontsnappen. Deze vormen van geweld hebben hun weerslag 
op de gezondheid van de vrouw. Het berooft haar van de mogelijkheid om op voet van 
gelijkheid deel te nemen aan het gezinsleven en het alledaagse leven. Ook wordt aandacht 
besteed aan de nadelige effecten van sterilisatie en abortus op de fysieke en mentale gezond
heid van vrouwen. 
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3.3 . Het supervisiesysteem van het Vrouwenverdrag 

Het vaststellen van de materiële inhoud van het Verdrag is een belangrijke stap in de richting 
van de internationale waarborging van de rechten van vrouwen, maar een supervisie-mecha
nisme is een noodzakelijk complement van dergelijke regelgeving. Ofschoon mensenrechten
verdragen, als elk verdrag, nageleefd dienen te worden door verdragspartijen, is er gezien 
het specifieke karakter van mensenrechtenverdragen niet direct een mechanisme voorhanden 
dat staten aanzet tot naleving. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het VN-Handvest dat in 
de hoofdstukken 6 en 7 een aantal instrumenten tot haar beschikking heeft om staten tot 
naleving van het Handvest te dwingen. Echter mensenrechten richten zich vooral op de 
relatie overheid-burgers en die behoort traditionaal tot de interne aangelegenheden van 
staten. 
In sinds de jaren zestig tot stand gekomen verdragen binnen de VN op het terrein van de 
rechten van de mens, is steeds voorzien in een comité van onafhankelijke experts dat toezicht 
houdt op de naleving van die verdragen. In de praktijk is de rol van deze toezichthoudende 
organen van buitengewoon grote betekenis geweest voor de ontwikkeling en versterking van 
de bescherming van de rechten van de mens op verdragsbasis. De toezichthoudende organen 
hebben niet slechts bijgedragen aan de interpretatie van bepalingen op het gebied van de 
mensenrechten, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de verdere ontwikkeling van 
diezelfde mensenrechten. Gezien deze praktijk ten aanzien van eerdere verdragen was het 
niet verbazingwekkend dat uiteindelijkook het Vrouwenverdrag een supervisiesysteem kreeg 
dat vergelijkbaar is met die van eerdere verdragen op het gebied van de rechten van de mens. 

3.3.1. De toezichthoudende Commissie (CEDAW) 

In het oorspronkelijke ontwerp-verdrag, was voorzien dat de CSW met de supervisie belast 
zou worden. Voor een deel werd dit ingegeven door de op dat moment gevoerde discussie 
met betrekking tot de eventuele opheffing van CSW. Een concrete taak in het kader van het 
nieuwe verdrag zou die opheffing onwenselijk maken. De Oosteuropese landen waren voor
stander van de CSW in de rol die ze op dat moment had, terwijl de Westerse landen huiverig 
waren voor de kwaliteit van de supervisie als die in handen zou komen van een politiek 
orgaan, zoals de CSW dat is. Andere vragen die in dat stadium van de discussie een rol 
speelden, waren of er een mogelijkheid voor individuele klachten zou moeten zijn, en of 
informatie van NGO's ontvangen zou kunnen worden. De CSW stelde voor om het supervi
sie-mechanisme op te zetten onder de eigen paraplu, maar dit plan werd niet aanvaard in de 
Algemene Vergadering, die koos voor een model gelijkend op dat van andere VN-verdragen 
op het gebied van de rechten van de mens. Een commissie van onafhankelijke deskundigen 
zou toezicht houden, in de wandeling CEDAW genaamd. Formeel heeft de CSW geen 
bemoeienis met de uitvoering van het Verdrag maar in de praktijk is er wel sprake is van 
informatie-uitwisseling tussen de CSW en de CEDAW. De voorstellen met betrekking tot 
een individueel klachtrecht en de rol van NGO's haalden het niet vanwege de oppositie van 
de Oosteuropese landen en de ontwikkelingslanden. Deze discussie zou pas middenjaren 
negentig weer opgenomen worden. 
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De artt. 17-22 Vrouwenverdrag handelen over de positie van de toezichthoudende Commis
sie. De Commissie is samengesteld uit 23 "deskundigen van hoog zedelijk aanzien en uitzon
derlijke bekwaamheid op het terrein dat door het Verdrag wordt bestreken"" 5. De leden 
zijn onafhankelijke deskundigen, en hebben een zittingstermijn van vier jaar. Tweejaarlijks 
kiest de vergadering van verdragspartijen de helft van de leden van de Commissie op basis 
van een door de Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties samengestelde lijst met kandi
daten. Bij de samenstelling van de Commissie wordt rekening gehouden met de regionale 
representatie, zoals dat binnen de Verenigde Naties gebruikelijk is. Tot op heden heeft 
slechts één man zitting gehad in de Commissie, hoewel er vaker mannen kandidaat gesteld 
zijn. De achtergrond van de Commissie-leden is divers, op dit moment hebben journalistes, 
artsen, sociaal werksters en diplomaten zitting en zijn juristen in de minderheid. Op zich lijkt 
dit recht te doen aan het brede bereik van het Vrouwenverdrag, aan de andere kant ontbeert 
de Commissie daardoor expertise op het terrein van de mensenrechten en de juridische aspec
ten van de naleving van het Verdrag. In geval van tussentijds aftreden van een lid van de 
Commissie wordt de nationale staat van dat lid geacht een nieuw lid te leveren. 

Op basis van art. 20 lid 1 Vrouwenverdrag komt de Commissie ten hoogste twee weken per 
jaar bijeen, aanvankelijk afwisselend in Wenen en New York, en sinds 1993 alleen in New 
York. Vergeleken met de toezichthoudende organen bij andere mensenrechtenverdragen heeft 
de Commissie zeer weinig tijd ter beschikking voor haar werkzaamheden. Bij een regu'iere 
zitting van twee weken heeft ze gemiddeld de tijd om acht tot tien rapporten onder handen 
te nemen. Niet alleen doet dit twijfel rijzen over de grondigheid waarmee het Comité te werk 
kan gaan, de korte sessie betekent ook een achterstand in de behandeling van rapporten. Om 
tegemoet te komen aan het probleem van de korte tijd die de Commissie heeft voor de 
behandeling van de rapporten is er inmiddels een voorbereidende werkgroep geformeerd. 
Haar werk berust echter op een jaarlijks te aanvaarden resolutie van de Algemene Vergade
ring, welke aanvaarding zeker niet vanzelfsprekend is voor alle leden van de Verenigde 
Naties. Middenjaren tachtig is door Australië in de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties de wenselijkheid van het amenderen van art. 20 lid 1 van het Vrouwen verdrag aan 
de orde gesteld om de duur van de zitting te verlengen, maar over dit onderwerp zijn tot op 
heden geen beslissingen genomen. 

Een ander probleem is dat verdragspartijen niet altijd op tijd rapporteren. In Aanbeveling 7 
worden zij erop geattendeerd dat de rapporten geruime tijd voor aanvang van de sessie bij 
het Secretariaat binnen moeten zijn zodat ze vertaald kunnen worden in de officiële talen van 
de Verenigde Naties en gedistribueerd kunnen worden aan de leden van de Commissie" 6 . 
Als reactie op de eigen moeilijke positie stelde de Commissie in een Aanbeveling" 7 dat de 
staten de nodige en mogelijke stappen dienen te nemen om te verzekeren dat adequate midde-

115. Aldus artikel 17 lid 1. 
116. Zevende zitting, 1988. 
117. Aanbeveling 7, zevende zitting, 1988. 
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len en diensten ter beschikking van de Commissie staan zodat deze haar functies onder het 
Verdrag kan uitoefenen. 

De Commissie stelt haar eigen procedureregels vast. De ambtelijke ondersteuning van de 
Commissie berust bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en namens deze bij de 
Division for the Advancement of Women, onderdeel van het Centre for Social Development 
and Humanitarian Affairs, dat in 1993 van Wenen naar New York is verhuisd. Een veel 
gehoord bezwaar tegen het onderbrengen van het secretariaat bij de Division, is dat de 
Commissie hierdoor nauwelijks toegang heeft tot de juridische expertise van het Centre for 
Human Rights (Genève), dat het secretariaat voert voor andere mensenrechtenverdragen. 
Inmiddels worden pogingen ondernomen om door middel van samenwerking met het Centre 
for Human Rights deze lacune op te vangen. 

Via de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) stuurt de Commissie een verslag van haar 
werkzaamheden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar het in de 
Derde Commissie (Social and Humanitarian Affairs) wordt besproken. Dit verslag bevat 
eveneens een overzicht van de nog niet ontvangen, achterstallige rapporten. Dit aantal neemt 
toe, en deze achterstand is een probleem waar de Commissie, net als de andere supervisie 
organen, weinig meer aan kan doen dan het publiceren van de namen van de nalatige staten. 
Het verslag wordt in de Algemene Vergadering aanvaard door middel van een resolutie. In 
deze resolutie spreekt de Algemene Vergadering zich soms ook in inhoudelijke zin uit over 
het door de Commissie gevoerde beleid. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is 
verantwoordelijk voor de doorgeleiding van het rapport van de Commissie aan de CSW. 

3.3.2. De rapportages 

De taak van de Commissie is toezicht te houden op de implementatie van het Vrouwenver
drag door de verdragspartijen. De Commissie is uitsluitend betrokken bij de rapportagepro
cedure op grond van art. 18 van het Vrouwen verdrag. Het Verdrag kent noch een staten-
klachtrecht, noch een individueel klachtrecht. Verdragspartijen zijn verplicht binnen één jaar, 
en vervolgens om de vier jaar, een rapport in te dienen bij de Commissie met betrekking tot 
de "wetgevende, rechterlijke, bestuurlijke of andere maatregelen die zij hebben genomen ter 
uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag en met betrekking tot de in dit opzicht geboekte 
vooruitgang" 1 1 8. Het rapport moet daarnaast ook de vooruitgang aangeven ten aanzien van 
het daaraan voorafgegane rapport. Art. 18 lid 2 geeft aan dat in het rapport ook factoren en 
moeilijkheden kunnen worden vermeld die van invloed zijn op de mate waarin aan de ver
plichtingen wordt voldaan. Op grond van art. 18 lid lb heeft de Commissie ook de bevoegd
heid om buiten de vierjaarlijkse rapportage een verzoek te richten tot een verdragspartij voor 
een tussentijds rapport. Onlangs is van deze bevoegdheid voor het eerst gebruik gemaakt in 
verband met de situatie in voormalig Joegoslavië. De Commissie heeft Joegoslavië (Servië 
en Montenegro) en Bosnië-Hercegovina verzocht te rapporteren over de bescherming van 

118. Aldus artikel 18 lid 1. 
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vrouwenrechten in het voormalige Joegoslavië. Ten einde de rapportage enigszins te standa-
riseren heeft de Commissie "Guidelines on Reporting" opgesteld waarnaar de rapporterende 
staten in principe hun rapporten moeten inrichten" 9. 

De rapporten worden door de Commissie in het bijzijn van de vertegenwoordiger van de 
rapporterende verdragspartij besproken. Naar aanleiding van het rapport, en van eventueel 
aanvullende informatie uit andere bronnen (met name NGO's) waar de leden van de Com
missie kennis van hebben, worden aan de vertegenwoordiger vragen gesteld, die in een sessie 
enige dagen later beantwoord kunnen worden. In de tussenliggende periode heeft de verte
genwoordiger van de betreffende verdragspartij de mogelijkheid om contact op te nemen met 
zijn regering om aanvullende informatie te vergaren. Het aantal vragen en de diepgravend
heid van die vragen lijken bepaald te worden door de kwaliteit van het rapport (hoe uitgebrei
der het rapport, hoe gedetailleerder de vragen) alsmede door de deskundigheid van de verte
genwoordiger van de rapporterende verdragspartij of de deskundigheid van de leden van de 
Commissie ten aanzien van het betreffende land. De intentie van de discussie is te komen tot 
een "constructieve dialoog" met de verdragspartij, waarin de Commissie op basis van de 
informatie in het rapport en het gesprek met de vertegenwoordiger suggesties doet ter verbe
tering van de implementatie van het Vrouwenverdrag en soms ook in niet-politieke termen 
aangeeft dat die implementatie op een aantal punten te wensen overlaat. De discussie die de 
Commissie voert met de verdragspartijen ten tijde van de behandeling van hun rapporten 
biedt aanknopingspunten voor de interpretatie van het Verdrag die de Commissie voorstaat. 
Toch moet aangetekend worden dat de methode, en de manier waarop de Commissie omgaat 
met de opeenvolgende rapporten van een verdragspartij bepaald geen waarborg is voor een 
consistente supervisie. Er wordt bij de behandeling van een nieuw rapport bijvoorbeeld niet 
teruggegrepen op de behandeling van een eerder rapport, hoewel het Verdrag daar aanleiding 
toe zou geven, met name vanuit het perspectief van de geleidelijke verwezenlijking van de 
gestelde doelen. Anderzijds is de weinig consistente supervisie wellicht ook te verklaren uit 
de tijdsdruk waaronder de Commissie werkt. Veel hangt af van de manier waarop de discus
sie over de rapportage gevoerd wordt. Van belang is niet alleen de betrokkenheid van de 
leden van de Commissie, maar meer nog hun juridische deskundigheid. Daarnaast speelt ook 
de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning natuurlijk een belangrijke rol. 

De Commissie is in de praktijk de enige instantie die een min of meer authentieke inter
pretatie van het Vrouwen verdrag kan geven' 2 0 . Dit gebeurt in de eerste plaats in de vorm 
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van het formuleren van Algemene Aanbevelingen op grond van art. 21 lid 1 van het Verdrag. 
Nadat de Commissie de Aanbevelingen aanvankelijk gebruikte als directe reactie op de 
gebrekkige rapportage door verdragspartijen, zijn ze in het recente verleden meer in rechts-
vormende zin gebruikt. Op basis van het Verdrag formuleert de Commissie met een grotere 
mate van gedetailleerdheid de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Een helder voorbeeld 
van het gebruik van de Aanbevelingen betreft Algemene Aanbeveling 19 1 2 1 over het verbod 
op geweld jegens vrouwen. Door middel van deze interpretatie heeft de Commissie aangege
ven dat uit het Vrouwenverdrag, en de onderlinge samenhang van de bepalingen, een concre
te verplichting tot het voorkomen en tegengaan van geweld jegens vrouwen kan worden 
afgeleid (zie ook paragraaf 3.2). In de tweede plaats biedt de discussie die de Commissie 
voert met de verdragspartijen ten tijde van de behandeling van hun rapporten aanknopings
punten voor het herkennen van de interpretatie van het Verdrag die de Commissie voorstaat. 

Ondanks het zwakke handhavingsmechanisme en de gevolgen van een tekort aan middelen 
werkt de Commissie gestaag door aan de versterking van het Vrouwenverdrag. Door middel 
van de Aanbevelingen wordt de werkingssfeer van het verdrag zelfs vergroot. 

3.3.3. De Algemene Aanbevelingen van de CEDAW met betrekking tot de rapportage
procedure 

In het perspectief van de bescherming van de rechten van de mens is het toezichtsmechanis-
me van het Vrouwenverdrag, met slechts een rapportage-procedure, betrekkelijk zwak. Dat 
het supervisiemechanisme van het Vrouwen verdrag, en de deelname van de verdragspartijen 
daaraan, niet naar tevredenheid functioneert mag blijken uit de vele Algemene Aanbeve
lingen die de Commissie inmiddels met betrekking tot de rapportage-procedure heeft ge
maakt. 

De eerste Aanbeveling betreft een uitwerking van art. 18 Vrouwenverdrag 1 2 2. Dit artikel 
verplicht verdragspartijen om binnen een jaar na ondertekening van het Verdrag en vervol
gens om de vier jaar een rapport op te stellen met daarin opgenomen de wetgevende, rechter
lijke, bestuurlijke en andere maatregelen genomen ter uitvoering van het Verdrag. De Aan
beveling schrijft voor dat in het rapport eventuele obstakels bij de implementatie van het 
Verdrag worden vermeld en de maatregelen die zijn genomen om deze obstakels te overwin
nen. Bovendien moet het rapport actueel zijn. Ook in de tweede Aanbeveling gaat het over 
de rapporten van verdragspartijen 1 2 3. 

Aanbevolen wordt om de Algemene Richtlijnen aangenomen in augustus 1983 1 2 4, te gebrui
ken bij het opstellen van de rapporten. Indien de Richtlijnen gevolgd worden, zijn de rappor-

121. Elfde zitting, 1992. 
122. Vijfde zitting, 1986. 
123. Zesde zitting, 1987. 
124. UN doe. CEDAW/C/7. 
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ten gestandariseerd voor wat betreft vorm en inhoud. Bovendien moet het rapport op tijd 
worden ingediend, en wel vier jaren na de indiening van het eerste rapport en drie maanden 
voordat de zitting van het Comité aanvangt. In de zevende zitting in 1988 beveelt de Com
missie in Aanbeveling 6 de verdragspartijen aan om nationale instrumenten, instituties en 
procedures op hoog niveau bij de overheid te versterken. Aanbevolen wordt een voortdu
rende controle op de situatie van vrouwen. Adviezen van hoge kwaliteit zouden moeten 
worden opgesteld over de doorwerking van het overheidsbeleid op vrouwen. Daaronder valt 
het identificeren van alle oorzaken van discriminatie waarna een nieuw beleid geformuleerd 
kan worden dat daadwerkelijk en effectief discriminatie elimineert. De verdragspartijen 
dienen in hun volgende rapportage de acties ondernomen op grond van deze Aanbeveling op 
te nemen. In Aanbeveling 9 bepaalt de Commissie dat statistische informatie onontbeerlijk 
is om de werkelijke situatie van vrouwen in een bepaald land te kunnen begrijpen 1 2 5. Daar
toe raadt ze aan om bij de landenrapporten statistische gegevens bij te sluiten zodat de geïnte
resseerde gebruiker gemakkelijk de gewenste informatie kan krijgen. In Aanbeveling 10 
raadt de Commissie de verdragspartijen aan om op de tiende verjaardag van het Verdrag 
seminars en conferenties te organiseren om publiciteit te geven aan het Verdrag. Daartoe 
zouden vrouwenorganisaties uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan de publiciteit 
rondom het Vrouwenverdrag' 2 6. Aanbeveling 11, betreft de nakoming van de rapportage-
verplichting 1 2 7. Aanbevolen wordt om verdragspartijen die problemen hebben met de rap
portage, aan te moedigen deel te nemen aan trainingen die het opstellen van rapporten bege
leiden. Andere verdragspartijen kunnen meewerken aan die trainingen en aan diensten die 
adviezen geven. 

3.3.4. Individueel klachtrecht en "justiciability " 

Het individuele klachtrecht als supervisie-methode ontbreekt in het Vrouwenverdrag, hoewel 
er op dit moment een discussie gaande is om tijdens de Wereldvrouwen-Conferentie te 
Beijing in 1995 een Facultatief Protocol bij het Vrouwenverdrag voor te stellen waarin een 
individueel klachtrecht zal zijn neergelegd. Daartoe vond eind september 1994, met steun 
van de Australische en Nederlandse overheid een bijeenkomst van deskundigen plaats in 
Maastricht, die een ontwerp Facultatief Protocol formuleerde 1 2 8. Inmiddels tracht het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken steun te vinden voor dit initiatief. Door tussenkomst van de 
Economische en Sociale Raad zal het Protocol aan de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties worden voorgelegd. Het individueel klachtrecht is om twee redenen van 
belang: Het is een middel voor de rechtssubjecten om zelfstandig aan de verwerkelijking van 
hun rechten bij te dragen èn het is een belangrijk middel voor het toezichthoudend orgaan 
om in de vorm van individuele gevallen de exacte reikwijdte van het Verdrag nader aan te 
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geven. Dit laatste kan de aanzet zijn tot structurele veranderingen en biedt ruimte voor een 
dynamische uitleg van het Verdrag. 

Een van de centrale elementen in de discussies omtrent de mogelijkheid van het instellen van 
een individueel klachtrecht betreft de "justiciability", de vraag in hoeverre er sprake is van 
rechten die inderdaad in rechte inroepbaar zijn 1 2 9. Argumenten hiertegen berusten vooral 
op het feit dat het karakter van de rechten in het Verdrag nogal programmatisch zou zijn. Dit 
zou met zich meebrengen dat deze rechten zich naar hun aard verzetten tegen het inroepen 
en toepassen ervan in individuele situaties door een quasi-judicieel orgaan als de CEDAW. 
Voorstanders van een Facultatief Protocol, waarin dit individuele klachtrecht zou worden 
neergelegd, weerleggen de bezwaren als volgt: Er is onderscheid te maken in de "soorten" 
rechten die in het Verdrag te vinden zijn. Een eerste categorie rechten betreft rechten die op 
een zodanige manier geformuleerd zijn dat ze hoe dan ook direct in te roepen zijn. Het gaat 
om formuleringen zoals "Staten .. verlenen ", dit geldt bijvoorbeeld voor artikel 9 inzake 
nationaliteit. 

Een tweede categorie rechten wordt gevormd door bepalingen waarin verdragspartijen zich 
verbinden om bepaalde aanspraken te verzekeren, zoals dat in artikel 2 het geval is. De derde 
categorie bestaat uit bepalingen waarbij verdragspartijen zich verbinden om zekere doelstel
lingen met alle mogelijk middelen trachten te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld in art. 5 
gesteld wordt. Juist ten aanzien van deze inspanningsverplichtingen dringt de vraag zich op 
in hoeverre sprake kan zijn van een duidelijke en concrete aanspraak, en in hoeverre sprake 
kan zijn van een te individualiseren schending. 

129. Zie hierover C. Flinterman, Het recht tot klagen, a.w., p. 5-7. 
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4. De discussie op nationaal niveau 

4.1 . De parlementaire behandeling in Nederland 

De actieve rol die de Nederlandse delegatie had gespeeld bij de totstandkoming van het 
Vrouwenverdrag liet vermoeden dat de parlementaire goedkeuring ervan in Nederland snel 
zijn beslag zou krijgen. Dat leek aanvankelijk ook te zullen gebeuren, maar het lot van de 
Goedkeuringswet raakte al snel verbonden met dat van de voorgenomen Algemene Wet 
Gelijke Behandeling. Was deze wet als uitvoering van het Vrouwenverdrag te beschouwen, 
en waar verplichtte het Verdrag dan precies toe? Kon men het Vrouwenverdrag ratificeren 
zonder een Algemene Wet Gelijke Behandeling te hebben? Moesten beide wetten geheel los 
van elkaar gezien worden, of was de één een gevolg van de ander en kon de één dus pas na 
de ander aangenomen worden? Het laatste gebeurde tenslotte; in 1994 werd de AWGB 
aangenomen. 

Tijdens de parlementaire behandeling komen voor een deel de thema's terug die ook de 
discussie over de Algemene Wet Gelijke Behandeling beheerst hebben. De relatie met de 
AWGB kwam weer aan de orde en daarmee ook de botsing van grondrechten en horizon
tale werking, waarover Klein Rechts zich zeer bezorgd toonde. In zijn bezorgdheid leek 
Klein Rechts het Vrouwenverdrag eigenlijk serieuzer te nemen dan de regering zelf, die 
zich ten aanzien van de invloed van het Verdrag en de uitvoering daarvan zeer terughou
dend opstelde. 

Ter linkerzijde had men daarover weer zorgen: was er echt al zoveel bereikt dat de Neder
landse situatie voldeed aan het Verdrag, en hoe 'geleidelijk' zou de geleidelijke uitvoering 
van passende maatregelen wel niet worden? Wat dacht de regering van de directe werking 
van (onderdelen van) het Verdrag? De regering liet het oordeel over directe werking over 
aan de rechter en beperkte zich verder tot de stelling dat verwezenlijking niet van de ene op 
de andere dag kan worden gerealiseerd. Was er aanvankelijk aan regeringszijde nog sprake 
geweest van voorbehouden ten aanzien van enkele onderwerpen, deze voorbehouden werden 
al voor de parlementaire behandeling ingetrokken. Klein Rechts had wel algemene voorbe
houden gewild: de bestrijding van discriminatie en de ontwikkeling van het emancipatiebeleid 
ging hen te hard, en het Vrouwenverdrag kon wel eens van belang worden. De Tweede 
Kamer besloot tenslotte de vinger aan de pols te houden door de toevoeging van een vierjaar
lijkse rapportageverplichting aan het parlement, een jaar vóór de rapportage aan de VN. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de parlementaire behandeling van het Vrouwenverdrag op een 
rij gezet en dan worden de belangrijkste thema's die daarbij opkwamen besproken. 
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4.1.1. Tussen ondertekening en start van de goedkeuringsprocedure 

Met de aanvaarding van de resolutie door de Algemene Vergadering was de tekst van het 
Verdrag vastgelegd. De Nederlandse regeringsvertegenwoordiger ondertekende het Vrouw
enverdrag tijdens de Wereldvrouwenconferentie in Kopenhagen, op 17 juli 1980. Deze 
gemachtigde van het Koninkrijk kan op grond van artikel 91 Grondwet een verdrag alleen 
ondertekenen onder voorbehoud van bekrachtiging of ratificatie. De regering kan pas tot 
bekrachtiging of ratificatie overgaan als door de volksvertegenwoordiging goedkeuring is 
verleend 1 3 0. 

De voorbereidingen van de parlementaire goedkeuring waren vroeg gestart, feitelijk al 
voordat het document ondertekend werd. Het is aannemelijk dat in deze periode het Ministe
rie van Buitenlandse Zaken, het kabinet en de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid geza
menlijk van mening waren dat het Verdrag snel getekend kon worden. Nederland had im
mers een niet onaanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. In het najaar 
van 1980 werd een werkgroep ingesteld als subgroep van de Interdepartementale Coördinatie 
Commissie Emancipatie. Deze werkgroep hield zich bezig met deze voorbereidingen van de 
Goedkeuringswet van het Verdrag en met name met de Memorie van Toelichting. In deze 
Memorie werd onder meer gesteld dat aan de verschillende verdragsbepalingen zou kunnen 
worden voldaan door het tot stand brengen van een Algemene Wet Gelijke Behandeling 1 3 1. 
In mei 1981 was de zittingstermijn van het eerste kabinet Van Agt, bestaande uit CDA en 
VVD, verstreken. 

Na de verkiezingen en de formatie trad in september 1981 het tweede kabinet Van Agt aan, 
samengesteld uit CDA, PvdA en D66. Het Voorstel Goedkeuringswet was inmiddels op 12 
juni 1981 voorgelegd aan de net opgerichte Emancipatieraad, met het verzoek om vóór 5 juli 
1981 te reageren. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen beperkte de Raad zich in zijn op 
2 juli 1981 uitgebrachte advies tot "een commentaar op enkele hoofdpunten" 1 3 2. 

In mei 1982 viel het tweede kabinet Van Agt. Een interimkabinet Van Agt-Terlouw bleef aan 
tot de verkiezingen in september van hetzelfde jaar, waarna in november het eerste kabinet 
Lubbers aantrad 1 3 3 . Tijdens de zittingsperiode van het interimkabinet werd besloten dat het 
voorbehoud met betrekking tot de dienstplicht kon vervallen. Minister de Graaf van Sociale 
Zaken en minister Rood van Binnenlandse Zaken kregen het interimkabinet zover dat inge-
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stemd werd met toezending van het wetsvoorstel aan de Raad van State. Hier zou uit kunnen 
blijken dat dit voorstel kennelijk niet als een zwaar probleem gezien werd. Van de politieke 
implicaties werd aangenomen dat zij niet zo zwaarwegend zouden zijn dat zij niet door een 
interimkabinet gedragen konden worden. Op 15 oktober 1982 werd het wetsvoorstel dan ook 
aan de Koningin aangeboden, die het ter advisering doorzond aan de Raad van State. Op 26 
januari 1983 verscheen het advies van de Raad van State. Dit advies leverde kritiek op het 
voorbehoud met betrekking tot dienstplicht. Op basis van het advies van de Raad van State 
werden de voorbehouden ten aanzien van dienstplicht en noodwachtplicht ingetrokken. 
Hierna volgde een impasse, veroorzaakt door de in de oorspronkelijke toelichting aange
brachte samenhang met het Voorontwerp van een Wet Gelijke Behandeling en door de 
onzekerheden over aard en vormgeving van het in het regeerakkoord beoogde voorstel voor 
een Algemene Wet Gelijke Behandeling.' 3 4 

In november 1984 vond een uitgebreide commissievergadering (UCV) over het emancipa
tiebeleid plaats, waarin staatssecretaris Kappeyne van de Coppello verschillende overwe
gingen noemde die zouden pleiten voor een gelijktijdige behandeling van beide voorstellen. 
De Kamer bleek bij die gelegenheid niet te overtuigen van de wenselijkheid om het voorstel 
tot goedkeuring van het verdrag pas af te ronden nadat er principe-besluiten genomen zouden 
zijn over een aantal vragen rondom de wet gelijke behandeling. Sterker nog, de Kamer nam 
een CD A-motie aan die stelde dat het voorstel tot goedkeuring van het verdrag 

"zo tijdig zou moeten worden ingediend, dat de goedkeuringswet nog voor de VN-Wereld-
vrouwenconferentie in Nairobi (juli 1985) in het Staatsblad zou kunnen staan". Ter ad
structie van die motie werd letterlijk gezegd: "Er is geen enkele narigheid; er behoeft 
nauwelijks iets veranderd te worden in de Nederlandse wetgeving. Wij passen praktisch 
al helemaal in het Verdrag" 1 3 5 . 

4.1.2. Periode van de goedkeuringsprocedure 

Voor de bewindslieden rees nu de vraag op welke manier het goedkeuringsvoorstel van het 
Verdrag aan de Kamer voorgelegd moest worden. De toezending was immers opgehouden 
in afwachting van de Wet Gelijke Behandeling, terwijl het goedkeuringsvoorstel van het 
Verdrag nu toch zou worden voorgelegd, ook zonder dat de Wet Gelijke Behandeling was 
afgehandeld. Men heeft gekozen voor een toezending zonder specifieke toelichting op het 
oponthoud. Op 23 april 1985 werd het goedkeuringsvoorstel aan de Tweede Kamer voorge
legd. Publikatiein het Staatsblad in juli van hetzelfde jaar was alleen mogelijk als de Kamer 
zou volstaan met een korte behandeling en het voorstel de Eerste Kamer zou passeren als 
hamerstuk. Een snelle behandeling zou voor Nederland in Nairobi een publicitair succes 
opgeleverd hebben en het Verdrag zou hier al in 1985 in werking getreden zijn. Anderzijds 
leek een diepgaande behandeling de enige mogelijkheid om ervan verzekerd te zijn dat het 
Verdrag ook in de rechtspraktijk serieus genomen zou worden en het maatschappelijk en 

134. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 4. 
135. Handelingen UCV 1984-1985, nr. 22, p. 17. 
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politiek de gewenste relevantie zou verwerven, mede omdat tot dusverre alleen in een kleine 
kring van deskundigen over het Verdrag gesproken was. 

De Tweede Kamer besloot tot een procedure waardoor de uitvoering van de CD A-motie over 
de uiterste datum van juli 1985 niet meer mogelijk was: het voorlopig verslag werd vastge
steld op 
29 augustus 1985. Toen uit dit verslag bleek dat de leden het toch problematisch achtten dat 
er nog geen Wet Gelijke Behandeling voorhanden was, kon de staatssecretaris het niet laten 
onder verwijzing naar dezelfde CDA-motie vast te stellen dat de Kamer eerder toch van 
mening geweest was 

"dat het ontbreken van concrete voorstellen tot verdere anti-discriminatiewetgeving niet 
in de weg hoeft te staan aan een weloverwogen goedkeuring van het Verdrag. " 1 3 6 

De goedkeuringsprocedure werd dan ook voortgezet. 

4.1.3. Goedkeuring, ratificatie en inwerkingtreding 

Na afsluiting van het goedkeuringsproces in de Staten-Generaal kon koningin Beatrix op 3 
juli 1991 de Rijkswet ondertekenen en werd deze gepubliceerd in het Staatsblad van dezelfde 
datum. 1 3 7 Dit werd uitgegeven op 16 juli 1991, op één dag na elf jaar na de ondertekening 
in Kopenhagen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Verdrag geratificeerd op 23 juli 
1991 middels een Akte van Bekrachtiging die werd neergelegd bij de Secretaris-Generaal van 
de VN in zijn hoedanigheid van depositaris van dit Verdrag 1 3 8 . De ratificatie ging verge
zeld van een verklaring, waarin het Koninkrijk nogmaals melding maakt van de opvatting 
dat politieke overwegingen zoals die te vinden zijn in de paragrafen 10 en 11 van de pream
bule niet opgenomen dienen te worden in een juridisch instrument als het onderhavige Ver
drag 1 3 9 . Op dezelfde datum ontving de Secretaris-Generaal van de VN van de Nederlandse 
regering een overzicht van bezwaren tegen door andere lidstaten gemaakte voorbehouden bij 
het Vrouwenverdrag 1 4 0. 

136. Staatsblad 1991, nr. 355. 
137. Staatsblad 1991, nr. 355. 
138. United Nations, C.N. 161.1991.Treaties-5 (Depositary Notification). 
139. "During the preparatory stages of the present Convention and in the course of debates on it in 

the General Assembly the position of the Government of the Kingdom of the Netherlands was 
that it was not desirable to introducé political considerations such as those contained in para-
graphs 10 and 11 of the preamble in a legal instrument of this nature. Moreover, the considera
tions are not directly related to the achievement of total equality between men and women. The 
Government of the Kingdom of the Netherlands considers that it must recall its objections to the 
said paragraphs in the preamble at this occasion." 

United Nations, C.N.161.1991.Treaties-5 (Depositary Notification), p. 1. 

140. "The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that the reservations made by 
Bangladesh regarding article 2, article 13 (a) and article 16, paragraph 1 (c) and (f), by Egypt 
regarding article 2, article 9 and article 16, by Brazil regarding article 15, paragraph 4, and 
article 16, paragraph 1 (a), (c), (g) and (h), by Iraq regarding article 2, sub-paragraphs (f) and 
(g), article 9 and article 16, by Mauritius regarding article 11, paragraph 1 (b) and (d), and 
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article 16, paragraph 1 (g), by Jamaica regarding article 9, paragraph 2, by the Republic of 
Korea regarding article 9 and article 16, paragraph 1 (c), (d), (f) and (g), by Thailand regarding 
article 9, paragraph 2, article 15, paragraph 3, and article 16, by Tunisia regarding article 9, 
paragraph 2, article 15, paragraph 4, and article 16, paragraph 1 (c), (d), (f), (g) and (h), by 
Turkey regarding article 15, paragraphs 2 and 4, and article 16, paragraph 1 (c), (d), (f) and (g), 
are inconipatible with the object and purpose of the Convention (article 28, paragraph 2). 
The Government of the Kingdom of the Netherlands has examined the contents of the reservation 
made by the Libyan Arab Jamahiriya, by which the accession 'is made subject to the general 
reservation that such accession cannot conflict with the laws on personal status derived from the 
Islamic Shariah', and considers the said reservation inconipatible with the object and pur
pose of the Convention. The Government of the Kingdom of the Netherlands has also examined 
the reservations made by the Republic of Malawi, by which 'owing to the deep-rooted nature 
of some traditional customs and practices of Malawians, the Government of the Republic of 
Malawi shall not, for the time being, consider itself bound by such provisions of the Convention 
as require immediate eradication of such traditional customs and practices', and considers the 
said reservations inconipatible with the object and purpose of the Convention. The Govern
ment of the Kingdom of the Netherlands therefore objects to the above-mentioned reserva
tions. These objections shall not preclude the entry into force of the Convention as between 
Bangladesh, Egypt, Brazil, Iraq, Mauritius, Jamaica, the Republic of Korea, Thailand, Tunisia, 
Turkey, Libyan Arab Jamahiriya, Malawi and the Kingdom of the Netherlands." 
United Nations, C.N.161.1991.Treaties-5 (Depositary Notification), p. 2-3. 

141. C.N. 161.1991, Treaties-5 (Depositary Notification), p. 2. 
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Tijdbalk kabinetten - parlementaire behandeling 

Kabinet Behandeling 

Lubbers I 
beëdigd: 04-11-1982 
ontslag aangeboden: 21-05-1986 
afgetreden: 14-07-1986 

Minister van Buitenlandse Zaken: 
mr. H. van den Broek 
Minister van Sociale Zaken: 
drs. J. de Koning 
Staatssecretaris van Sociale Zaken: 
L. de Graaf 
mr. A. Kappeyne van de Coppello 

- oorspronkelijke tekst 
- advies RvS, 26-01-1983 
- nader rapport, 16-04-1985 
- koninklijke boodschap, 

voorstel van rijkswet, memorie van 
toelichting, 23-04-1985 

- voorlopig verslag 29-08-1985 

Lubbers II 
beëdigd: 14-07-1986 
ontslag aangeboden: 02-05-1989 
afgetreden: 07-11-1989 

Minister van Buitenlandse Zaken: 
mr. H. van den Broek 
Minister van Sociale Zaken: 
drs. J. de Koning 
Staatssecretaris van Sociale Zaken: 
L. de Graaf 

- memorie van antwoord, 10-12-1986 
- eindverslag, 06-04-1987 
- nota naar aanleiding van het 

eindverslag, 01-03-1989 

Lubbers III 
beëdigd: 07-11-1989 
ontslag en aftreden in 1994 

Minister van Buitenlandse Zaken: 
mr. H. van den Broek 
Minister van Sociale Zaken: 
dr. B. de Vries 
Staatssecretaris van Sociale Zaken: 
E. ter Veld 

- amendement van het lid Kalsbeek-
Jasperse, 25-06-1990 

- handelingen TK, 26-06-1990 
- handelingen TK, 3/5-07-1990 
- gewijzigd voorstel van rijkswet, 

16-07-1990 
- voorlopig verslag, 06-11-1990 
- memorie van antwoord, 14-06-1991 
- eindverslag, 25-06-1991 
- handelingen EK, 02-07-1991 
- Staatsblad, 03-07-1991 
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4.2. De belangrijkste thema's in de parlementaire behandeling 

De parlementaire behandeling van de Goedkeuringswet van het Vrouwenverdrag doet vrezen 
dat dit Verdrag vooral als symboolwetgeving opgevat dient te worden. Nederland heeft 
weliswaar uiteindelijk geen voorbehouden gemaakt, maar de regering heeft zich met betrek
king tot de uitvoering, de verdragsimplementatie, uiterst terughoudend opgesteld. 

Niet alleen de regering, ook het parlement en met name de Tweede Kamer, heeft in de loop 
van de behandeling van de Goedkeuringswet blijk gegeven van een paradoxale houding. 
Enerzijds dacht men niet veel risico's te lopen met de aanname van het Vrouwenverdrag, 
anderzijds is de lange duur en de grondige aard van de behandeling ook een indicatie van 
aarzeling, die herhaaldelijk ook inderdaad uitgesproken is. Deze aarzeling had vooral betrek
king op onzekerheid over de invloed die dit Verdrag zou hebben op de Nederlandse rechtsor
de. Maar in het algemeen moeten de volksvertegenwoordigers zich wel degelijk gerealiseerd 
hebben dat de aanname van het Vrouwenverdrag niet zonder gevolgen zou zijn. Voor de 
progressieve partijen lieten die gevolgen echter te lang op zich wachten; met de uitvoerings
wetgeving leek de regering geen haast te maken. Tijdens de behandeling van de Goedkeu
ringswet zijn daarom veel onderwerpen aan de orde geweest, vooral in de artikelgewijze 
behandeling van het Verdrag. In het onderstaande willen wij een aantal belangrijke thema's 
bespreken, te weten: het discriminatieconcept, de horizontale werking, de botsing van 
grondrechten, de geleidelijke verwezenlijking en de rechtstreekse werking. We zullen ingaan 
op het standpunt van de regering zoals dat tijdens de parlementaire behandeling van de 
Goedkeuringswet naar voren is gekomen. 

4.2.1. Het discriminatieconcept 

Deel 1 van het Vrouwen verdrag opent met in art. 1 de definitie van vrouwendiscriminatie. 
Daaronder wordt verstaan: "elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond 
van geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening door 
vrouwen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, 
sociaal of cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied dan 
ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan 
te tasten of te niet te doen". 

Het discriminatiebegrip van het Verdrag bevat als elementen dat het onderscheid tot gevolg 
of tot doel heeft dat bepaalde rechten worden aangetast of teniet gedaan. De regering consta
teert dat die bewoordingen overeenstemmen met de begrippen directe en indirecte discrimi
natie, respectievelijk direct en indirect onderscheid zoals die in de Nederlandse wetgeving 
gehanteerd worden 1 4 2 . 

142. TK, 1986-1987, 18 950 (R1281), nr. 6, p. 20 en 21 
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Verder constateert de regering dat de discriminatiebepaling geen toepassing dient te vinden 
in de privé-sfeer. Ze verwijst hierbij naar de reeds gerealiseerde wetgeving op dit terrein en 
daar valt de privé-sfeer buiten. Bovendien blijkt dit volgens haar ook uit de afzonderlijke 
bepalingen van het Vrouwenverdrag. Deze betreffen alle het maatschappelijk leven 1 4 3 . Ook 
kerkgenootschappen vallen er bijvoorbeeld buiten aangezien het in bepaalde gevallen zo kan 
zijn dat bij de afweging van grondrechten het non-discriminatiebeginsel wordt afgebakend 
door de reikwijdte van een ander grondrecht. Wanneer er sprake is van uitzonderingen 
wegens andere grondrechten is volgens de regering geen sprake van discriminatie 1 4 4. De 
regering acht het gelijkheidsbeginsel dus niet altijd het belangrijkst. Over de botsing van 
grondrechten wordt uitgebreider gesproken in paragraaf 4.2.2. 

De regering gaat er verder van uit dat er sprake kan zijn van objectieve rechtvaardigings
gronden, in navolging van het Europees recht. "Wij merken op dat de benadering van het 
discriminatiebegrip in de Nederlandse wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrou
wen sterk is ingekleurd door de beoordeling van het al dan niet gerechtvaardigd zijn van een 
bepaald verschil en dat het in dit verdrag gehanteerde begrip meer uitgaat van een positief 
gestelde norm van behandeling op gelijke voet. De omschrijving in algemene zin van discri
minatie als ongerechtvaardigd onderscheid is, zo concluderen wij, aldus niet in strijd met art. 
1 van het Verdrag 1 4 5 ." Wat de regering hier dus in feite zegt is dat ze uitgaat van de Neder
landse wetgeving, waarin staat dat objectieve rechtvaardigingsgronden in beginsel aange
voerd kunnen worden. Het Vrouwenverdrag verbiedt niet expliciet het aanvoeren van derge
lijke objectieve rechtvaardigingsgronden dus concludeert de regering dat ze daarom zijn 
toegestaan. 

De regering interpreteert art. 4 lid 1 van het Verdrag aldus dat gerechtvaardigd onderscheid 
is toegestaan. Een bepaalde vorm van voorkeursbehandeling kan eerst plaatsvinden indien 
in concreto uit feiten en omstandigheden blijkt dat er sprake is van achterstanden die met 
behulp van een dergelijke maatregel kunnen worden weggewerkt. Is er geen sprake van een 
achterstandssituatie, dan bestaat er ook geen aanleiding voor voorkeursbehandeling. De mate 
van achterstand zal bepalend moeten zijn voor de mate van voorkeursbehandeling 1 4 6. De 
regering acht onder bepaalde omstandigheden tijdelijke voorkeursbehandeling van vrouwen 
mogelijk. Namelijk wanneer dat gericht zou zijn op het opheffen van feitelijkeongelijkheden 
ter zake en op versnelling van feitelijke gelijkstelling van mannen en vrouwen. Hiermee 
wordt volgens de regering bijgedragen aan één van de doelstellingen van het Verdrag zoals 
opgenomen in art. 4 1 4 7 . 

143. TK, 1990-1991, 18 950 (R1281), nr. 72a, p. 9. 
144. TK, 1988-1989, 18 950 (R1281), nr. 9, p. 12. 
145. TK, 1986-1987, 18 950 (R1281), nr. 6, p. 21 . 
146. TK, 1990-1991, 18 950 (R1281), nr. 72a, p. 7. 
147. TK, 1986-1987, 18 950 (R1281), nr. 6, p. 25. 
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4.2.2. Botsing van grondrechten 

Over deze fundamentele kwestie zijn in de loop van de parlementaire behandeling verhitte 
debatten gevoerd. Vooral als reactie op de kritiek van Klein Rechts kwam de regering vaak 
tot een principiële verdediging van de ingenomen standpunten met betrekking tot het Vrouw
enverdrag. 

In art. 2, aanhef jo sub e, van het Verdrag wordt bepaald dat de Staten, die partij zijn bij het 
Verdrag, zich verbinden om alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van 
vrouwen door personen, organisaties of ondernemingen uit te bannen. In de toelichting op 
dit artikel stelde de regering dat op dit terrein een spanningsveld kan bestaan tussen het non
discriminatiebeginsel en andere grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid 
van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van vereniging en vergadering en het 
recht op privacy. Verder laat het Verdrag de verdragstaten ruimte voor een afweging van 
belangen op dit punt. Volgens de regering hangt hiermee samen dat een redelijke uitleg van 
de algemene bepalingen van art. 2 met zich meebrengt dat deze gelezen worden in samen
hang met garanties in VN-verdragen met betrekking tot de vrijheid van godsdienst en levens
overtuiging. De Raad van State was van mening dat met het voorgaande een "zwakke stee" 
van het Verdrag blootgelegd wordt, omdat de afbakening tussen de verschillende grondrech
ten nu door elke staat zelf verricht zou worden. De Raad constateerde vervolgens, mede op 
grond van de diepgaande discussies in Nederland over een voorontwerp voor een AWGB, 
dat het maken van een dergelijke afbakening zeer moeilijk is en dat de daarvoor noodzake
lijke belangenafweging tot zeer uiteenlopende resultaten kan leiden. In de praktijk zou dit 
kunnen resulteren in een ongelijke gelding van het non-discriminatiebeginsel in dè verschil
lende staten. 

De regering vond het niet onbegrijpelijk dat bij de te maken belangenafweging ruimte gelaten 
wordt aan de staten: op mondiaal niveau zou iets anders niet goed voorstelbaar zijn. Onover
komelijk vond de regering dit evenmin. Dat het parlement over dit onderwerp binnen de 
nationale rechtsorde opmerkingen zou maken lag voor de hand. Het CDA vroeg onder meer 
of de regering nader wilde ingaan op de afbakeningsproblematiek, net als D66. De vertegen
woordiger van de laatstgenoemde partij merkte op dat het toegezegde wetsvoorstel van een 
AWGB uitbleef. Juist deze wet zou duidelijkheid moeten scheppen ten aanzien van de afba
kening van het gelijkheidsbeginsel naar diverse grondrechten en tevens krachtige bestrijding 
van discriminatie moeten bevorderen. Met betrekking tot de botsing van grondrechten stelde 
de regring dat 

"Voor wat betreft de betekenis van dit Verdrag in verhouding tot de vrijheid van gods
dienst en onderwijs zij het volgende vermeld. Dit Verdrag geeft uitwerking aan het verbod 
van vrouwendiscriminatie dat onder meer in algemene zin is vastgelegd in de artt. 2 en 26 
van het IVBPR en art. 3 van het IVESCR. 

Het Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen bevat 
verschillende opdrachten voor het bestuur en de wetgever. Bij de uitvoering van die op
drachten is het desbetreffende overheidsorgaan uiteraard, waar het uit de in confesso zijnde 
bepalingen voortvloeit, gehouden aan de eerbiediging van andere in onder meer die verdra-
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gen neergelegde fundamentele rechten en vrijheden. Dat geldt niet alleen voor de genoem
de vrijheid van godsdienst en onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor de vrijheid van 
verenigingen vergadering en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het Verdrag 
bevat, gezien in het verband met dergelijke garanties, geen bepalingen die inbreuk maken 
op andere rechten neergelegd in internationale mensenrechtenverdragen." 1 4* 
Uitgangspunt voor dit beleid is dat het geslacht van de rechtsgenoot voor de uitoefening 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal 
of cultureel gebied in principe niet van belang is. Mannen en vrouwen hebben, ongeacht 
hun huwelijkse staat, aanspraak om op gelijke voet aan het maatschappelijk leven deel te 

«i 149 

nemen. 

De fractieleden van de SGP wilden weten of de rijksoverheid uitzonderingen toeliet en zou 
blijven toelaten op het uitgangspunt van dit emancipatiebeleid, namelijk dat het geslacht van 
de rechtsgenoot niet van belang is voor de deelname op politiek, economisch, sociaal of 
cultureel gebied. De regering bevestigde dit. Het geslacht kan wel degelijk aanleiding zijn 
tot een verschil in behandeling. Als voorbeelden werden door de regering genoemd beroeps
activiteiten met een geslachtsbepaald karakter, voorkeursbehandeling van vrouwen in geval 
van feitelijke ongelijkheden en bescherming van zwangere vrouwen en jonge moeders. "Per 
wettelijke regeling is vastgesteld welke uitzonderingen op de genoemde norm moeten worden 
gemaakt." 1 3 0 

De GPV-er Schutte sneed de kwestie van de botsing van grondrechten als eerste in de Twee
de Kamer aan. Hij stelde dat de bepalingen in het Verdrag die verplichten tot maatregelen 
tegen discriminatie van vrouwen door personen, organisaties en ondernemingen onvermij
delijk geconfronteerd worden met andere grondrechten. Dit zou des te sterker spelen als het 
gaat om maatregelen die moeten verzekeren dat vrouwen op gelijke voet met mannen deelne
men aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het terrein van het openbare en 
politieke leven. 

"Particuliere organisaties, politieke partijen inbegrepen, zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun interne beleid. Wie het met zo'n beleid niet eens is, kan voor een andere organisatie, 
een andere partij kiezen. 1 5 1 

Staatssecretaris Ter Veld vond deze redenering "iets te gemakkelijk". Het argument dat toch 
niemand gedwongen wordt lid te zijn van een politieke partij vond zij te veel afdoen 

"aan het feit dat het uitsluiten van een categorie personen van het lidmaatschap van of een 
functie binnen een partij op grond van het geslacht toch als een niet te rechtvaardigen 
onderscheid zou moeten worden aangemerkt." 

Ook dat er geen sprake zou zijn van een publiek belang bestreed de staatssecretaris, "omdat 
politieke partijen bij uitstek hun grond vinden in de beïnvloeding van het maatschappelijk 

148. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 16. 
149. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 5-6. 
150. NEV, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 9, p. 6. 
151. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4614-4615. 
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gebeuren in het politiek en democratisch stelsel." Wel achtte zij terughoudendheid van de 
wetgever passend, gezien de bijzondere positie van de politieke partijen 1 3 2. 

4.2.3. Horizontale werking 

Onder horizontale werking wordt verstaan de werking van grondrechten in rechtsverhoudin
gen tussen burgers onderling. Bij de parlementaire behandeling van het goedkeuringsvoorstel 
heeft de regering betoogd dat de uitvoering van het Verdrag primair berust bij de wetgever 
en bestuur. Dit primaat vloeit naar haar mening voort uit de aard en de inhoud van de mate
riële verdragsbepalingen en de formulering van de opdrachten aan de staten 1 5 3. Deze con
clusie ligt voor de hand. De verdragsbepalingen richten zich expliciet tot de staten die wor
den verplicht 'passende maatregelen' te treffen. In dat opzicht vertonen zij gelijkenis met de 
in de Grondwet en verdragen opgenomen instructienormen ter verwezenlijking van sociale 
grondrechten. Dit brengt echter met zich mee dat deze bepalingen zich slecht lenen voor 
directe toepassing door de rechter en aldus in eerste instantie vooral aan wetgever en bestuur 
zijn geadresseerd. 

4.2.4. Geleidelijke verwezenlijking 

De regering stelde zich uitermate terughoudend op ten aanzien van de wijze waarop en het 
tempo waarin gestalte gegeven zou moeten worden aan de uitvoeringswetgeving van het 
Verdrag. In de Memorie van Toelichting die uiteindelijk bij de Tweede Kamer werd inge
diend was een passage gewijd aan de mogelijkheid van geleidelijke tenuitvoerlegging. Het 
belang van die mogelijkheid motiveert de regering met twee zinnen die kennelijk geacht 
worden een vanzelfsprekend oorzakelijk verband te beschrijven: 

"De mondiale uitbanning van discriminatie van vrouwen is een zaak die niet van de ene 
op de andere dag zal kunnen worden gerealiseerd. Het Verdrag laat dan ook geleidelijke 
verwezenlijking van de verdragsverplichtingen toe" 1 5 4 . 

Dat het Verdrag geleidelijke verwezenlijking toelaat leidt de regering af uit een aantal ver
dragsartikelen. 

"In art. 2 komen de verdragstaten overeen om met alle passende middelen en zonder uitstel 
een beleid te voeren ter uitbanning van discriminatie van vrouwen en verplichten zij zich 
daartoe een aantal, in de punten a tot en met g vervatte, concrete maatregelen te treffen 
van beleidsmatige en wetgevende aard. De aanhef van art. 2 - de Staten die partij zijn bij 
dit Verdrag ... komen overeen onverwijld met alle passende middelen een beleid te voeren 
gericht op de uitbanning van discriminatie van vrouwen - geeft aan dat verwezenlijking 
van deze doelstelling gezien is als een geleidelijke zaak, zij het dat deze zonder uitstel ter 
hand genomen dient te worden. Van betekenis zijn verder de artt. 17 en 18 over de rappor
tage. 

153. TK, 1986-1987, 18950 (R 1281), nr. 6, p. 10. 
154. TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nrs. 1-3, p. 7. 
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In art. 17, eerste lid, wordt de Commissie voor de uitbanning van discriminatie van vrou
wen tot taak gesteld om de vooruitgang die wordt gemaakt bij de uitvoering van het Ver
drag te beoordelen. In art. 18, eerste lid, nemen de verdragstaten op zich periodiek verslag 
uit te brengen over de maatregelen die zij hebben getroffen ter uitvoering van de bepalin
gen. Het tweede lid van art. 18 bepaalt verder, dat in de verslagen de factoren en moeilijk
heden kunnen worden vermeld die van invloed zijn op de mate waarin aan de in het Ver
drag vervatte verplichtingen wordt voldaan. 
Op grond van het voorgaande moge duidelijk zijn, dat een verdragsstaat weliswaar vanaf 
de inwerkingtreding van het Verdrag verplicht is zonder uitstel en met alle passende 
maatregelen het beleid erop te richten de verdragsverplichtingen uit te voeren, maar dat 
deze uitvoering, voor zover de concrete omstandigheden op het terrein van een bepaalde 
verdragsverplichting daartoe nopen, geleidelijk mag plaatsvinden. 
Bij de inwerkingtreding van het Verdrag behoeft derhalve niet alle uitvoeringswetgeving 
tot stand te zijn gebracht. " 1 5 5 

De reactie van een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordiging op dit regerings
standpunt bestond uit een voortdurend aandringen op duidelijkheid en spoed bij het gestalte 
geven aan de uitvoeringswetgeving van het Verdrag. Dit aandringen leek een uiting van 
twijfel aan de bereidheid van de regering om aan deze wensen tegemoet te komen. De 
regering werkte op internationaal niveau wel actief mee aan de totstandkoiring van regelge
ving, stelden de fractieleden van de PvdA, maar als het op uitvoering aankwam bleek de 
regering traag, zo niet onwillig 1 5 6. De CPN-leden wezen op het gegeven dat de regering 
zelf stelt dat beleid ten behoeve van de uitvoering van de verdragsverplichtingen 'zonder 
uitstel' ter hand genomen dient te worden. 
De PvdA-fractie stelde 

"dat hun in het voorlopig verslag geuite vrees voor de wijze waarop uitwerking zal worden 
gegeven aan het Verdrag, in de Memorie van Antwoord niet is weggenomen. Het kabinet 
meent uit het feit dat verwezenlijking van de doeleinden van het Verdrag niet van het ene 
op het andere moment kan geschieden af te mogen leiden dat geleidelijke, niet aan termijn 
gebonden, tenuitvoerlegging is toegestaan. Deze leden meenden daarentegen dat het woord 
'onverwijld' (in de bewoordingen van Van Dale: zonder uitstel) in art. 2 van het Verdrag, 
een dergelijke uitleg niet toelaat. Ook het kabinet heeft erkend dat de tijd die nodig is voor 
de tenuitvoerlegging, niet onbeperkt kan zijn." 

Of, zoals de D66-fractieleden dezelfde vraag formuleerden: 
"(I)n welk decennium van deze of de volgende eeuw verliest, naar het oordeel van het 
kabinet, de Nederlandse overheid het recht zich nog ten aanzien van enige verdragsver
plichting te beroepen op de mogelijkheid van geleidelijke realisering?" 1 5 7 

155. TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nrs. 1-3, p. 7. 
156. VV, TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nr. 4, p. 1. 
157. EV, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 8, p. 7. 
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Tijdens de mondelinge behandeling kwamen de meesten van hen nogmaals terug op dit 
onderwerp en werd er aangedrongen op voortvarendheid. Daarbij werden voorbeelden 
aangehaald van wetgevingstrajecten waarbij de gewenste voortvarendheid ver zoek was. Het 
kamerlid Brouwer (Groen Links) noemde het trage en terughoudende gedrag van Nederland 
met betrekking tot wetgeving op het onderhavige terrein "verontrustend". De leden Groen
man (D66) en Weisglas (VVD) zagen in dit verband de bij amendement voorgestelde rappor
tage-procedure aan het parlement als een goede methode om de "losse einden" in het oog te 
kunnen houden 1 5 8 . Het PvdA-kamerlid Kalsbeek-Jasperse deelde mee dat haar fractie be
sloten had het opnemen van een eindtermijn met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de 
verdragsverplichtingen niet te bepleiten. 

Dit werd beargumenteerd met de stelling dat zich in de afgelopen tien jaar enorme ontwik
kelingen hebben voorgedaan op het terrein van de internationale verdragen en hun doorwer
king in de Nederlandse rechtsorde. Bij de ondertekening van met name het IVBPR en het 
EG-verdrag kon men zich niet gerealiseerd hebben welke omvangrijke herzieningen van 
nationale regelgeving hierdoor op termijn noodzakelijk zouden blijken. Daarbij toonde de 
rechter een toenemende bereidheid om te toetsen aan internationale verplichtingen, in samen
hang met veranderde maatschappelijke opvattingen ten aanzien van gelijke behandeling. Een 
verdrag is derhalve geen statisch gegeven, aldus het kamerlid, maar zou dat wel worden als 
een eindtermijn werd gesteld voor de uitvoering ervan. 

"Toch betekent dat niet dat mijn fractie nu vindt, dat wij het verder maar aan de ijver van 
het kabinet - hoe weinig ik daar ook aan twijfel - moeten overlaten om te bepalen hoe 
geleidelijk geleidelijk is." 

Met name met het oog op de onvoorziene ontwikkelingen had dit kamerlid het amendement 
ingediend om een verslaglegging en verantwoording aan het parlement over de uitvoering 
van het Vrouwenverdrag vast te leggen 1 5 9. Dit amendement werd op 5 juli 1990 aangeno
men in de Tweede kamer. De fracties SGP, GPV en RPF stemden tegen het amendement. 

4.2.5. Rechtstreekse werking 

In feite hanteert de regering voornamelijk twee criteria als leidraad voor de beoordeling of 
aan een bepaling rechtstreekse werking moet worden toegekend: 
- de tekst van de afzonderlijke verdragsbepalingen of onderdelen daarvan (dus niet de even

tuele achterliggende bedoelingen)"5 0, waarbij doorslaggevend is of beleidsvrijheid voor 
de overheid afwezig i s 1 6 1 . Deze kwestie speelde vooral bij art. 11, lid 1 onder d en e. 

- of er sprake is van rechtstreeks werkende bepalingen in andere verdragen, die betrekking 
hebben op ook in het Vrouwenverdrag opgenomen rechten, zoals bijvoorbeeld het recht 
op gelijke behandeling ten aanzien van het kiesrecht en het recht op benoembaarheid in de 
openbare dienst (art. 7 Vrouwenverdrag). 

158. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4612-4613, 4616 en 4617. 
159. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4621-4622. 
160. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 10. 
161. MvA, TK, 1986-1987, 18 950, R 1281, nr. 6, p. 11. 
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Tevens werd aangegeven dat art. 2 sub d Vrouwenverdrag, waarbij discriminatie door alle 
overheidsorganen wordt verboden, in samenhang met de definitiebepaling in art. 1 van het 
Verdrag in een civiele procedure op grond van art. 1401 BW door de rechter als maatstaf 
zal worden gehanteerd 1 6 2. Voor de rest werd er ofwel op gewezen dat reeds in (aangepaste) 
wetgeving was voorzien (art. 9 Vrouwenverdrag), ofwel dat er sprake was van de mogelijk
heid van geleidelijke verwezenlijking. Op deze wijze komt de regering, en uiteindelijk ook 
de goedkeuringswetgever, tot de volgende direct werkende bepalingen: art. 2 onder d (zij 
het omzichtig) 1 6 3 , art. 7, art. 9 (impliciet), art. 11 voor zover het betreft het beginsel van 
gelijke beloning. Tevens wordt voor wat betreft het verbod van ontslag bij zwangerschap of 
verlof wegens bevalling en het verbod van discriminatie bij ontslag in verband met huwelijk
se staat rechtstreekse werking niet ondenkbaar geacht 1 6 4. Tenslotte wordt genoemd art. 15 
lid 3, zie ook de opvatting van de regering betreffende art. 23 sub a Vrouwenverdrag 1 6 5 . 
Hieruit blijkt dat het Verdrag volgens de regering wel degelijk ieder verbindende bepalingen 
bevat. 

De artt. 93 en 94 van de Grondwet houden onder meer in dat bepalingen van verdragen "die 
naar inhoud een ieder kunnen verbinden" door rechter en bestuur moeten worden toegepast, 
desnoods door nationale wettelijke voorschriften buiten toepassing te laten. Om vast te stellen 
of sprake kan zijn van directe of rechtstreekse werking zijn in de jurisprudentie van de Hoge 
Raad een aantal criteria ontwikkeld. Deze betreffen de aard en de inhoud van de bepaling, 
de formulering ervan en de bedoeling die de opstellers van het verdrag hadden 1 6 6 . 
De herziene Memorie van Toelichting die aan de Tweede Kamer werd toegezonden vermeld
de met betrekking tot directe werking, in aansluiting op de door de Hoge Raad geformuleer
de criteria, dat eventuele directe werking in de landen waar dat volgens het nationale staats
recht mogelijk is, tijdens de onderhandelingen over het Vrouwenverdrag niet aan de orde 
geweest is. Gelet op aard, inhoud en formulering van de materiële bepalingen was'de rege
ring van mening dat de uitvoering van de verdragsvoorschriften een taak is van de wetgever 
en de besturende overheid. 

"Deze wijze van uitvoering behoeft echter niet uit te sluiten dat aan een bepaald verdrags
voorschrift overigens in een concrete casus rechtstreeks toepassing wordt gegeven. De 
beslissing hierover en de voorwaarden waaronder die rechtstreekse toepassing aan een 
bepaling zou worden gegeven, zijn in ons rechtsbestel voornamelijk aan de rechter." 

De regering achtte daarom terughoudendheid passend. Overigens werd wel nog gewezen op 
het gegeven dat enkele bepalingen van het Vrouwenverdrag rechten betreffen die in andere 
verdragen worden beschermd door bepalingen ten aanzien waarvan rechtstreekse werking 
mogelijk moet worden geacht. Als voorbeeld werden genoemd het recht op gelijke behande
ling ten aanzien van het kiesrecht en het recht op benoembaarheid in de openbare dienst zoals 

162. Zie echter voor uilzonderingen MvA, TK 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 11. 
163. E.A. Alkema en B. Zaaijer, "Artikel 2, 3 en 24; de reikwijdte van het Vrouwenverdrag", "Het 

vrouwenverdrag: Een beeld van een verdrag...", a.w., p. 21 . 
164. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 12. 
165. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 13. 
166. Zie o.a. HR 24-2-1960, NJ 1960, 483 (AOW) en HR 30-5-1986, NJ 1986, 688 (NS-FNV). 
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vastgelegd in art. 7 van het Vrouwenverdrag in vergelijking met het IVBPR: artt. 2 lid 1 en 
3 in verband met art. 25; alsmede art. 26 ' 6 7 . Zo wijst de regering in de Memorie van Toe
lichting op art. 23 Vrouwen verdrag, dat bepaalt dat het Verdrag geen inbreuk maakt op de 
bepalingen in de wetgeving van een verdragsstaat, of op verdragen welke voor een verdrags
staat van kracht zijn, indien die in sterkere mate bijdragen tot de verwezenlijking van gelijk
heid van man en vrouw dan de bepalingen van het Verdrag zelf. 

"Bij dergelijke in sterkere mate bijdragende bepalingen valt te denken aan bepalingen 
welke een bepaalde termijn stellen voor het nemen van maatregelen tot uitbanning van 
discriminatie van vrouwen, terwijl het verdrag geleidelijke verwezenlijking van de desbe
treffende maatregelen toestaat. Een voorbeeld hiervan vormt artikel 8 eerste lid van de 
reeds eerder genoemde EG-richtlijn betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid, dat bepaalt dat voor 22 december 1984 de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke maatregelen moeten zijn getroffen."' 6 8 

De weergave van het regeringsstandpunt had bij een meerderheid van de Kamerleden vele 
vragen onbeantwoord gelaten. Men leek de voorkeur te geven aan een minder terughoudende 
opstelling van de regering, maar deze bleek daartoe niet bereid 1 6 9. 
Voor de kleine rechtse partijen was het standpunt van de regering niet terughoudend genoeg. 
Tijdens de mondelinge behandeling in 1990 constateerde het Kamerlid Schutte van de GPV 
dat er wel lang en breed gefilosofeerd kon worden over de directe werking van verdragsbe
palingen, maar dat de ratificerende wetgever of Kamer in de vaststelling van die werking 
geen rol heeft. Alleen door het maken van voorbehouden zou nog voorkomen kunnen worden 
dat bepalingen niet toegepast zouden kunnen worden in de Nederlandse rechtsorde 1 7 0. 

4.3. Voorbehouden tijdens de parlementaire behandeling 

In de eerste versie van het Voorstel van Rijkswet ter goedkeuring van het Vrouwenverdrag 
van 1981 was de regering van plan om drie voorbehouden te maken bij het Vrouwenverdrag, 
namelijk ten aanzien van de militaire dienstplicht, de noodwachtplicht en de nabestaanden
pensioenen. Vooral op grond van het advies van de Emancipatieraad besloot de regering de 
voorbehouden met betrekking tot de nabestaandenpensioenen en tot de noodwachtplicht niet 
langer te handhaven 1 7 1. 
Op grond van het advies van de Raad van State verdween ook het voorbehoud met betrekking 
tot de dienstplicht uit het Voorstel van Rijkswet. De Raad van State had in zijn advies van 
26 januari 1983 de regering verzocht het voorgenomen voorbehoud ten aanzien van de 

167. MvT, TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nrs. 1-3, p. 7-8. 
168. MvT, TK 1984-1985, 18 950 (R 1281), nrs. 1-3, p. 34-35. 
169. VV, TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nr. 4, p. 6 + 7 en MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 

1281), nr. 6, p. 10. 
170. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4614. Niet de wetgever maar de regering ratificeert. 
171. TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), A-C, p. 5 en MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, 

p. 4. Zie ook 2 .2 .1 . 
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172. TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), A-C, p. 14-15. 
173. Nader rapport, TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), A-C, p. 19. 
174. VV, TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nr. 4, p, 5 en 7 en MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 

1281), p. 8-9. 
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militaire dienstplicht opnieuw te willen overwegen. De definitie van discriminatie in het 
verdrag mocht dan wel ruim zijn, 

"maar dat daarin toch de beperking is opgenomen dat het moet gaan om het aantasten of 
teniet doen van 'de erkenning, het genot of de uitoefening door vrouwen van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden'." 

De Raad betwijfelde of het vervullen van de militaire dienstplicht geacht kon worden binnen 
deze beperking te liggen en of bij de totstandkoming van het Verdrag militaire dienstplicht 
in dit opzicht aan de orde geweest was. 

Tenslotte constateerde de Raad dat geen van de tot dusver afgelegde verklaringen en gemaak
te voorbehouden betrekking had op de militaire dienstplicht' 7 2. Uit het nader rapport blijkt 
dat de regering de aanbeveling van de Raad overnam om het maken van het voorgestelde 
voorbehoud opnieuw te overwegen 1 7 3. De Goedkeuringswet van het Verdrag die aan de 
Tweede Kamer werd voorgelegd bevatte zodoende geen voorbehouden. 
De Tweede Kamer stelde wel vragen over de wenselijkheid voorbehouden te maken. Deze 
vragen hadden vooral betrekking op twee aspecten. Enerzijds wilde men weten welke voor
behouden de andere lidstaten hadden gemaakt en op welke gronden. 1 7 , 4 Anderzijds was 
Klein Rechts bezorgd over de ingrijpende invloed die het Verdrag zonder voorbehouden zou 
kunnen hebben in de Nederlandse rechtsorde. 

4.4. De relatie van het Vrouwenverdrag met de Algemene Wet Gelijke Behandeling 
(AWGB) 

De relatie tussen Verdrag en AWGB bleek een uiterst gecompliceerde aangelegenheid. Tot 
het midden van de jaren tachtig was er verwarring over de volgorde waarin beide voorstellen 
aan de orde dienden te komen. 
Op 27 oktober 1982 werd aan de Raad van State een goedkeuringsvoorstel voorgelegd. In 
de Memorie van Toelichting werd op een groot aantal plaatsen vermeld dat aan de verdrags
verplichtingen zou kunnen worden voldaan door het tot stand brengen van een (algemene) 
Wet Gelijke Behandeling. Een dergelijke wet werd beschreven in het in september 1981 
gepubliceerde 'Voorontwerp van een Wet Gelijke Behandeling', die betrekking had op de 
non-discriminatiegronden geslacht, homofilie, huwelijkse staat en gezinsverantwoordelijk
heid. In november 1982 was Kappeyne van de Coppello als staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aangetreden. Zij vormde zich in de loop van het parlementaire 
jaar 1983-1984 het oordeel dat eerst een aantal principe-besluiten over de AWGB te nemen 
waren, voordat het goedkeuringsvoorstel van het Vrouwenverdrag ingediend zou kunnen 
worden. 



Deel 1 Het Vrouwenverdrag op het eerste gezicht 

Op 19 november 1984 kreeg de Tweede Kamer in de Uitgebreide Commissievergadering 
Emancipatiebeleid te horen op welke overwegingen dit oordeel van de staatssecretaris geba
seerd was. Zij noemde daarbij overigens ook een aantal overwegingen die zouden pleiten 
voor een gelijktijdigebehandeling van het goedkeuringsvoorstel van het Vrouwenverdrag en 
het voorstel voor een AWGB. 
De Tweede Kamer voelde niet veel voor een dergelijke koppeling en sprak in een motie-
Kraaijeveld-Wouters de opvatting uit dat het goedkeuringsvoorstel van het Verdrag zo snel 
afgehandeld moest worden dat de Goedkeuringswet nog voor de VN-Wereldvrouwencon-
ferentie in Nairobi in juli 1985 in het Staatsblad zou kunnen staan. Deze motie was voor de 
regering de aanleiding de relatie tussen beide voorstellen nogmaals te bezien. Zij concludeer
de dat een AWGB weliswaar de meest wenselijke vorm zou zijn om aan een reeks verdrags
verplichtingen te voldoen, maar dat ook andere vormen denkbaar en toelaatbaar waren. 
Afzonderlijke wetten of wetswijzigingen zouden uitvoering kunnen geven aan afzonderlijke 
verdragsverplichtingen. In de overwegingen van de regering speelde ook een rol dat het 
Vrouwenverdrag de mogelijkheid bood tot geleidelijke verwezenlijking van verdragsverplich
tingen. Om die reden zou ook na ratificatie voldoende ruimte beschikbaar zijn om de beno
digde anti-discriminatiewetgeving zorgvuldig vorm te geven. Deze nieuwe afweging vormde 
de basis voor het op 23 april 1985 bij de Tweede Kamer ingediende goedkeuringsvoorstel. 
Zodoende sloot de regering zich aan bij de opvatting van de Tweede Kamer dat de goedkeu
ring van het Vrouwen verdrag niet hoefde te wachten op besluitvorming over de AWGB. 

De discussie over de AWGB werd voortgezet en leidde in het najaar van 1985 tot de voorlo
pige ' 7 5 en bij het regeerakkoord 1986 tot de definitieve conclusie dat deze AWGB een gro
tere reikwijdte zou dienen te hebben. 
Ook de non-discriminatiegronden ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid 
en seksuele geaardheid zouden opgenomen moeten worden in de AWGB 1 7 6 . 

Toen uiteindelijk besloten werd het goedkeuringsvoorstel van het Verdrag te behandelen, ook 
zonder een voorstel van een AWGB, bleek ook in inhoudelijk opzicht nauwelijks duidelijk
heid te scheppen over de relatie tussen beide. Vooral het probleem van een afbakening tussen 
de verschillende grondrechten onderling was in deze een storende factor. Met name de 
vertegenwoordigers van de kleine rechtse partijen bleven hun bezorgdheid uitspreken over 
de implicaties die goedkeuring van het Vrouwenverdrag zou kunnen hebben voor een later 
in te dienen AWGB. In antwoord hierop stelde de regering niet van mening te zijn dat 
goedkeuring van het Vrouwenverdrag tevens een principiële uitspraak in zou houden over 
de verhouding van grondrechten die verband houden met de AWGB. Volgens het kabinet 
bevat het Vrouwenverdrag geen afbakening van verschillende rechten van de mens en funda
mentele vrijheden ten aanzien van elkaar, net zo min als de andere voor Nederland reeds in 
werking getreden mensenrechtenverdragen. 

175. Brief Minister-President van 25 september 1985, Kamerstukken II, 1985-1986, 19 226, nr. 1. 
176. MvA, EK, 1990-1991, 18 950 (R 1281), nr. 72a, p. 3-4. 
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"Wij achten het evenwel gelet op de betekenis van dit verdrag vooralsnog aangewezen om 
daar waar geen zeer dringende redenen samenhangend met de eerbiediging van andere 
grondrechten aanwezig zijn, de verdragsverplichtingen onverkort uit te voeren." ' 7 7 

Regering en parlement waren het er over eens dat de AWGB gezien diende te worden als een 
deel van de uitvoeringswetgeving van het Verdrag. Een meerderheid van de Tweede Kamer 
toonde zich, omwille van het belang van uitvoeringswetgeving, bezorgd over het uitblijven 
van een voorstel van een AWGB. Dit in samenhang met de magere toelichting ten behoeve 
van de interpretatie van het Vrouwenverdrag leidde bij D66-fractieleden tot de vrees dat "het 
zeer lang kan duren voor onder invloed van nationale en internationale jurisprudentie tot een 
ruimere interpretatie wordt gekomen."' 7 8 

Tijdens de mondelinge behandeling in de zomer van 1990 was er nog steeds geen herzien 
voorstel van een AWGB bij de Kamer ingediend. Vertegenwoordigers van D66, VVD, 
Groen Links en PvdA drongen aan op spoedige indiening van dit voorstel. Staatssecretaris 
Ter Veld kon er op dat moment niets meer over zeggen dan dat de discussie in het kabinet 
gaande was 1 7 9 . 
Over de invloed van het Vrouwenverdrag op de AWGB zullen we het in hoofdstuk 5 gaan 

hebben. 

4 .5 . Verplichtingen voor lagere everheden 

Pas in de loop van de parlementaire behandeling kwam dit thema aan de orde. De vertegen
woordigers van D66 merkten op dat elke verwijzing ontbrak naar de verplichtingen van de 
wetgever ten opzichte van lagere overheden. Zij wilden weten of de regering voornemens 
was 

"bijzondere middelen, zowel van wetgevende als bestuurlijke aard, te gebruiken, en zo ja 
welke, om lagere overheden te stimuleren, en in voorkomende gevallen zelfs te dwingen 
om de Verdragsbepalingen actief na te leven. " 1 S 0 

De regering was van mening dat het bestaande wettelijke en bestuurlijke instrumentarium 
toereikend is. Gemeenten en provincies hebben voldoende mogelijkheden voor een stimule
rend beleid op gemeentelijk en provinciaal niveau. De rijksoverheid draagt geen verantwoor
delijkheid op dit terrein; deze ligt bij de besturen en vertegenwoordigende organen van 
provincies, gemeenten en andere openbare lichamen. In het kader van de toenmalige Tijdelij
ke Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk stelt het rijk wel middelen ter beschikking aan de 
gemeenten ter stimulering van emancipatiewerk. In het kader van de repressieve toezichtsbe-

177. NEV, TK, 1988-1989, 18 950 (R 1281), nr. 9, p. 5-6. 
178. De bewindslieden ontkenden dat gekozen zou zijn voor een magere verdragsinterpretatie. MvA, 

TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 5. 
179. Handelingen II, 3 juli 1990, TK 85, p. 4846. 

In 3.1.2 komt het verdere verloop van de behandeling van de AWGB aan de orde. Deze wet is 
van kracht sinds 1 september 1994. 

180. VV, TK, 1984-1985, 18 950 (R 1281), nr. 4, p. 8. 
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voegdheid kan de Kroon besluiten van provincie- en gemeentebesturen vernietigen wegens 
strijd met verdragsbepalingen die zich daarvoor lenen. 1 8 1 

De leden van de D66-fractie vonden dit antwoord "niet geheel toereikend". Vernietiging van 
besluiten door de Kroon zou volgens deze leden een uiterste middel moeten zijn. De regering 
entameert de toetreding van Nederland tot het Verdrag en zou alleen al daarom er goed aan 
doen de andere overheden bij te staan wanneer deze hun eigen beleid en regelgeving willen 
afstemmen op de nieuwe verdragsverplichtingen. Waarom niet, naar analogie van de Anders 
Geregeld-operatie, in overleg treden met bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg om te onderzoeken in hoeverre in lagere regelge
ving nog ongerechtvaardigd onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt wordt? Verder 
waren deze leden van mening dat de Tijdelijke Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk 

"nauwelijks als een reëel gebruik van het ter beschikking staand instrumentarium van de 
centrale overheid kan worden beschouwd, zeker niet als dit feitelijk het enige gebruik 
blijkt." 

Op grond van deze Rijksbijdrageregeling zou een gemeente namelijk 50 cent per inwoner te 
besteden hebben. Daarbij zou deze regeling in de nabije toekomst opgaan in de Welzijnswet. 
De vraag werd dan ook gesteld of de regering nog andere plannen had om de lagere overhe
den te stimuleren de verdragsverplichtingen na te leven 1 8 2. 
Uit de Nota naar aanleiding van het Eindverslag bleek dat de regering het eens was met de 
stelling dat vernietiging van besluiten door de Kroon als een uiterste middel gezien dient te 
worden. De suggestie om in overleg te treden met de lagere overheden werd niet overgeno
men. "Desgevraagd" was de regering uiteraard bereid andere overheden bij te staan, maar 
de gemeenten, provincies en andere openbare lichamen dragen hier de "primaire verantwoor
delijkheid". "Ons is thans niet gebleken dat aan die zijde behoefte bestaat aan overleg ter 
zake (..)." Tenslotte vond de regering dat de betekenis van de Rijksbijdrageregeling niet 
onderschat mocht worden en gaf een toelichting op het functioneren van deze regeling en de 
voornemens binnen het emancipatie-ondersteuningsbeleid op lokaal en regionaal niveau 1 8 3 . 

4.6. Door de wetgever verwachte effecten 

Welke effecten verwachtten regering en Kamer van de inwerkingtreding van het Vrouwen
verdrag voor Nederland? In 1985 had men daar nog een zonnige kijk op: de Tweede Kamer 
diende een motie in om het goedkeuringsvoorstel van het Verdrag zó tijdig in te dienen, dat 
de Goedkeuringswet nog voor de VN-Wereldvrouwenconferentie in Nairobi in juli 1985 in 
het Staatsblad zou kunnen staan. Uiteindelijk werd besloten deze streefdatum los te laten en 
het goedkeuringsvoorstel uitgebreid te behandelen. Tijdens deze behandeling rees de nodige 
twijfel met betrekking tot de aansluiting tussen de Nederlandse wetgeving en het Vrouwen
verdrag. Een meerderheid van de Kamer bleek van mening dat er nog veel zou moeten 

181. MvA, TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 17. 
182. EV, TK, 1986-1987, 18 950, (R 1281), nr. 8, p. 6. 
183. NEV, TK, 1988-1989, 18 950 (R 1281), nr. 9, p. 11. 
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gebeuren om de verdragsverplichtingen uit te voeren. Vooral tijdens de mondelinge behande
ling van het goedkeuringsvoorstel in 1990 sprak men herhaaldelijk over de effecten van het 
verdrag in de Nederlandse rechtsorde en in algemene zin over de maatregelen die nog getrof
fen zouden moeten worden om Nederland te laten 'passen' in het verdrag. 
Het Groen Links-fractielid Brouwer verzocht nog maar eens om verhoging van het tempo 
van de toegezegde uitvoeringswetgeving, aangezien "met name wetsvoorstellen op het terrein 
van de vrouwenemancipatiejaren in de kast blijven liggen voordat zij tot wet worden verhe
ven." 1 8 4 Het PvdA-fractielid Kalsbeek-Jasperse gaf een overzicht van de actuele stand van 
zaken met betrekking tot wetgeving die van belang is voor de uitvoering van het Vrouwen
verdrag. Volgens dit kamerlid was veel van hetgeen waartoe het Verdrag verplicht op dat 
moment gerealiseerd, maar een aantal voornemens wachtte nog op uitvoering. Verder stelde 
zij dat het een open vraag bleef welke gevolgen nog zouden kunnen voortvloeien uit het feit 
dat ook indirecte discriminatie valt binnen de werkingssfeer van het Verdrag 1 8 5 . Zij wilde 
geen voorspellingen doen over deze gevolgen, maar vroeg de Kamer om aanpassing van het 
goedkeuringsvoorstel. 

" Mijn fractie zou het met name met het oog op datgene wat wij wellicht nu nog niet 
kunnen vermoeden, een goede zaak vinden als het parlement periodiek verslag zou krijgen 
van de stand van zaken rond de tenuitvoerlegging van het verdrag. Dat is niet alleen voor 
de directe discriminatie van belang, maar ook voor de indirecte. Deze laatste kan zomaar 
als een duveltje uit een doosje te voorschijn komen en daagt het kabinet dan uit, regelge
ving aan te passen. Dat kan noodzakelijkerwijze wel eens enige geleidelijkheid met zich 
brengen. Om die verslaglegging en verantwoording aan het parlement goed te regelen, heb 
ik een amendement ingediend, medeondertekend door mevrouw Groenman en de heer 
Weisglas. Ik heb gekozen voor een vierjarige verslagperiode, omdat dit aansluit op de 
verplichting die in het verdrag zelf is vastgelegd om eens in de vier jaar aan de VN te 
rapporteren. Het verslag aan de beide Kamers zou dan steeds één jaar voordat aan de VN 
verslag wordt uitgebracht, hier komen, hetgeen het ook nog mogelijk maakt de rapportage 
aan de VN te beïnvloeden." 1 8 6 

Het CDA-fractielid Soutendijk-van Appeldoorn kwam nog even terug op de opmerking uit 
de jaren 1984-1985 dat van het verdrag "nauwelijks narigheid" te vrezen viel. Zij stelde vast 
dat inmiddels wel gebleken was dat de Nederlandse wetgeving "niet altijd geheel voldeed en 
voldoet aan het non-discriminatiebeginsel." 

"Daarom willen wij nu proberen vooraf bij de behandeling van dit soort verdragen nauw
keuriger vast te stellen wat de consequenties kunnen zijn van de verdragsverplichtingen die 
wij op ons nemen. Niet omdat er sprake is van narigheid als wij het beginsel van gelijke 
behandeling toepassen op onze rechtsorde, maar omdat wij willen weten in welke opzich
ten onze wetgeving en andere beleidsinstrumenten bijstelling behoeven bij aanvaarding van 
verdragen. In de achter ons liggende periode is namelijk keer op keer gebleken dat interna
tionaal recht in casu verdragsrecht veel meer is dan een beginselverklaring." 

184. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4617. 
185. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4620-4621. 
186. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4622. 
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De CD A-fractie vond het dan ook van groot belang om zicht te hebben op de werkingssfeer 

van het Verdrag en op de t i jdslimieten die de Neder landse wetgever gesteld w o r d e n om de 

we tgev ing aan te p a s s e n 1 8 7 . 

In de discussies op 3 en 4 j u l i 1990 benadrukte het CD A-kamerl id Soutendi jk-van Appe l 

doorn dat groot belang gehecht d iende te worden aan het actualiseren en actueel houden van 

de overzichten betreffende de ui tvoer ing van de verdragsverpl icht ingen. Met n a m e omwi l l e 

van toets ing van rege lgeving aan het leerstuk van indirecte d iscr iminat ie leek haar deze 

actual iser ing gewenst . In di t kader zag zij ook een nut t ige rol wegge legd voor de in het 

amendement -Kalsbeek voorges te lde rappor tage aan het par lement over de u i tvoer ing van de 

ve rdragsverp l i ch t ingen ' 8 8 . 

Staatssecretaris T e r Veld was van mening dat een actual iser ing, met n a m e ter zake van de 

indirecte d iscr iminat ie , "een zeer forse n ieuwe taakopdracht" zou zijn, vooral v a n w e g e het 

feit dat dit leerstuk sterk in beweging is. Zij deed de toezegging dat bekeken zou w o r d e n of 

"de meest p regnante geval len" opgespoord konden w o r d e n 1 8 9 . Met be t rekking tot het amen

dement-Kalsbeek merk te zij op dat het altijd handig is, "gewoon voor de keukenka lender , 

als iets ook in de wet s taat ." Afgezien van het zo ve rwoorde prakt i sche nut van het amende 

ment zei zij het amendemen t op te vatten als een verpl icht ing om 

"een interne, na t ionale rappor tage te doen, waar in , naast alle andere s tukken w a a r o p 

g e w e i e n word t , met n a m e aandacht besteed word t aan de extra effecten die j u i s t di t ve r 

drag op een aantal terreinen heeft voor de situatie in N e d e r l a n d . " 1 9 0 

187. Handelingen II, 26 juni 1990, TK 82, p. 4624 
188. Handelingen II, 4 juli 1990, TK 86, p. 4870. 
189. Handelingen II, 4 juli 1990, TK 86, p. 4875. 
190. Handelingen II, 4 juli 1990, TK 86, p. 4876. 



5. De invloed van het Vrouwenverdrag 

Bij de ondertekening van het Verdrag in 1979 viel nog te verwachten dat de effecten ervan 
groot zouden zijn; in de regelgeving kwamen nog veel discriminatoire bepalingen voor en 
het emancipatiebeleid stond nog in de kinderschoenen. In de periode tussen 1979 en 1991 is 
veel gebeurd. De wetgeving is gezuiverd van discriminatoire bepalingen, het beginsel van 
gelijke behandeling is opgenomen in de Grondwet en er is anti-discriminatiewetgeving tot 
stand gebracht. Emancipatie is een van de kerndoelen van overheidsbeleid geworden en krijgt 
gestalte in zowel een specifiek emancipatiebeleid als in flankerend beleid dat recht doet aan 
het facetkarakter van emancipatie. Tegen deze achtergrond lijkt de meerwaarde van het 
Vrouwenverdrag gering. Nederland heeft immers al veel gedaan èn al veel bereikt. Het lijkt 
waarschijnlijk dat deze opvatting mede kon postvatten, cq. versterkt worden door de reeds 
beschreven terughoudende opstelling van de regering met betrekking tot de nationale beteke
nis, reikwijdte en uitvoering van het Vrouwen verdrag. 

Het Vrouwenverdrag heeft een zeer brede, programmatische opzet. Men zou kunnen zeggen 
dat de bepalingen van het Verdrag zo ruim geformuleerd zijn dat al hetgeen de positie van 
de vrouw betreft door het Vrouwenverdrag bestreken wordt. Bij de parlementaire behande
ling is daaraan, zowel door de regering als door de Kamer veelvuldig gerefereerd, en zijn 
diverse onderwerpen en wetgevingsinitiatieven genoemd die door het Vrouwenverdrag 
beïnvloed worden. 

In dit hoofdstuk willen we bekijken op welke wijze het Vrouwenverdrag tot nu toe op een 
aantal terreinen invloed heeft uitgeoefend. We beginnen met een bespreking van de invloed 
op de Nederlandse regelgeving, waarbij een aantal wetgevingsvoorbeelden behandeld zullen 
worden. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre het Vrouwenverdrag het Nederlandse beleid 
heeft beïnvloed evenals de rechtspraktijk. Tenslotte zal nog aandacht worden besteed aan de 
invloed van het Verdrag op het rechtswetenschappelijk debat. 

5 .1 . Invloed van het Vrouwenverdrag op de Nederlandse regelgeving 

5.1.1. De AWGB 

Deze wet werd ten tijde van de behandeling van het Vrouwenverdrag beschouwd als een 
essentieel deel van de uitvoeringswetgeving van het Verdrag. Hieronder zullen we een aantal 
algemene kenmerken van de AWGB bespreken. 
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De AWGB kent zowel direct als indirect onderscheid (art. 1). Sjerps acht de term "onder
scheid" ongelukkig omdat onderscheid ook geoorloofd kan zijn 1 9 ' . Beter ware het te spre
ken over "discriminatie" zoals ook het Vrouwenverdrag doet in art. 1. 

De opsomming van de gronden van onderscheid in de AWGB is limitatief. Verder is het 
toepassingsgebied neergelegd in de artt. 5 tot en met 7. Het verbod geldt voor het publiek 
en voor de private sfeer, zij het dat limitatief omschreven is welke private verhoudingen 
bestreken worden door de wet 1 9 2 . De Algemene Wet Gelijke Behandeling heeft geen be
trekking op onder meer gezelligheidsorganisaties, op het openbaren van gedachten en gevoe
lens, en op wetenschappelijk onderzoek 1 9 3. Verder wordt de reikwijdte aanzienlijk beperkt 
door art. 3 AWGB, waarin bepaald wordt dat de wet niet van toepassing is op rechtsverhou
dingen binnen kerkgenootschappen (en andere genootschappen op geestelijke grondslag) en 
het geestelijk ambt. De wetgever heeft deze bepaling opgenomen vanwege de eerbiediging 
van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en vanwege het beginsel van scheiding 
van kerk en staat 1 9 4 . 

Het verbod op onderscheid geldt niet wanneer het tot doel heeft vrouwen een bevoorrechte 
positie toe te kennen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen. De 
criteria waaraan voldaan moet zijn om gerechtvaardigd tot voorkeursbehandeling over te 
mogen gaan zijn: Er moet sprake zijn van een duidelijk aantoonbare (het liefst aan de hand 
van statistische gegevens) achterstand. Voorts moet de inhoud en kracht van het voorkeurs
beleid gerechtvaardigd worden door de mate van de achterstand. In de derde plaats moet het 
beleid effect hebben en dus daadwerkelijk de achterstand van de bevoorrechte groep vermin
deren of opheffen. 1 9 5 De bepaling uit de AWGB verplicht niet tot het hanteren van een 
voorkeursbeleid. 

Het verbod op het maken van onderscheid geldt ook niet ten aanzien van indirect onderscheid 
dat objectief gerechtvaardigd is. 

De AWGB doet geen recht aan de bijzondere positie van vrouwen. De regering heeft met 
de AWGB het Vrouwenverdrag geïmplementeerd zoals zij dat zelf geïnterpreteerd heeft. 
Deze interpretatie is een andere dan die van de onderzoekers, welke we in hoofdstuk 6 zullen 
bespreken. In dat verband is tevens de vraag of met de AWGB wordt voldaan, namelijk het 
middels wetgeving verzekeren van de praktische verwezenlijking van het beginsel van gelijk
heid van mannen en vrouwen. Immers de AWGB laat wel positieve actie in bepaalde geval
len toe, maar dit is onvoldoende ter verwezenlijking van materiële gelijkheid. Daarvoor is 
meer nodig namelijk het middels wetgeving inspireren tot en bevorderen van sociaal beleid. 
Ook is het de vraag of de AWGB wel voldoet aan art. 2 sub e Vrouwenverdrag gezien het 
feit dat de AWGB zich slechts uitstrekt tot bepaalde limitatief omschreven private terreinen. 
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5.1.2. Andere wetgevingsvoorbeelden 

In 1978 publiceerde de regering op verzoek van de Tweede Kamer een rapport onder de 
naam "Anders Geregeld", dat een inventarisatie bevatte van alle bepalingen voorkomend in 
wetten, amvb's en ministeriële besluiten, waarin een onderscheid werd gemaakt tussen 
mannen en vrouwen en tussen gehuwden en ongehuwden. Aan de hand van dit rapport en 
een drietal vervolgnota's is sedertdien gewerkt aan de verwijdering of neutralisering van 
bepalingen, waarin zodanig onderscheid gerechtvaardigd werd geacht. Eind 1991 is aan de 
Tweede Kamer een slotnota aangeboden, die ertoe strekt de operatie af te ronden 1 9 6 . 

In de zomer van 1990 merkte het PvdA-kamerlid Kalsbeek op dat al aan veel verdragsverp
lichtingen uitvoering gegeven was door de totstandkoming van relevante regelgeving 1 9 7. 
Zo was het IAO-Verdrag 156 inzake gelijke kansen en gelijke behandeling van mannelijke 
en vrouwelijke arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid goedgekeurd 1 9 8. Het verdrag is 
op 24 maart 1989 voor Nederland in werking getreden. In 1989 is eveneens de Wet tot 
herziening van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werking getreden. Op 1 
januari 1991 is de Wet Ouderschapsverlof in werking getreden die een minimum recht geeft 
op onbetaald ouderschapsverlof. In de Arbeidswet 1919 zijn de bepalingen op grond waarvan 
vrouwen in bepaalde bedrijven minder uren mogen werken dan mannen, alsmede het verbod 
voor vrouwen op nachtelijke landarbeid inmiddels aangepast. 

Per 1 februari 1992 zijn er een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht aangepast. 
Zo is art 90 quater verruimd en zijn de artt. 137d en 429 quater uitgebreid met de non-
discriminatiegrond "geslacht". Echter na ruim een halfjaar hadden politie en Openbaar 
Ministerie nog steeds geen aangiftes van deze vormen van discriminatie geregistreerd. Dit 
kan komen doordat vrouwen geen aangifte doen. Aannemelijker is echter dat vrouwen wel 
aangifte hebben gedaan, maar dat de politie in deze aangiften geen discriminatie heeft her
kend en derhalve ook niet als zodanig heeft opgenomen 1 9 9 Op 1 september 1993 is een 
nieuwe Richtlijn in werking getreden die aanwijzigingen aan de politieen Openbaar Ministe
rie geeft voor de behandeling van discriminatiezaken en uitgangspunten formuleert voor de 
strafmaat. Echter de richtlijn geeft geen uitleg over de aard en verschijningsvormen van 
discriminatie van vrouwen. Het wordt derhalve op die manier moeilijk voor politie en Open
baar Ministerie om seksediscriminatie effectief op te sporen 2 0 0. 

Hieronder zullen we een aantal wetgevingsvoorbeelden ter uitvoering van het Vrouwenver
drag nader behandelen, die tijdens de goedkeuringsprocedure naar voren zijn gekomen. 
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Wet verevening pensioenen na echtscheiding 

Tot 1981 was het zo dat bij scheiding het opgebouwde pensioen niet in de algehele gemeen
schap van goederen viel en (meestal) de vrouw dus geen recht had op deze pensioengelden. 
In 19 81 concludeerde de Hoge Raad in het zogenoemde Boon/van Loon-arrest dat gescheiden 
vrouwen recht hebben op een deel van het ouderdomspensioen van hun ex-man. 2 0 1 Onder 
bepaalde voorwaarden vielen pensioengelden wel onder de huwelijksgoederengemeenschap 
en dienden dan verrekend te worden. De Hoge Raad overwoog echter ook in dit arrest dat 
de waarde van een eventueel weduwenpensioen verwerkt kan worden in de pensioenverreke
ning door dit weduwenpensioen af te trekken van het uit te keren pensioen. De contante 
waarde van het weduwenpensioen is over het algemeen hoog door de gehanteerde sekse
specifieke sterftetabels. Voor iemand die bijvoorbeeld 75 jaar wordt moet een hoger bedrag 
worden gereserveerd om aan de pensioenverplichting te voldoen dan voor iemand die 70 jaar 
wordt. Vrouwen in Nederland zijn over het algemeen jonger dan hun echtgenoten, leven 
gemiddeld langer dan mannen en overleven hun man gemiddeld zo'n 10 jaar. Dit verklaart 
waarom het vaak lage weduwenpensioen per jaar zo'n hoge contante waarde heeft. Dit heeft 
tot gevolg dat vrouwen maar een gering bedrag aan ouderdomspensioen zullen ontvangen, 
aangezien het weduwenpensioen van dit ouderenpensioen volgens de Hoge Raad afgetrokken 
kan worden 2 0 2 . In de praktijk betekende dit dus dat hierdoor voor de vrouw vaak weinig 
of niets overbleef aan pensioen. In navolging van de Boon/vHn Loon-uitspraak zijn er nog 
diverse uitspraken van de Hoge Raad geweest. Deze zijn tamelijk teleurstellend te noemen. 
Terzijdestelling van de regels van het huwelijksvermogensrecht kan slechts in exceptionele 
gevallen geschieden en dus niet in de veel voorkomende gevallen van de huisvrouw die na 
scheiding iets van de pensioenrechten van haar ex-man terug wil zien 3 0 3. 

De wijze van pensioenverevening is veranderd per 1 mei 1995 door de Wet Verevening 
Pensioenen na echtscheiding. De aanleiding voor het wetsvoorstel pensioenverevening is 
blijkens de M.v.T. het Boon/van Loon-arrest. Als rechtsgrond voor pensioenverrekening 
noemt de M.V.T. de situatie dat de taakverdeling tussen echtgenoten zodanig is geweest 'dat 
een van hen niet of niet volledig eigen inkomsten uit arbeid en dientengevolge onvoldoende 
zelfstandige pensioenaanspraken heeft kunnen verwerven tijdens het huwelijk' 2 0 4 . 
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is zowel van regeringszijde als 
door een meerderheid van het parlement de nadruk gelegd op het feit dat deze wet gezien 
dient te worden als regelgeving voor een overgangsperiode, zodat ze op termijn overbodig 
zal zijn geworden. De samenleving bevindt zich immers in een ontwikkeling naar gelijke 
maatschappelijke posities voor vrouwen en mannen en naar verzelfstandiging van met name 
vrouwen, conform het Beleidsprogramma Emancipatie 1985. Het streven is er op gericht dat 

201. HR 27 november 1981, NJ 1982, 503, het arrest Boon/Van Loon. 
202. J.R. Dierx en M.M.H. Kraamwinkel. "Pensioenverrekening en pensioenverevening na echt

scheiding". NJB 7 februari 1991, afl. 6. 
203. J.R. Dierx en M.M.H. Kraamwinkel, a.w. 
204. MvT, TK 1990-1991, 21 893, nr. 3, p. 2. 
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iedere volwassene in staat moet zijn in het eigen levensonderhoud te voorzien 2 0 5. De tradi
tionele taakverdeling binnen een huwelijk benadeelt de vrouw in dit opzicht, wat een wettelij
ke regeling noodzakelijk maakt om deze benadeling te verminderen of teniet te doen. De 
reikwijdte van de wet zal dan ook afnemen naarmate de economische zelfstandigheid van 
vrouwen toeneemt 2 0 6. CDA, PvdA, D66 en Groen Links wezen dezelfde reden aan als de 
rechtsgrond van deze wet 2 0 7 . In de woorden van het fractielid van Groen Links dient deze 
wet opgevat te worden als een inhaaloperatie die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit een 
taakopvatting binnen het huwelijk die anno 1991 als achterhaald moest kunnen worden 
beschouwd. Aangezien aan deze taakopvatting vooroordelen, gewoonten en stereotiepen ten 
aanzien van het gewenste gedrag van mannen en vrouwen ten grondslag liggen, kan een wet 
die er op gericht is de voor vrouwen nadelige gevolgen van deze taakopvatting te verminde
ren naar onze mening opgevat worden als een maatregel conform artikel 5 Vrouwen verdrag. 

Volgens de nieuwe wet wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde aanvullende ouderdoms
pensioen bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed verdeeld. Deze verdeling treedt in 
werking zodra het betreffende ouderdomspensioen tot uitkering komt. In beginsel wordt het 
bedrag van het aanvullende ouderdomspensioen in twee gelijke delen verdeeld, ongeacht het 
huwelijksgoederenregime tussen de echtgenoten. Bij huwelijkse voorwaarden of in een 
echtscheidingsconvenant kunnen echtgenoten de toepasselijkheid van de wet pensioenvereve
ning uitsluiten. Vrouwen die vóór 27 november 1981, de datum van het Boon/van Loon-
arrest, zijn gescheiden kunnen op grond van de nieuwe wet onder bepaalde voorwaarden een 
kwart van het ouderdomspensioen van hun ex-echtgenoot bij de rechter opeisen. Ze krijgen 
recht op maximaal een kwart van het opgebouwde ouderdomspensioen als het huwelijk 
tenminste 18 jaar heeft geduurd en er minderjarige kinderen tijdens het huwelijk zijn opge
voed. Dat betekent natuurlijk dat heel veel oudere vrouwen buiten de boot vallen 2 0 8. Voor 
de periode tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995, de datum van inwerkingtreding van de 
wet, geldt het pensioenverrekeningsstelsel van het Boon/van Loon-arrest van 1981. 2 0 9 

De nieuwe wet is een verbetering, maar gaat volgens sommige vrouwen niet ver genoeg; de 
voorwaarden waar vrouwen die gescheiden zijn vóór 1981 aan moeten voldoen worden als 
arbitrair en te zwaar gezien. Bovendien zal onder de nieuwe wet alleen het tijdens het huwe
lijk tot aan de scheiding opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld worden. 

Aanvullende pensioenen 

Op 24 juli 1986 kwam de vierde EG-richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de bovenwettelijke sociale zekerheid tot stand. Ter uitvoering van die richtlijn 
zijn er bij het Nederlandse parlement wetsvoorstellen aanhangig. Op grond van de Barber-

205. MvT, TK 1990-1991, 21 893, nr. 3, p. 2. 
206. MvT, TK 1990-1991, 21 893, nr. 3, p. 6-7. 
207. VV, TK 1990-1991, 21 893, nr. 4, p. 1-2, 2-3, 5 en 6. 
208. M. Kraamwinkel. "Pensioenvereveningbij echtscheiding". Nemesis 1994 (2), p. 25 . 
209. Th.L.J. Bod, Limitering van alimentatie en pensioenverevening(I) en (II), WPNR 1994, p. 537-

542 e n p . 557-561. 
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zaak dient vanaf de datum van dit arrest gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers met betrekking tot collectieve pensioenregelingen plaats te vinden 2 1 0 . Onzeker 
is in hoeverre de Barber-uitspraak terugwerkende kracht van regelgeving teweegbrengt, 
alsmede de mate waarin de vierde E.G.-richtlijn nog richtinggevend kan zijn voor de nog tot 
stand te brengen nationale wetgeving. Voor zelfstandige beroepsuitoefenaren zal de richtlijn 
wel haar betekenis houden 2". 

In Nederland zijn veel pensioenregelingen aangepast met ingang van 17 mei 1990 of met 
ingang van 1 januari 1991/1992. Discriminatie in pensioenopbouw is in Nederland thans een 
uitzondering. Een groot probleem is echter nog de ouderdomspensioenopbouw die plaats had 
moeten vinden over tijdvakken van arbeid, gelegen in het verleden. Als de ongelijke pensioe
nopbouw over die periode blijft gehandhaafd, zullen vrouwen nog vele tientallen jaren 
ongelijke ouderdomspensioenuitkeringen ontvangen. En omdat een volledig pensioen meestal 
gedurende 40 jaar wordt opgebouwd, zal het pensioen van vrouwen in de meeste gevallen 
klein zijn. Het Hof van Justitie heeft beslist dat gelijke behandeling op het gebied van be-
drijfspensioenen slechts geëist kan worden, wanneer het gaat om uitkeringen die verschuldigd 
zijn uit hoofde van, na 17 mei 1990, vervulde tijdvakken van arbeid, behoudens de uitzon
dering ten gunste van werknemers of hun rechtsverkrijgenden die vóór deze datum een 
rechtsvordering hebben ingesteld of een naar geldend nationaal recht vergelijkbare vordering 
hebben ingesteld. 
De Nederlandse regering wil het nu aan de pensioenfondsen zelf overlaten om (gedeeltelijke) 
reparatiemaatregelen te treffen voor de ongelijke pensioenopbouw uit het verleden. Het 
parlement heeft aangedrongen op een subsidie voor pensioenfondsen die dergelijke maatrege
len nemen. De vraag is echter of en zo ja wanneer de regering dit voorstel over zal nemen 
van het parlement 2 1 2. 

Nabestaand enpens 'toen en 

In een uitspraak van 7 december 1988 sprak de Centrale Raad van Beroep uit dat de omstan
digheid dat de AWW alleen in bijzondere gevallen leidt tot uitkering van pensioenen aan 
weduwnaars, niet langer verenigbaar was met het bepaalde in art. 26 van het IVBPR. Sinds
dien worden weduwnaarspensioenen uitgekeerd in dezelfde gevallen waarin weduwenpensi-
oenen worden betaald. In juni 1992 aanvaardde de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor en 
volledige herziene Algemene Nabestaandenwet 2 1 3. 

Het wetsvoorstel vervangt de AWW door een Algemene Nabestaandenwet (ANW). Hierin 
worden mannen en vrouwen wel gelijk behandeld, maar de rechten op een nabestaandenpen
sioen zijn in veel gevallen slechter dan onder de huidige wet. Toen dus duidelijk werd dat 
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de uitsluiting van gehuwde vrouwen niet gehandhaafd kon worden, is er dus een verslechte
ring van de rechten ingevoerd om de kosten van gelijke behandeling te dekken. Invoering van 
gelijke behandeling gaat dus hier volgens het principe "even slecht is ook gelijk". 
Vanuit de Vrouwenbeweging is kritiek gerezen op de ANW. Omdat mannen vaker dan 
vrouwen een eigen arbeidsinkomen hebben (en dit geldt nog sterker in de hogere leeftijdsca
tegorieën) treedt er in huishoudens waar de man overlijdt vaker een inkomensderving op dan 
als de vrouw overlijdt. De nieuwe wet maakt geen onderscheid al naar gelang de vraag of 
er een inkomensderving optreedt 2 1 4. 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor- zelfstandige onderneemsters en 
meewerkende echtgenotes 

Ten behoeve van onderneemsters en vrouwen die meewerken in het eigen bedrijf van hun 
echtgenoten is in een nieuw tweede lid van art. 69 van de Ziektewet bepaald dat de vrouwe
lijke vrijwillig verzekerde op gelijke voet aanspraak heeft op ziekengeld als de verplicht 
verzekerde, zodat zij niet langer wordt uitgesloten van ziekengeldaanspraken in verband met 
bevalling 2 1 3. 

Vrouwelijke ondernemers die vrijwillig verzekerd zijn via de Ziektewet, hebben recht op 
ziekengeld in verband met bevalling, aldus de regeringsrapportage. Het probleem is echter 
dat deze verzekering vaak duurder is dan verzekering bij een particuliere ongeschiktheidsver
zekering. Een tweede probleem is dat er geen particuliere verzekeringsmaatschappijen zijn 
die zwangerschap en bevalling gelijk stellen aan andere vormen van arbeidsongeschiktheid. 
Om die reden krijgen veel zwangere zelfstandigen geen uitkering tijdens een zwangerschaps-
en bevallingsverlof, hetgeen ertoe leidt dat zij zich meestal maar een zeer kort verlof kunnen 
permitteren 2 1 6. 

Andere voorbeelden 

In 1984 stelden De Hondt en Holtrust vast dat de Nederlandse wetgeving op drie punten 
beneden het niveau van art. 16 Vrouwenverdrag zit. 2 ' 7 Het treurjaar voor de zwangere 
weduwe (art. 1:34 lid 1 BW) is in strijd met de gelijkberechtiging bij het aangaan van een 
huwelijk in art. 16 lid 1 sub a Vrouwenverdrag, en ook het naamrecht botst met de regeling 
daaromtrent in art. 16 lid 1 sub g Vrouwenverdrag. De verschillen tussen man en vrouw ten 
aanzien van de ontkenning van vaderschap zijn evenmin in overeenstemming met het uit
gangspunt van gelijkheid in het familierecht, zoals neergelegd in art. 16 lid 1 sub d en f 
Vrouwen verdrag. In navolging van de minister merken zij op dat, ondanks het feit dat art. 

214. Nederlands emancipatiebeleid: paradepaardje of slak? p. 29-30. 
215. Initial report, p. 130. 
216. Nederlands emancipatiebeleid: paradepaardje of slak? p. 32. 
217. I. de Hondt en N. Holtrust, Kroniek Familierecht, VN-verdrag en familierecht, Nemesis 1984-

1985, nr. 1, p. 331-333. 
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16 om uitvoeringswetgeving vereist, het niet ondenkbaar is dat het artikel onder omstan
digheden rechtstreekse werking heeft. 2 1 8 

Het treurjaar zwangere weduwe 

Art. 16 lid 1 sub a levert een probleem op in Nederland in verband met art. 1:34 BW. Een 
weduwe die zwanger is op het moment van overlijden van haar man mag gedurende 306 
dagen niet hertrouwen. De regering is van mening dat het wetsartikel niet in strijd is met het 
Vrouwenverdrag; de bepaling zou nodig zijn om het belang van het kind te beschermen 2 1 9 . 
Forder noemt als voorbeeld van een belang van het kind het recht om op de hoogte te kunnen 
zijn van de eigen afstamming. Zij vraagt zich echter ook af of dit belang niet op een voor de 
moeder minder ingrijpende manier beschermd zou kunnen worden, waarmee dit discrimine
rende huwelijksverbod zou kunnen vervallen 2 2 0. 
Voorzover bekend is er momenteel (februari 1995) geen wetswijziging in voorbereiding. 

De vraag is tenslotte of regelgeving aan het Vrouwenverdrag getoetst wordt en zo ja, op 
welke wijze. 
Dan kan namelijk gekeken worden of het Vrouwenverdrag daadwerkelijk de bestaande 
regelgeving beïnvloedt. De Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid van het Ministerie van 
Justitie toetst wetgeving, ook van andere departementen, aan een aantal criteria, waaronder 
het gelijkheidsbeginsel. Hierbij wordt zowel de vraag naar het voorkomen van directe als van 
indirecte discriminatie gesteld 2 2 1. 
Het is mogelijk dat het Vrouwenverdrag in deze toetsing een rol speelt als steunargument, 
maar gangbaar is dit (nog) niet. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het gegeven dat 
de bepalingen van het Vrouwenverdrag (nog) niet in rechte afdwingbaar zijn. Bij deze 
terughoudendheid speelt de positie van het Ministerie van Justitie zelf mogelijk ook een rol: 
de toetsing van voorgenomen regelgeving vindt thans vaak in een vrij laat stadium plaats. Er 
zijn dan zwaarwegende argumenten vereist om de betrokken departementen om wijzigingen 
te kunnen vragen. Wanneer onduidelijk is of er al dan niet sprake is van ongelijke behande
ling lijkt de afweging van het risico op gerechtelijke procedures een rol te spelen. In het 
geval van het Vrouwenverdrag lijkt dit risico niet bijzonder groot. 

218. MvT, TK 1984-1985, 18 950 (R 1281), nr. 3, p. 8. 
219. TK 1984-1985, 18 950 (R 12 81), nr. 1-3, p. 29. 
220. Forder, a.w., p. 243-244. 

221. Gelijk in de praktijk, Brief van de Minister van Justitie, TK 1990-1991, 21 996, nr. 1. 
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222. Deze paragraaf is ontleend aan C.J. Forder, In het gezinsleven: 'Different but equal'. In: Het 
Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag ... A.W. Heringa, J. Hes, L. Lijnzaad (red.), 
Antwerpen-Apeldoorn, 1994, p. 239-253 en aan Wijziging van het naamrecht, Feiten & Cijfers, 
september 1993, jaargang 1, nr. 1, uitgegeven door Arachne, Vrouwenadviesbureau Overheids
beleid. 

223. H R 2 3 september 1988, NJ 1989, 740. 
224. TK vergaderjaar 1992-1993, 22 408 nrs. 6, 7 en 8. 
225. W. Elzinga en H. de Groot-Schneider "Op weg naar wijziging van het naamrecht". NJB 10 

september 1992, afl. 31 , p. 993-995. 
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Naamrecht222 

In het licht van art. 16 lid 1 sub g Vrouwenverdrag was en blijft het Nederlandse naamrecht 
problematisch. Sinds het midden van de jaren zeventig is de noodzaak het Nederlandse 
naamrecht te wijzigen onderwerp van discussie, met name omdat het naamrecht in strijd 
geacht wordt met de gelijkheid van man en vrouw. In 1988 heeft de Hoge Raad geoordeeld 
dat artikel 26 IVBPR werd geschonden doordat, overeenkomstig artikel 5 lid 2 boek 1 BW, 
een onwettig kind de achternaam van de vader draagt, mits de vader het kind erkend heeft. 
Volgens de Hoge Raad daarentegen waarborgt art. 26 IVBPR een recht van de ouders op een 
door hen te kiezen achternaam van het kind. Het geldende naamrecht biedt die keuze niet. 
Gezien het feit dat er vele mogelijkheden zijn om dit keuzerecht in de wet op te nemen heeft 
de Hoge Raad gemeend dat het de taak van de wetgever is om een stelsel van naamskeuze 
in de wet vast te leggen. 2 2 3 Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft geresulteerd in wets
voorstel 22 408, dat ondanks het opnemen van een keuzerecht voor de ouders ook niet 
volledig tegemoetkomt aan de verplichtingen die voortvloeien uit art. 16 lid 1 sub g 2 2 4 . 
Elzinga en De Groot-Schneider merken op dat de vader van een onwettig kind nog steeds te 
veel inspraak heeft in de keuze van een achternaam 2 2 5. Verder bepaalt artikel 5 lid 5 van 
het wetsvoorstel dat, indien de ouders geen keuze maken, het kind automatisch de naam van 
de vader moet krijgen. 2 2 6 Indien de vader van adel is geldt het keuzerecht niet: ook in deze 
gevallen krijgt het kind op grond van art. 5 lid 10 automatisch de naam van de vader. Dit 
laatste is alom beschouwd als ongewenst en een onacceptabele schending van het gelijkheids
beginsel. Als de ouders geen gebruik maken van het keuzerecht ligt het, onder meer volgens 
de Emancipatieraad en de Raad van State, meer voor de hand om de familienaam van de 
moeder te hanteren dan de naam van de vader. Ook zou het kind zelf meer invloed moeten 
hebben op de keuze van zijn of haar naam. 

In juni 1993 heeft de regering een nota van wijziging uitgebracht waarbij de regel vervalt dat 
bij het ontbreken van een keuze het kind automatisch de naam van de vader krijgt. Nu wordt 
voorgesteld bij de voltrekking van het huwelijk of ter gelegenheid van de erkenning het 
kiezen van de achternaam verplicht te stellen. 
Wanneer geen gezamenlijke keuze gemaakt wordt, bijvoorbeeld door onenigheid, zal de 
naam door middel van loting worden vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke 



Betekenis van liet Vrouwenverdrag in Nederland 

stand 2 2 7 . Met de keuze voor loting als de ouders het niet eens zijn vervalt, aldus het kabi
net, de noodzaak van de mogelijkheid om de rechter in te schakelen. In het huidige wetsvoor
stel is deze mogelijkheid dan ook niet meer opgenomen. Niphuis-Nell vraagt zich af of toch 
deze mogelijkheid niet gehandhaafd had moeten blijven voor die gevallen waarin de ene 
ouder wel een wijziging van naamskeuze wenst en de andere niet. Omdat bij wijziging van 
naamskeuze de weg van loting niet open staat, zou bijvoorbeeld aan de rechter de bevoegd
heid gegeven kunnen worden om op verzoek van een der partners te bepalen of er alsnog een 
loting plaats moet hebben 2 2 8 . 

In 1994 was een meerderheid van de Tweede Kamer van mening dat ouders de vrije keus 
moeten hebben met betrekking tot de achternaam van hun kinderen, hetgeen trouwens al in 
de praktijk gebeurde. Dezelfde meerderheid was geen voorstander van het voorstel om het 
lot te laten beslissen indien de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen. Eind januari 
1995 is de door het Ministerie van Justitie voor september 1994 toegezegde Nota naar 
aanleiding van het Eindverslag nog niet ontvangen door de Tweede Kamer. 2 2 9 

Afstammingsrecht 230 

De regelingen rond afstamming zullen in Nederland moeten voldoen aan vooral art. 16 lid 
1 sub d en f Vrouwenverdrag. De ministerraad is op 11 maart 1994 akkoord gegaan met een 
nieuw wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht. Dit voorstel behelst ook enige 
wijzigingen in de adoptieregeling 2 3 '. Het voorstel is voor advies aan de Raad van State 
verzonden. Tot op heden (februari 1995) is dit advies nog niet uitgebracht. 
Een belangrijke verandering ten opzichte van het huidige afstammingsrecht is dat de begrip
pen wettige, onwettige en natuurlijke kinderen vervallen. De regelingen rond erkenning 
worden ook gewijzigd. Wanneer bijvoorbeeld een moeder weigert toestemming te geven 
voor de erkenning van haar kind kan de rechter die toestemming verlenen. Verder ontstaat 
de mogelijkheid voor een gehuwde man om een kind te erkennen dat buiten zijn huwelijk 
geboren is. Met betrekking tot de ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap 
krijgen beide (ex-)echtgenoten gelijke mogelijkheden, mits zij zijn gescheiden of gescheiden 
leven, wat betekent dat een einde komt aan de discriminatie van de vrouw met betrekking 
tot de ontkenning van het vaderschap van staande het huwelijk geboren kinderen. 
Tot nu toe heeft de overheid geprobeerd juridische afstamming zo veel mogelijk in overeen
stemming te laten zijn met biologische afstamming, tegen de adviezen van belangrijke des
kundigen zoals de Emancipatieraad, Gezinsraad en de Raad voor het Jeugdbeleid om het 

227. TK 1992-1993, 22 408, nr. 8, p. 2. 
228. M. Niphuis-Nell. "Wetsvoorstel herziening naamrecht", Nemesis 1993, nr. 5. 
229. Invloed, informatie voor/over vrouwen en overheidsbeleid, 16 mei 1994, jaargang 2, nr. 6, 

uitgegeven door Arachne, Vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid. 
230. Deze paragraaf is ontleend aan Invloed, informatie voor/over vrouwen en overheidsbeleid,3 juni 

1994, jaargang 2, nr. 7 en 25 januari 1995, jaargang 3, nr. 1, uitgegeven door Arachne, Vrou
wenadviesbureau Overheidsbeleid. 

231. TK 1987-1988, 20626. 
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sociaal ouderschap juridisch te funderen 2 3 2. Dit uitgangspunt leek het vorige kabinet met 
dit voorstel te willen handhaven. Voorgesteld wordt dat als de erkenning niet bij de geboorte 
plaatsvindt, er een medische verklaring overlegd dient te worden waaruit blijkt dat de erken-
ner de biologische vader van het kind is. 

Ook de voorgestelde wijzigingen in de regelingen rond adoptie wijzen op een nauwe koppe
ling tussen biologische en juridische afstamming. Adoptie blij ft in beginsel voorbehouden aan 
een echtpaar. In een beperkt aantal gevallen wordt de mogelijkheid geboden voor een-ouder 
adoptie, bijvoorbeeld voor de mannelijke partner van de moeder die niet de verwekker van 
haar kind is. Het kind mag dan niet al door een andere man erkend zijn. Met deze wijziging 
komt het vorige kabinet deels tegemoet aan de kritiek van de Eerste Kamer-fractie van D66 
op een eerdere regeling voor stiefouderadoptie2^. 

De nieuwe staatssecretaris van Justitie heeft bij de presentatie van de begroting van 1995 
gezegd dat het nieuwe kabinet het wetsvoorstel met betrekking tot het afstammingsrecht 
kritisch zal bezien. 

Forder is van mening dat art. 16 lid 1 sub d en f Vrouwen verdrag voor vrouwen weinig 
oplevert; haar standpunt is dat bij ongelijke posities van man en vrouw er geen behoefte is 
aan gelijke rechten van man en vrouw, zoals het Vrouwenverdrag in haar opinie vereist. Met 
andere woorden: het Vrouwenverdrag vereist volgens haar geen verdergaande benadering 
dan het Nederlandse recht nu biedt 2 3 4. 

5.2. De doorwerking in het beleid 

Op dit terrein geeft de rijksoverheid blijk van voortdurende inspanning. Sinds het einde van 
de jaren zeventig is er op centraal niveau aandacht voor emancipatie, als kerntaak en als facet 
van (alle) overheidsbeleid. Dit uitgangspunt heeft tot nu toe twee Beleidsprogramma's 
Emancipatie opgeleverd, dat van 1985 en dat van 1992. Inmiddels zijn de voorbereidingen 
gestart voor het volgende Beleidsprogramma 2 3 5. De eerste Nederlandse regeringsrappor
tage aan CEDAW is een overzicht van de beïnvloeding door de Nederlandse overheid van 
de regelgeving, de bestuurspraktijk en de openbare mores. 

232. Raad voor het Jeugdbeleid: "Afstamming, adoptie en sociaal ouderschap". 1990. 
Emancipatieraad: "Het afstammingsrecht en sociale ouders". 1991 
Nederlandse gezinsraad: "Afstammingsrecht". 1988. 

233. Kamerstuk 22 006. 

234. C. Forder, In het gezinsleven: 'Different but equal'. In: Het Vrouwenverdrag: een beeld van 
een verdrag Antwerpen-Apeldoorn, 1994, p. 245-250. 

235. "Tussenstand". Brief over het Beleidsprogramma Emancipatie van de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, 31 januari 1994. TK, 1993-1994, 22 913, 
nr. 7, p. 2. 
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Het Beleidsplan Emancipatie 1985 

In dit Beleidsplan stelt het toenmalige kabinet het emancipatieproces te beschouwen als "een 
onomkeerbare en uit rechtvaardigheidsoverwegingen ook beleidsmatig gewenste ontwikke
ling" 2 3 6 . Hiermee wordt volgens het kabinet een autonome ontwikkeling gevolgd, een pro
ces van sociaal-culturele verandering dat koerst in de richting van vernieuwing van het maat
schappelijk bestel. Om deze vernieuwing te ondersteunen kiest het kabinet als centrale 
beleidsdoelstelling voor de middellange termijn "het bevorderen van de ontwikkeling van de 
huidige maatschappij, waarin het sekseverschil nog in zo grote mate is geïnstitutionaliseerd 
naar een pluriforme maatschappij, waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke staat de moge
lijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke 
rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden kunnen realiseren" 2 3 7. Deze brede, 
abstracte doelstelling wordt uitgewerkt in drie subdoelstellingen: 
a. het verzekeren van gelijke rechten van vrouwen en mannen; 
b. het bereiken van structurele veranderingen waardoor sekseverschil niet langer een van 

de pijlers van de maatschappelijke organisatie vormt; 
c. het doorbreken van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid 2 3 8. 
Deze subdoelstellingen dienen gerealiseerd te worden met behulp van een aantal beleidsin
strumenten ten behoeve van emancipatie. Per beleidsterrein worden doelstellingen, maatrege
len en beleidsvoornemens uitgewerkt. 

Over de uitvoering van deze maatregelen en beleidsvoornemens is aan de Tweede Kamer 
gerapporteerd in 1986 2 3 9 en in 1987 2 4 0 . Aansluitend zijn in het Actieprogramma Emanci
patiebeleid nieuwe maatregelen opgenomen voor de periode 1987-1990 2 4 1. Op 26 oktober 
1989 is het overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van dit Actie
programma Emancipatiebeleid toegezonden aan de Tweede Kamer 2 4 2 . In 1990 is in het 
onderzoek "Emancipatie ten halve geregeld" het Beleidsplan geanalyseerd en beoor
deeld 2 4 3. 

De algemene conclusie die in dit onderzoek getrokken wordt is dat er tamelijk grote instem
ming bestaat met de veronderstellingen waarop het emancipatiebeleid berust. De kritiek stelt 
echter in grote lijnen dat het emancipatiebeleid wel heeft geleid tot een grotere arbeidspartici
patie van vrouwen, maar dat er te weinig voortgang is geboekt op andere fronten. Deze 
betreffen met name de kwaliteit van de arbeid, de verdeling van de zorg voor kinderen en 

236. TK 1984-1985, 19 052, nrs. 1-2, p. 12. 
237. Ibidem. 
238. Idem, p. 13. 
239. TK 1986-1987, 19 700, XV, nr. 23. 
240. TK 1987-1988, 20 255, nr. 5. 
241. TK 1987-1988,20 255, nrs. 1-2. 
242. TK 1989-1990, 20 255, nr. 6. 
243. S. Keuzenkampen A. Teunissen, Emancipatie ten halve geregeld, Den Haag, 1990, in opdracht 
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overige onbetaalde arbeid, de aandacht voor sekse als ordeningsprincipe in de maatschappij 
en de verkleining van machtsongelijkheid. Vergelijkbare kritiek is naar voren gebracht naar 
aanleiding van andere onderzoeken en vanuit de vrouwenbeweging 2 4 4. 

Advies van de Emancipatieraad over het Concept-Beleidsprogramma Emancipatie 1992 

Wanneer de Raad in september 1992 een advies uitbrengt over het Concept-Beleidsprogram
ma 1992 is de hoofddoelstelling uit 1985 uiteraard (nog) niet gerealiseerd. De Raad stelt dan 
ook vast dat de samenleving nog altijd is ingericht "vanuit een dominant mannelijk en hetero
seksueel perspectief." 2 4 5 De Raad plaatst het emancipatiebeleid in de huidige èn toekomsti
ge maatschappelijke context. Daartoe wordt de beoogde kwaliteit van (multi-etnische) samen
leving in de nabije toekomst geschetst, wat een aantal uitgangspunten oplevert dat de grond
slag vormt voor de verdere advisering. Met andere woorden; aan het beeld van een gewenste 
samenleving worden criteria ontleend waaraan het beleid moet voldoen, wil dit beleid de 
gewenste effecten kunnen hebben. Het nieuwe beleid dient dan ook niet uitsluitend ingegeven 
te worden door de huidige stand van zaken, maar mede door een voorlopig eindpunt. 

De door de ER geformuleerde uitgangspunten zijn: 
1. In de toekomstige samenleving moet het voor allen mogelijk zijn betaalde met onbetaalde 

arbeid te combineren. 
2. Het aandeel van vrouwen in politieke en openbare besluitvorming moet binnen vijfjaar 

aanzienlijk zijn vergroot. 
3. In het Beleidsprogramma Emancipatie 1992 moeten concrete en toetsbare beleidsvoorne

mens van de regering staan. 
De Raad waardeert het als positief dat de grondslag voor het emancipatiebeleid intact blijft 
en de doelstellingen worden gehandhaafd. De keuze van het kabinet voor drie algemene 
speerpunten van beleid, om daarmee samenhang in en voortgang van het emancipatiebeleid 
te bevorderen, oogst waardering. 
Kritiek heeft de Raad echter ook, en wel op een aantal fundamentele onderdelen. De concre
tisering van het emancipatiebeleid die uitdrukkelijk wordt nagestreefd is nauwelijks terug te 
vinden in het Concept-Beleidsprogramma, de afstand tussen probleemanalyse en speerpunten 
enerzijds en de beleidsvoornemens en gekozen middelen anderzijds is groot en van veel 
beleidsvoornemens is niet duidelijk wat de beoogde resultaten zijn en op welke termijn deze 
behaald zouden moeten zijn. Bovendien gaat het kabinet volgens de ER te snel voorbij aan 
de verwevenheid tussen de drie speerpunten. 

De Raad signaleert dat dilemma's voortvloeien uit (de samenhang tussen) de traditionele 
beeldvormin, de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, een zelfstandig bestaan en 
keuzevrijheid. Als het kabinet het maken van fundamentele keuzes in deze dilemma's uit de 
weg gaat, zal de gesignaleerde stagnatie in het emancipatiebeleid niet doorbroken worden. 

244. Met het oog op 1995, Beleidsprogramma Emancipatie, TK 1992-1993, 22 913, nr. 2, p. 17. 
245. Advies over het concept Beleidsprogramma Emancipatie " Met het oog op 1995", Den Haag, 

september 1992, adv.nr. 111/35/92. 
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Samenvattend stelt de Raad dat het referentiekader van waaruit en de instrumenten waarmee 
de regering het emancipatiebeleid voor de komende jaren wil ontwikkelen verouderd zijn. 
Referentiekader en instrumenten hebben een bestendigende in plaats van een transformerende 
invloed op de bestaande verhoudingen: 
1. De eenzijdige invulling van de gelijkheidsnorm wordt gehandhaafd, waardoor de bestaan

de machtsongelijkheid en de traditionele beeldvorming worden gereproduceerd. 
2. De ingezette instrumenten hebben grotendeels een voorbereidend karakter. Het instru

ment wetgeving wordt niet effectief benut. 
3. De kwantitatieve doelstellingen die worden nagestreefd zijn allesbehalve spectaculair. 

Nog steeds worden geen krachtiger instrumenten gebruikt om anderen tot een positief 
actiebeleid aan te zetten. 

4. De weinige maatregelen om herverdeling van onbetaalde arbeid te bewerkstelligen zijn 
niet gedefinieerd in concrete resultaten. 

5. Het kabinet brengt het vraagstuk van de traditionele beeldvorming weer terug tot een 
voorlichtingsprobleenf 4 6. 

Beleidsprogramma Emancipatie 1992 247 

In het definitieve Beleidsprogramma Emancipatie wordt niet expliciet vermeld of en in 
hoeverre dit commentaar van de ER en adviezen van andere organisaties verwerkt zijn in de 
uiteindelijke tekst. 
In dit Beleidsprogramma blijft de grondslag voor het beleid ongewijzigd, en daarmee ook de 
hoofd- en subdoelstellingen zoals in 1985 al opgenomen in het toenmalige Beleidsplan. 
Daarnaast worden uiteraard conclusies verbonden aan de inmiddels opgedane ervaring; deze 
conclusies leveren een aantal toevoegingen en verbeteringen op. 
1. De belangrijkste thema's in de kritiek op het emancipatiebeleid worden geanalyseerd. 

Aan deze analyses worden conclusies verbonden. 
2. Er zijn drie speerpunten van algemeen emancipatiebeleid gekozen. Deze speerpunten 

moeten dienen om belangrijke structurele belemmeringen te doorbreken, die tot dusverre 
de voortgang van het emancipatiebeleid vertragen. Per speerpunt is een projectgroep 
ingesteld, te weten: 
- ter vergroting van de deelname van vrouwen aan politieke en maatschappelijke besluit

vorming, 
- voor de herverdeling van de onbetaalde arbeid, 
- voor de doorbreking van de beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijk

heid. 
3. Per departement wordt aangegeven welke emancipatiedoelen worden nagestreefd, om 

daardoor de eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke departementen beter tot 
uitdrukking te brengen. 

246. Idem. 
247. TK 1992-1993, 22 913, nrs. 1-2. 
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248. Idem, p. 10. 
249. TK 1993-1994, 22 913, nr. 7. 
250. Feiten en Cijfers, september 1993, jaargang 1, nr. 6. 
251. Feiten en Cijfers, september 1994, jaargang 2, nr. 6. 

8^ 

4. De coördinatiestructuur wordt versterkt om daardoor de verdere ontwikkeling van het 
emancipatiebeleid beter te ondersteunen 2 4 8. 

Verder zijn een aantal nieuwe accenten vastgelegd voor de beleidsontwikkeling. Het gaat dan 
om een betere afstemming van het emancipatiebeleid op verschillende categorieën vrouwen, 
het aanspreken van mannen op hun verantwoordelijkheid, de mogelijkheid om betaalde 
arbeid te combineren met zorgverantwoordelijkheden en internationaal overleg en samenwer
king. 

In januari 1994 kreeg de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid een 'tussenstand', die de stand van zaken per eind 1993 weergeeft 2 4 9. In deze 
brief wordt verslag gedaan van de beleidsvernieuwing door middel van de speerpunten en 
accenten en van het emancipatiebeleid op departementaal niveau. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert jaarlijks het rapport "E-
mancipatie van de vrouw in de memories van toelichting van het begrotingsjaar ..". In deze 
rapporten worden per departement de passages uit de MvT's opgenomen die direct betrek
king hebben op het emancipatiebeleid, maar ook die welke indirect gevolgen kunnen hebben 
voor de positie van de vrouw. De rapporten geven een beeld van een sterk gedifferentieerd 
beleid dat van velerlei instrumenten gebruik maakt om emancipatie als volwaardige beleids
doelstelling te integreren en als maatschappelijke verandering te realiseren. In de bundel 
"Emancipatie van de vrouw in de regeringsverklaring 1994 en in de Memories van Toelich
ting van het begrotingsjaar 1995 voegt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
nog een aantal beleidsdocumenten op dit terrein toe. 

Concluderend kan men niet anders dan vaststellen dat de Nederlandse overheid op papier een 
voortdurende inspanning levert om de positie van de vrouw te verbeteren. De vraag is wel 
of in de praktijk die inspanning zo omvangrijk en effectief is als ze lijkt te zijn. 
Al snel blijkt dat een overzicht van het Nederlandse emancipatiebeleid op zichzelf nog niet 
duidelijk maakt welke positie dit beleid inneemt binnen de bredere context van het algemene 
beleid. Het Vrouwenadviesbureau Arachne heeft in 1993 en in 1994 de begrotingen voor het 
komende jaar bekeken en komt tot niet al te positieve bevindingen; in september 1993 con
cludeert het bureau dat de rol van vrouwen zoek is in de begrotingen voor 1994 2 5 0 en een 
jaar later dat de van het huidige kabinet verwachte nieuwe koers niet in de begrotingen voor 
1995 is terug te vinden 2 5 1 . Ter ondersteuning van het emancipatiebeleid financiert de over
heid samenwerkingsverbanden, landelijke steunpunten, regionale emancipatiebureaus en 
emancipatieprojecten. Inmiddels is bijna de helft van deze emancipatie-organisaties opgehe
ven of gefuseerd. Het Emancipatiebureau Groningen wordt met opheffing bedreigd; haar 
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subsidie wordt beëindigd met ingang van 1 januari 1 9 9 6 2 5 2 . Van de vijftien in de eerste 
regeringsrapportage aan CEDAW genoemde steunpunten bestaan er momenteel nog 
acht 2 5 3 . Verder stelt staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor om de 
budgetten van een aantal organisaties te korten 2 5 4 . Volgens Terpstra moet de bekostiging 
van de activiteiten van de betreffende organisaties op een andere manier plaatsvinden 2 5 5. 
Hoewel fusies zeker niet altijd nadelig behoeven te zijn voor de betreffende organisaties is 
er toch vaak sprake van een verkapt bezuinigingsbeleid. Dit geldt in elk geval zeker voor 
opheffing van organisaties. De overheid zou moeten voorkomen dat haar emancipatie-onder-
steuningsbeleid via de zijlijn wordt afgevoerd. 

Ten aanzien van de uitvoeringsstructuur van het emancipatiebeleid, het zogeheten emancipa-
tieondersteuningsbeleid, vroeg de CEDAW zich af hoe er in deze structuur sprake kon zijn 
van nationale sturing van het emancipatieproces. Door de decentralisatie en bezuinigingen 
was het immers heel wel mogelijk dat de structuur wellicht een prachtig doch inhoudsloos 
bouwwerk zou zijn geworden. De Commissie merkte met zorg op of de overgang van lande
lijk niveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau van de op emancipatie gerichte beleids-
en andere maatregelen niet zou kunnen leiden tot verlies van politiek wil en financiële steun. 
Ook het werken in de vorm van projecten in plaats van structurele steun ontmoette aarzeling: 
wat zou er met de initiatieven gebeuren aan het einde van een project als er geen financiering 
meer beschikbaar zou zijn? Ofschoon de delegatie meende dat flexibiliteit ten aanzien van 

252. Invloed, 25 januari 1995, jaargang 3, nr. 1, uitgegeven door Arachne, Vrouwenadviesbureau 
Overheidsbeleid. Het College van B&W van Den Haag heeft de bezuinigingsplannen ten aanzien 
van het Emancipatiebureau Den Haag bijgesteld. Invloed, 10 februari 1995, jaargang 3, nr. 2. 

253. Het Clara Wichmann Instituut, 
het Instituut Vrouw en Arbeid (voorheende stichting landelijke ombudsvrouwen landelijk steun
punt vrouw en werk), 
het Ruimte-Adviesbureau Area (voormalig Vrouwen Bouwen Wonen), 
het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand, 
de Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs, 
de Stichting TransAct; Nederlands centrum seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding 
seksueel geweld (voorheen Metis, Leergangen Vrouwenhulpverlening, Medusa, landelijk bureau 
ontwikkeling beleid & hulpverlening seksueel geweld, Soman, stichting ondersteuning mannen
werk en het landelijk bureau van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het 
gezin), 

de Stichting Vrijwilligers Management (fusie van Centrum voor Ingebouwde Vorming, Neder
lands Centrum Vrijwilligerswerk, Vincentiusvereniging Nederland, Stichting Samenwerkende 
Vrijwillige Hulpdiensten en de Landelijke Unie van Vrijwilligers), 
de Stichting tegen Vrouwenhandel. 
Gegevens van Arachne, dd. 1 februari 1995. 

254. Het betreft o.m. de Stichting de Rode Draad, Homo-Lesbisch Emancipatiebeleid en Arachne. 
255. Stichting Arachne, Invloed, 8 mei 1995, jaargang 3, nr. 6, uitgegeven door Vrouwenadvies 

Overheidsbeleid. 
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256. VN CEDAW, 13e zitting, 17januari-4 februari 1994. 
257. Raad van Beroep Rotterdam, 14januari 1992, RVS 1992/165 en Nieuwsbrief Volkenrecht 13-3, 

oktober 1992. 

91 

de vorm waarin aan implementatie wordt gewerkt wenselijk is, leek dit de Commissie niet 
te overtuigen 2 5 6. 

5.3. De invloed op de rechtspraktijk 

Bij de implementatie van het Vrouwenverdrag zou het uitgangspunt moeten zijn dat de 
belangrijkste taken zijn weggelegd voor de wetgever en de administratie. Implementatie via 
de reguliere bestuurlijke kanalen zal naar alle waarschijnlijkheid doelmatiger zijn, en biedt 
de mogelijkheid het Vrouwenverdrag als een afgewogen en samenhangend pakket uit te 
voeren. 

In de praktijk blijkt dat implementatie via de lijn van wetgeving en bestuur op problemen 
stuit, en niet ten volle gerealiseerd wordt. In het Nederlandse systeem betekent dat, dat onder 
omstandigheden een beroep kan worden gedaan op de rechter. De weg via de rechter is niet 
altijd toegankelijk, niet alle bepalingen van het Vrouwenverdrag zullen namelijk directe 
werking hebben. Bovendien is een nadeel dat het afdwingen van rechten fragmentarisch zal 
gebeuren, en de implementatie dus geïnitieerd wordt door individuele actie en niet door 
gericht overheidsbeleid. Ook de afnemende toegang tot de rechtshulp zou als gevolg kunnen 
hebben dat minder draagkrachtige groepen vrouwen nog minder in staat zijn hun rechten 
onder het Vrouwenverdrag gerealiseerd te zien. Deze nadelen spelen echter tot op heden nog 
nauwelijks een rol, omdat de weg naar de rechter met betrekking tot het Vrouwen verdrag 
vooralsnog een vrijwel onbekende route blijkt te zijn. De rechtspraktijk in het algemeen is 
nauwelijks op de hoogte van de reikwijdte, inhoud en gevolgen van het Vrouwenverdrag, laat 
staan dat de meerwaarde van het Vrouwenverdrag binnen de Nederlandse rechtsorde gebruikt 
wordt om door rechterlijke uitspraken de positie van vrouwen te verbeteren. 

De rol van de rechter tot nu toe 
Tot op heden (februari 1995) zijn vier rechterlijke uitspraken met betrekking tot het Vrouw
enverdrag bekend. 

De eerste zaak waarin een beroep is gedaan op het Verdrag leidde tot een uitspraak van de 
Raad van Beroep Rotterdam inzake de inkomenseis bij een AAW-uitkering 2 5 7. Het feit dat 
deze inkomenseis een indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen ten gevolge heeft, leidt 
volgens de Raad niet tot een verboden indirect onderscheid aangezien de inkomenseis een 
redelijk middel is tot het bereiken van het doel van de AAW. De klager was een man en de 
Raad maakt weinig woorden vuil aan het feit dat het Vrouwenverdrag niet voor mannen 
bestemd is: "Aangezien M. een man is, kan hij niet met vrucht een beroep doen op het 
verdrag". Er is beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, maar dat heeft voor zover 
na te gaan was nog niet tot een uitspraak geleid. Het is de vraag of het feit dat de appellant 
een man is een beroep op het Vrouwenverdrag onmogelijk maakt. 
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De tweede zaak waarin het Vrouwenverdrag is ingeroepen, bij de Raad van Beroep Arnhem, 
had eveneens betrekking op de inkomenseis in de AAW 2 5 8 . De klaagster voerde aan dat 
de betrokken regelgeving leidt tot indirecte discriminatie van vrouwen ten opzichte van 
mannen en om die reden in strijd is met de Europese richtlijn 79/7, met art. 26 IVBPR, met 
art. 14 EVRM en met art. 11 Vrouwenverdrag. De Raad kwam tot de conclusie dat het 
resultaat waartoe de betreffende bepaling leidt het vermoeden van discriminatie wettigt en 
dat dit vermoeden niet kan worden weerlegd door de aanwezigheid van objectieve en redelij
ke gronden waaraan iedere gedachte van discriminatie vreemd is. De betreffende regelgeving 
is daarmee in strijd met art. 26 IVBPR en dient om die reden buiten toepassing te worden 
gelaten. Dit betekent dat de Raad aan de overige door de klaagster aangevoerde bezwaren 
niet meer toekomt. Deze uitkomst, het buiten toepassing laten van een deel van de voor 
vrouwen zeer nadelig uitpakkende reparatiewetgeving van de AAW, is uiteraard positief, 
maar de rechter laat hier opnieuw een mogelijkheid liggen om in een uitspraak ook het 
Vrouwenverdrag te betrekken. 

De derde zaak waarin een beroep op het Verdrag gedaan is handelt over de uitsluiting van 
zwangerschap als arbeidsongeschiktheidsgrond in een arbeidsongeschiktheidsverze
kering 2 5 9 . 
Klaagster meent dat betreffende uitsluitingsbepaling in strijd is met artikel 1 van de Grond
wet en met artikel 11 lid 2 aanhef en onder b van het Vrouwenverdrag. De Rechtbank heeft 
weinig boodschap aan deze bepaling en oordeelt dat "voormeld artikel (slechts) de Neder
landse overheid verplicht om passende maatregelen ter uitbanning van discriminatie te 
nemen, derhalve om beschermende arbeidswetgeving en sociale zekerheidswetgeving tot 
stand te brengen. Artikel 11 lid 2 van het Verdrag mist rechtstreekse werking". Het vonnis 
vermeldt niet waar de rechtbank deze restrictieve uitleg van het Verdrag op baseert; dit 
standpunt wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekendheid, zonder reflectie op de reikwijdte 
van het Verdrag en op de rol van de rechter. Wel luistert de rechtbank naar een beroep op 
art. 26 IVBPR en stelt vast dat er sprake is van indirecte discriminatie, waarvoor hij een 
objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig acht. 
Overigens is deze vorm van onderscheid zoals hierboven beschreven een vorm van direct 
onderscheid die sinds 1 september 1994 door de AWGB verboden is. Verzekeraars die nu 
nog zwangerschappen uitzonderen in de polisvoorwaarden handelen in strijd met de wet. 

De vierde zaak betreft de uitsluiting van het lidmaatschap van de SGP voor vrouwen. Tijdens 
de parlementaire behandeling van het Vrouwen verdrag maakt de regering duidelijk dat zij 
zich terughoudend wil opstellen met betrekking tot regelgeving ter implementatie van art. 7 
Vrouwenverdrag. Deze bepaling, met name sub c, moet worden gelezen in samenhang met 
het grondrecht van vereniging en vergadering 2 6 0. Volgens de regering betekent de terug-

258. Raad van Beroep Arnhem, 6 februari 1992, RVS 1992/166. 
259. De Jong v. Interpolis; Rechtbank Breda, 5 oktober 1993, niet gepubliceerd. 
260. TK 1988-1989, 18 950 (R 1281), NEV, nr. 9, p. 14 en Handelingen II, 3 juli 1990, TK 85, 

p. 4848. 
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houdendheid voor wat het uitvaardigen van specifieke regels ter zake "evenwel niet dat aan 
de bepaling reeds zou worden voldaan indien bepaalde partijen of verenigingen vrouwen 
toelaten respectievelijk indien het aan vrouwen vrij staat zelf organisaties en verenigingen 
op het bewuste gebied op te richten. Een dergelijke uitleg lijkt ons niet verenigbaar met doel 
en strekking van het Verdrag" 2 6 1 . Met andere woorden: alle organisaties dienen vrouwen 
toe te laten. 
Eind juli 1993 stelt het hoofdbestuur van de SGP voor vrouwen uit te sluiten als lid van de 
partij, op 25 september 1993 besluit de ledenvergadering dienovereenkomstig. Op 5 augustus 
1993 doet Mevrouw F. aangifte van discriminatie bij de Officier van Justitie te Roermond, 
net als een groep vrouwen in Zutphen. Deze aangiften zijn doorgestuurd naar het Arrondisse
mentsparket in Den Haag. Vanaf 5 augustus 1993 doet F. herhaalde pogingen als lid van de 
SGP ingeschreven te worden, zonder resultaat. Op 28 april 1994 deponeert F. een klacht 
tegen de SGP en de Staat der Nederlanden bij de Commissie Gelijke Behandeling. Ze doet 
onder andere een beroep op de EG-wetgeving en het Vrouwen verdrag. Op 8 december 1994 
vindt de zitting plaats voor de Commissie Gelijke Behandeling. Medio februari 1995 is de 
uitspraak bekend. In de WGB wordt bepaald dat het maken van onderscheid tussen mannen 
en vrouwen verboden is bij 'arbeid' binnen de openbare dienst en in het vrije beroep. De 
commissie oordeelt dat het beroep van volksvertegenwoordiger niet onder de omschrijving 
van het begrip "arbeid" valt zoals artikel 1 sub a en b en artikel 2 WGB. Artikel 67 lid 3 
Grondwet bepaalt immers dat volksvertegenwoordigers functioneren zonder last 2 6 2. 

Lopende zaken 
De Vereniging het Vrouwentrefcentrum (V.T.C.) in Uithoorn heeft bij de genoemde ge
meente bezwaar gemaakt tegen de locatie waar de gemeente een discotheek wil bouwen. 
Volgens het V.T.C. betreft het hier een voor vrouwen sociaal onveilige locatie. 
Dit bezwaar werd in januari 1994 bij de gemeenteraad van Uithoorn ingediend, die dezelfde 
maand alle argumenten verwierp en de argumentatie met betrekking tot het Vrouwen verdrag 
negeerde. De V.T.C. deed een beroep op de artt. 1, 2 sub d, 3, 4, 5, 11, 13 sub c, 14 sub 
f, en 15 lid 4 Vrouwenverdrag. Daarop heeft het V.T.C. beroep ingesteld bij het College van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het door het V.T.C. aangevoerde argument van 
sociale onveiligheid werd ondersteund met een door de gemeente Uithoorn zelf verricht 
onderzoek naar sociaal onveilige lokaties. De locatie van de geplande discotheek en alle 
toevoerwegen voldoen aan de door de gemeente Uithoorn opgestelde criteria om sociale 
onveiligheid vast te stellen. Het V.T.C. heeft opnieuw een beroep gedaan op het Vrouwen
verdrag. Verder is gewezen op de reflexwerking van het Vrouwen verdrag met het IVBPR, 
het IVESCR en het EVRM. In augustus 1994 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
besloten dat uit oogpunt van sociale onveiligheid beter een andere locatie gekozen had kun
nen worden. Desalniettemin is een verklaring van geen bezwaar afgegeven en is opnieuw niet 
gereageerd op de argumentatie met betrekking tot het Vrouwen verdrag. Het V.T.C. heeft 

261. MvT, 18 950, nr. 9, p. 15. 
262. Commissie Gelijke Behandeling, oordeel 94-16 en 94-17, vastgesteld op 30 december 1994 naar 

aanleiding van de behandeling in raadkamer dd. 8 december 1994. 
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263. Zie paragraaf 4.5. 
264. L. van den Assum, Ontwerp-verdrag inzake de uitbanning van discriminatie jegens de vrouw. 

NJCM-Bulletin 4, 1979, nr. 20, p. 4. 
265. L. van den Assum, Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens de 

vrouw. NJCM-Buletin 5, 1980, nr. 3, p. 161. 
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beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegelijkertijd 
is een verzoek voorlopige voorziening c.q. schorsing ingediend. Alle eerder genoemde 
bezwaren werden herhaald. Verder is gewezen op de wetgevingsverplichting van de overheid 
ten aanzien van de implementatie van het Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde. Het 
niet nakomen van deze verplichting door de overheid kan aan belanghebbenden niet worden 
tegengeworpen. Vermeld is ook dat in de zomer van 1994 een meisje is aangerand op de weg 
naar de locatie van de geplande discotheek. 

In januari 1995 heeft de RvS het verzoek voorlopige voorziening afgewezen. De behandeling 
van de beroepsprocedure loopt nog. 

Tijdens de parlementaire behandeling van het Vrouwenverdrag heeft de regering als stand
punt ingenomen dat de lagere overheden de "primaire verantwoordelijkheid" dragen voor het 
naleven van de verdragsverplichtingen die betrekking hebben op hun bestuurlijke bevoegdhe
den. De regering was tot overleg met en ondersteuning van de lagere overheden bereid, maar 
aangezien niets gebleken was van een dergelijke behoefte voelde de regering zich niet tot 
ingrijpen geroepen 2 6 3 . 

Een zaak die binnenkort naar alle waarschijnlijkheid aanhangig gemaakt zal worden bij de 
Commissie Gelijke Behandeling betreft de uitsluiting van vrouwen als volwaardig lid van de 
overkoepelende organisatie van schuttersbonden. Een beroep op art. 13 sub c Vrouwenver
drag om de strekking van de normen van de AWGB te ondersteunen ligt hierbij voor de 
hand. 

5.4. Het rechtswetenschappelijk debat 

Aanvankelijk getuigt de toon in het rechtswetenschappelijke commentaar op het Vrouwenver
drag van enig optimisme en enthousiasme. Waarschijnlijk mede onder invloed van de trage 
voortgang in de implementatie van dit Verdrag spreekt uit de commentaren na verloop van 
tijd vooral een gevoel van teleurstelling en enig cynisme. 

In 1979 waarschuwt delegatielid Van den Assum nog tegen al te hooggespannen verwachtin
gen. Het Vrouwenverdrag zal niet beschouwd mogen worden als een garantie aan vrouwen 
dat zij een optimale positie kunnen verwerven. Wel kan het Verdrag opgevat worden als "een 
startpunt van waaruit gewenste en noodzakelijke veranderingen zich verder voltrekken" 2 6 4. 
Een jaar later verkiest zij vooral de positieve kant te belichten; met de aanvaarding van het 
Vrouwenverdrag is een belangrijke stap gezet op het terrein van de normstelling en hebben 
vrouwen een belangrijk instrument in handen gekregen in hun strijd voor gelijkberechti
ging 2 6 5 . 
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Middenjaren tachtig lijkt Goldschmidt voor de positieverbetering van de Nederlandse vrouw 
vooral veel te verwachten van het internationale recht; door het inroepen van deze regels bij 
de rechter kan de trage Nederlandse overheid mogelijk tot actiever optreden te bewegen zijn. 
Dit vereist wel dat de rechter de nakoming van deze internationale verplichtingen daadwerke
lijk kan afdwingen en het lijkt er niet op dat de regering er veel voor voelt de rechter deze 
bevoegdheid aan te meten met betrekking tot het Vrouwenverdrag. Dit blijkt vooral uit de 
voortdurende onduidelijkheid over de mogelijke directe werking van bepalingen uit het 
Vrouwen verdrag. Rechtswetenschappelijke auteurs doen dan uiteraard zelf suggesties. 
Goldschmidt noemt art. 7 sub a en b, art. 10 sub a, b, d, e en g en de meeste bepalingen van 
art. 11. Zij concludeert dat "het Verdrag de wetgever tot meer activiteit noodt dan de rege
ring lijkt te vermoeden. Als de wetgever dit te lang achterwege laat, zal de rechter met enige 
creativiteit naar mogelijkheden moeten zoeken hem daartoe aan te zetten." 2 6 6 

Zoals we reeds in paragraaf 5.1.2 zagen constateerden De Hondt en Holtrust in dezelfde 
periode dat op drie onderdelen het Nederlandse familierecht in strijd is met art. 16 VV. Het 
treurjaar van de zwangere weduwe, de ontkenning van vaderschap en het naamrecht moeten 
dus anders geregeld worden, de vraag is alleen of dit een taak is voor de wetgever of, door 
middel van de rechtstreekse werking van het Verdrag, voor de rechter. De auteurs conclude
ren dat zowel wetgever als rechter een taak hebben: "De wetgever moet aan het werk en de 
rechter mag het Verdrag alvast gebruiken. " 2 6 7 Van Maarseveen doet een aantal suggesties 
ten aanzien van dat wat de rechter alvast gebruiken kan: hij wijst de bepalingen aan die zijns 
inziens directe werking hebben. Hij noemt art. 2 eerste zinsnede, art. 2 onder d, art. 15 lid 
3, art. 16 lid 2 en art. 23 2 6 S . 

Het vertrouwen op de actieve rechter van deze auteurs lijkt niet langer gerechtvaardigd, maar 
de conclusies van Van Maarseveen lijken medio jaren negentig alleen als voorbarig be
schouwd te kunnen worden. "Het verdrag tegen vrouwendiscriminatie zal na ratificatie aan
zienlijke gevolgen hebben voor de Nederlandse wetgeving en de rechtspraktijk, al was het 
maar omdat de rechter de wetgeving op ruime schaal kan toetsen. (..) In zekere zin kan het 
Verdrag beschouwd worden als de internationale èn nationale afronding van een jarenlange 
rechtspolitieke discussie. Wat er ter uitwerking gedaan moet worden is op te vatten als 
achterhoedewerk. 
Het pionierswerk is elders komen te liggen. De feministische rechtspolitiek kan op weg naar 
meer fundamentalistische doelstellingen" 2 6 9. Het is de vraag of pionierswerk niet ofwel 
vastloopt ofwel losraakt van de groep der belanghebbenden zolang het achterhoedewerk niet 
gedaan is. 

Zowel Van Maarseveen als wijlen Brünott koester(d)en de hoop dat het parlement een handje 
zal helpen om de rechtskracht van het Verdrag te versterken. De wenselijkheid van directe 

266. J .E. Goldschmidt, Het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
jegens de vrouw, Nemesis, 1984/5, nr. 7, p. 334 - 337. 

267. N. Holtrust en I. de Hondt, VN-Verdrag en familierechtelijke ongelijkheden, Nemesis, 1984/5, 
nr. 7, p. 331-333. 

268. H. van Maarseveen, Het verdrag tegen vrouwendiscriminatie, NJB, 1985, nr. 32, p. 1021-1028. 
269. Idem, p. 1027. 
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werking kan benadrukt worden, zodat de rechter over duidelijke aanwijzingen van de wetge
ver beschikt bij de toetsing van concrete gevallen 2 7 0. 
Via amendering van de Goedkeuringswet kan per verdragsbepaling aangegeven worden 
binnen welke termijn de gelijkberechtiging moet zijn gerealiseerd 2 7 1. Ook het parlement 
is niet aan deze verwachtingen tegemoet gekomen. Mogelijk heeft Brünott dit voorzien; in 
een eerder artikel vat zij het Verdrag vooral op als een impuls voor een activistische aanpak 
door advocaten en andere rechtshulpverleners 2 7 2. Een aarzelend begin van de effecten van 
deze impuls valt inmiddels te ontwaren. Wellicht is deze ontwikkeling mede te danken aan 
het initiatief van een groep rechtswetenschappers om de beschikbare kennis over het interna
tionale recht en vrouwen te verwerken in een publikatie met bronnen en thematische com
mentaren 2 7 3. In een van deze commentaren wijst Van Maarseveen nog een, zeer cruciale, 
bron aan van mogelijkheden tot verwerkelijking: "de mensen waarom het is begonnen". 
Vrouwen, "maar evenzeer of misschien zelfs meer mannen." De taak die zij op zich dienen 
te nemen is er niet alleen een van ageren en procederen, maar ook en mogelijk vooral een 
van praktiseren in het sociale en persoonlijke leven. Art. 5 Vrouwenverdrag is als juridisch 
beginsel opgenomen dat de traditionele rolpatronen van mannen en vrouwen doorbroken 
dienen te worden. "Als dat beginsel niet door mannen en vrouwen in hun persoonlijke 
relaties wordt verwerkelijkt, zijn alle publieke, officiële inspanningen vruchteloos" 2 7 4 . 

Naarmate de jaren negentig naderen wordt de toon harder; Lijnzaad spreekt van een neuze
lende en treuzelende wetgever 2 7 5 en suggereert dat het Vrouwenverdrag een sprookje is: 
mooi, maar niet waar. "Is het verdrag een kikker, die, eenmaal omhelsd door verwachtings
volle prinsessen, in een prins zal veranderen?" 2 7 6. Zij verwacht dit niet en dat voegt een 
element toe aan de kritiek dat de verwachtingen tot een minimum reduceert: er is niet alleen 
sprake van een trage, terughoudende wetgever, een niet-activistische rechter en een nauwe
lijks aanwezige rechtshulp, maar het Verdrag zelf wekt valse verwachtingen en is door een 
aantal onvolkomenheden alleen symbolisch op te vatten. "Sommige kikkers kun je blijven 
kussen, het worden nooit prinsen" 2 7 7 . 

270. Van Maarseveen, a.w., p. 1026 en L. Brünott, De actuele verhouding tussen het Vrouwenver
drag en de brede wet gelijke behandeling. Nemesis, 1987, nr. 5, p. 270-277. 

271. Brünott, a.w., p. 277. 
272. L. Brünott, Een nieuwe internationale impuls: beschouwing over het VN-verdrag inzake de 

uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen. Nemesis, 1985/6, nr. 2, p. 45-53. 
273. Internationaal recht en vrouwen: de betekenis van het internationale recht voor vrouwen in 

Nederland. Deel I en II. H. van Maarseveen, D. Pessers, M. Gunning (red.), Zwolle, 1987. 

274. H. van Maarseveen, Verwerkelijking. In: Internationaal recht en vrouwen: de betekenis van het 
internationale recht voor vrouwen in Nederland. Deel I en II. H. van Maarseveen, D. Pessers, 
M. Gunning (red.), Zwolle, 1987, p. 135-140. 

275. L. Lijnzaad, Voorbehouden bij het Vrouwenverdrag, Nemesis, 1988, nr. 3, p. 105-111. 
276. L. Lijnzaad, Het kussen van een kikker. De werkelijke betekenis van het Vrouwenverdrag. 

Nemesis, 1991, nr. 2, p. 5-17. 
277. Lijnzaad, a.w., p. 15. 
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Medio jaren negentig klaart haar "wellicht te sombere kijk" wat op 2 7 8 . De nadelen verdwij
nen uiteraard niet; het verdrag bestaat voornamelijk uit inspanningsverplichtingen, zodat een 
verdragspartij zich langdurig op de mogelijkheid van geleidelijke tenuitvoerlegging kan 
beroepen. Het Verdrag poneert een reikwijdte die verder gaat dan die van een klassiek 
mensenrechtenverdrag, wat gemakkelijk zonder effect kan blijven. Maar deze nadelen 
kunnen ook als voordelen opgevat worden. Het uitbannen van vrouwendiscriminatie in een 
verdrag regelen betekent ook dat deze internationale verplichtingen niet zo eenvoudig naar 
beneden aan te passen zijn als een nationale wet. Daar komt nog bij dat een verdrag verplich
tingen bevat voor de hele staat; wetgeving en beleid dienen op het verdrag afgestemd te zijn, 
maar ook de rechter dient het in haar overwegingen te betrekken en gemeenten en water
schappen zijn gebonden. 

De "vijandige omgeving" van het Vrouwenverdrag is allerminst verdwenen, maar juist dit 
Verdrag vraagt om het opnieuw overdenken van de uitgangspunten met betrekking tot de 
doorwerking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde 2 7 9. Deze laatste conclusie is het 
startpunt van het onderhavige onderzoek. 

5.5. De eerste rapportage van Nederland 

Op grond van art. 18 lid la Vrouwenverdrag was Nederland verplicht om een jaar na de 
ratificatie een rapport over de wetgevende, rechterlijke, administratieveen andere maatrege
len genomen ter implementatie van het Verdrag aan de Commissie te overleggen. In het 
rapport moet ook aandacht worden besteed aan de obstakels die aan de implementatie van 
het Verdrag in de weg staan. De Commissie heeft het rapport in januari 1994 besproken, 
tezamen met de rapporten van de Nederlandse Antillen en Aruba 2 8 0 . 

Het Nederlandse rapport is een omvangrijk werkstuk waarin de activiteiten ter uitvoering van 
het Verdrag worden besproken. Elk denkbaar beleid op dat terrein is vermeld, beleid dat 
reeds afgebouwd werd incluis 2 8 1 . Nederlandse NGO's hadden in samenhang met de rappor
tage door de Nederlandse overheid eveneens een rapport aan de Commissie doen toekomen. 
Dit zogeheten schaduwrapport dient als kritische achtergrond-informatie voor de leden van 
de Commissie 2 8 2 . In de procedures onder andere mensenrechtenverdragen zijn deze scha-
duwrapporten uitgegroeid tot waardevolle documenten die de onafhankelijke deskundigen 
kunnen voorzien van juist die informatie die nodig is om in de constructieve dialoog de 
relevante vragen te stellen en dóór te vragen op punten die door het overheidsrapport worden 
verhuld. Het schaduwrapport "Nederlands emancipatiebeleid: paradepaardje of slak", was 

278. L. Lijnzaad, toespraak Internationale Vrouwendag Utrecht, 8 maart 1994. 
279. Idem. 
280. Respectievelijk CEDAW/C/NET/l /Add.1 en Add.2. Op deze rapporten wordt hier niet in 

gegaan. 
281 . Eerste Nederlandse rapportage aan het VN-Comité voor de uitbanning van discriminatie van 

vrouwen. November 1992 
282. "Nederlands emancipatiebeleid: Paradepaardje of slak?" WEP International, 1993. 
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onder leiding van WEP International tot stand gekomen 2 8 3 . Daarbij was aan een aantal 
vrouwenorganisaties gevraagd om een bijdrage te leveren op grond van hun deskundigheid. 
Vlak voor de behandeling van het Nederlandse rapport had ook de Emancipatieraad zich tot 
de Commissie gericht met een adviesbrief waarin met name aandacht werd gevraagd voor 
de positie van lesbische ouders. Hoewel deze informatie uit NGO-kring betrekkelijk laat 
werd ontvangen door de Commissie werd er tijdens het debat met de Nederlandse delegatie 
inderdaad gebruik van gemaakt. Een deel van de vragen aan Nederland was gebaseerd op 
het schaduwrapport, dat daarmee zijn diensten bewees. 

De reactie van de leden van de CEDAW op het rapport was gemengd2*4. Er was waarde
ring voor de vele initiatieven en beleidsdoelstellingen die er in Nederland opgezet zijn. De 
uitgebreide bespreking van het beleid en de uitgebreide rapportage zelf zou het mogelijk 
maken dat andere verdragspartijen hier baat bij zouden kunnen hebben. In die zin was de 
constructieve dialoog met de Commissie dus leerzaam. Er was waardering voor het feit dat 
Nederland geen voorbehouden had gemaakt, en over de nationale rapportage met betrekking 
tot de implementatie van het Verdrag was de Commissie ook zeer te spreken. De mededeling 
dat er in de ogen van Nederland strijd bestond tussen het Vrouwenverdrag en het Verdrag 
inzake de Nationaliteit van de Gehuwde Vrouw (1957), en dat daarom besloten was tot 
opzegging, wekte verbazing bij de Commissie, die besloot zich hierover te buigen. 

Naast lof voor Nederland was er ook kritiek. Dit betrof zowel de presentatie van de stand 
van zaken als de feitelijke situatie zelf. Het rapport werd als te beschrijvend gezien. De vele 
pagina's konden niet verhullen dat er weinig sprake was van analyse, maar vooral van een 
opsomming van alle ondernomen activiteiten. 

Daarnaast signaleerde de Commissie, daarbij zonder twijfel geïnspireerd door de schaduw-
rapportage, dat ontwikkelingen ten aanzien van het emancipatiebeleid in samenhang met het 
bezuinigingsbeleid een nadelige ontwikkeling inzetten2*5. Het rapport bevatte geen evalua
tie van het effect van de vele maatregelen, en evenmin een analyse ten aanzien van het 
voortduren van de ongelijkheid. Dit kwam met name aan de orde bij het weinig milde oor
deel van de Commissie over de stand van zaken met betrekking tot artikel 11 van het Ver
drag: hier ontbrak een analyse van de oorzaken van het verschil tussen mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt, alsmede een verklaring van het verschil in salariëring tussen mannen en 
vrouwen. Er was met name aandacht voor de vele part-time werkende vrouwen. De Neder
landse visie dat part-time werk een rol speelt bij de herverdeling van zorgtaken vond de 
Commissie interessant, maar te verwachten valt dat dit bij een volgende rapportage niet meer 
een voldoende legitimatie zal zijn als niet ook wordt aangegeven op welke wijze de overheid 
het herverdelen van betaalde en onbetaalde arbeid van de zijde van het mannelijk deel van 
de bevolking stimuleert, en met welk resultaat. 

283. WEP = Women's ExchangeProgramme. 
284. VN CEDAW dertiende zitting 17 jan.-4 feb. 1994. 
285. Zie paragraaf 5.2. 
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Conclusies Deel I 

Het Vrouwenverdrag behoort krachtens zijn afkomst tot de VN-verdragen, en tot de mensen
rechtenverdragen, maar het bevindt zich daar in een marginale positie. De mensenrechten
verdragen, en de instituties die zich daarmee bezighouden, zijn gericht op de 'mainstream', 
op de dominante waardenpatronen, en de samenstelling van commissies en de keuze van de 
experts werkt in de hand dat er slechts een minimale deskundigheid over vrouwenproblema
tiek voorhanden is. 

Het Vrouwenverdrag is tot stand gekomen op initiatief van een speciale Commissie, de 
CSW, die zich bezighoudt met verbetering van de positie van vrouwen in het algemeen en 
die zich lange tijd heeft geconcentreerd op de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden. 
Niettemin heeft deze Commissie in 1967 de aanzet gegeven tot een Verklaring inzake de 
Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen, en vervolgens, toen deze Verklaring in de 
praktijk weinig opleverde, tot een breed opgezet Vrouwen verdrag, dat in 1979 op de Vrou
wenconferentie in Kopenhagen werd aanvaard. 

Het Verdrag lijkt zo op het eerste gezicht meer op een beleidsprogramma. Het is thematisch 
van opzet en het heeft door de verschillende gremia waarin het tot stand is gekomen geen 
doorwrochte juridische systematiek. Wèl biedt het Verdrag normstellingen, soms van een 
hoog abstractieniveau, soms ook wat meer concreet, en het kan op die wijze op zijn minst 
als inspiratie te dienen voor nieuwe rechtsontwikkelingen. Opmerkelijk is dat het Verdrag 
een zeer ruim discriminatiebegrip hanteert, en specifiek vrouwendiscriminatie wil bestrijden. 
Daarbij past, dat het Verdrag zich ook uitstrekt tot de private sfeer. De verdragsverplichtin
gen richten zich in de eerste plaats op de wetgever en op het overheidsbeleid, die op grond 
van het Verdrag alle passende maatregelen ter verwezenlijking moeten nemen. Het Verdrag 
staat voor de verwezenlijking echter een geleidelijke invoering toe, en onduidelijk is tot 
hoever na de eeuwwisseling deze geleidelijkheid zich mag uitstrekken. 

De zwakke stee in het Verdrag is het supervisiemechanisme, dat eigenlijk niet veel meer 
inhoudt dan een vierjaarlijkse rapportageverplichting aan een daartoe speciaal ingestelde 
commissie (CEDAW). De CEDAW heeft geen mogelijkheid om nakoming van het Verdrag 
af te dwingen; wèl heeft de CEDAW de rapportageverplichting gestructureerd en doet ze 
tegenwoordig Algemene Aanbevelingen van meer materiële aard. 

Er is geen individueel klachtrecht en geen bevoegde internationale rechter, zodat het met de 
inroepbaarheid (justiciability) van rechten op basis van het Vrouwenverdrag slecht gesteld 
is. Het Vrouwenverdrag geeft alleen rechtsaanspraken als deze deel uitmaken van het corpus 
van de mensenrechten, en, zowel in theorie als in de praktijk, zijn vrouwenrechten maar 
voor een heel gering deel mensenrechten. 
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Niettemin was de CEDAW naar aanleiding van de eerste formele rapportage in 1994 wat 
achterdochtig: op papier en in presentatie was het beleid van ons land goed in orde, maar hoe 
zat het met de aansturing van het emancipatiebeleid, met verbetering van de werkelijke 
achterstand van vrouwen, en met de effecten van het beleid? De CEDAW miste een analyse 
en ook effectieve maatregelen, in het bijzonder op het terrein van de arbeid, bij de herverde
ling van betaald en onbetaald werk. 

Hoe serieus de Nederlandse wetgever het Vrouwenverdrag neemt blijft in nevelen gehuld. 
Nederland heeft zich indertijd op internationaal niveau actief ingezet voor het Vrouwenver
drag. Nederland heeft bijgedragen tot de formuleringen van het Verdrag en is de indiener 
geweest van de resolutie tot aanname van het Vrouwenverdrag. Vervolgens heeft ons land 
11 jaar laten verstrijken voor de ratificatie. 

Voor het laatste zijn uiteraard wel verklaringen. Het Vrouwenverdrag is in de politieke 
discussie in Nederland gelieerd geraakt aan het werk aan de Algemene Wet Gelijke Behande
ling, en heeft daardoor zijn deel gehad van de commotie rondom onderwerpen als botsing 
van grondrechten en horizontale werking. Partijen ter rechterzijde waren beducht voor de 
eventuele gevolgen van ratificatie van het Vrouwenverdrag en de regering heeft zich daarom 
gericht op politiek uitstel, en op het minimaliseren van de pretenties van het Verdrag. Vol
gens de regering zijn er dan ook nauwelijks grenzen aan de geleidelijkheid bij de invoering, 
en wat de directe werking betreft verwijst de regering naar de rol van de rechter, zonder zich 
zelf over de verdragsartikelen uit te spreken. 

Beziet men de wetgeving die sinds de aanname van het Vrouwenverdrag tot stand is gekomen 
dan blijkt wel dat er sinds 1979 veel is gebeurd, en dat althans op wetgevingsgebied directe 
discriminatie praktisch is verdwenen. Moeilijker is het, zoals ook tijdens de parlementaire 
discussies werd gesteld, om indirecte discriminatie in de wetgeving uit te bannen. Mede om 
deze reden heeft de Tweede Kamer gevraagd om een vierjaarlijkse rapportage over de imple
mentatie van het Vrouwenverdrag opdat men de vinger aan de pols kan houden. In het 
overheidsbeleid wordt het bestrijden van vrouwendiscriminatie althans naar de letter beleden. 
Er is sinds de helft van de jaren 70, en in ieder geval sinds het begin van de jaren 80 een 
geformuleerd emancipatiebeleid. Hoewel de Nederlandse regering de 'national machinery' 
inmiddels sterk heeft ingekrompen zijn er nog steeds departementale afdelingen, adviesorga
nen en gesubsidieerde ondersteuningsorganisaties om het emancipatiebeleid tot uitvoering te 
brengen. 

In de rechtspraktijk heeft het Vrouwenverdrag tot nu toe weinig invloed gehad, want onbe
kend maakt onbemind. In enkele zaken is een beroep op het Vrouwenverdrag gedaan en dat 
heeft niet geleid tot baanbrekende jurisprudentie. Het is wellicht ook te veel gevraagd van 
een doorsnee-rechtzoekende om zich in de complexiteit van het Verdrag te verdiepen, zonder 
dat de juridische wetenschap daarin is voorgegaan. Wat de vakliteratuur betreft, daar heeft 
aanvankelijk enthousiasme plaatsgemaakt voor teleurstelling en scepsis. Het nogal formele 
gelijkheidsdenken van de Algemene Wet Gelijke Behandeling heeft de eindstreep gehaald, 
en voor het veel bredere en analytisch zeker interessante kader van het Vrouwenverdrag is 
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weinig belangstelling. Het Vrouwenverdrag 
bedoelingen. 

Of toch niet? 

Deel 1 Het Vrouwenverdrag op het eerste gezicht 

lijkt niet meer dan een symbool van goede 

101 



Deel II 
Het Vrouwenverdrag op het tweede gezicht 

6. De betekenis van het Vrouwenverdrag 

"Many states parties to the Convention have structureel their resistance through reservations 
in law, and many more demonstrate resistance through reservations in practice" 2 8 6 

6.1. Inleiding: Een tweede gezicht op het Vrouwenverdrag 

De indruk wordt gewekt dat de regering de kracht van het Vrouwenverdrag niet teveel heeft 
willen aanzetten om daarmee te voorkomen dat alsnog voorbehouden zouden worden ge
maakt. De symboolwetgeving die zo ontstond lijkt echter op het eerste gezicht onvoldoende 
aanknopingspunten te bieden voor een daadwerkelijke implementatie van het Verdrag in de 
Nederlandse rechtsorde. De invloed van het Verdrag op wetgever en beleidsmaker is twijfel
achtig gezien het door de goedkeuringswetgever gecreëerde beeld dat het Verdrag juridisch 
niet voldoende hard is te maken en bovendien niet zoveel nieuws bevat in vergelijking met 
alles wat reeds is gerealiseerd. Hieruit moet ook de in het eerst deel beschreven teleurgestel
de houding van participanten aan het rechtswetenschappelijk discours worden verklaard, 
alsmede het gebrek aan animo van de kant van de rechter. 

Is met de wat teleurstellende conclusies uit deel 1 voldoende recht gedaan aan het Vrouwen
verdrag? Deze vraag stellen we ons in het tweede gedeelte van dit rapport. In hoeverre waren 
de hooggestemde verwachting van auteurs als van Maarseveen en Brünottt terecht? Wat is 
nu uiteindelijk de meerwaarde van het Verdrag? En kunnen we het Verdrag ondanks het 
enigszins vertroebelde beeld dat is ontstaan toch concreet handen en voeten geven? In dit 
hoofdstuk wordt de basis gelegd voor een tweede gezicht op het Vrouwenverdrag dat meer 
aanknopingspunten biedt voor (nadere) implementatie. In hoofdstuk 6 zal worden betoogd 
dat het Verdrag inhoudelijk, qua reikwijdte en qua juridische status meer omvat en dus ook 
verdergaande implicaties heeft voor het Nederlandse rechtsstelsel dan door de regering ten 
tijde van de parlementaire behandeling is aangenomen. Tijdens deze behandeling heeft het 
Vrouwenverdrag met name juridisch aan betekenis ingeboet doordat het helemaal werd 
"opgehangen" aan art. 2 (aanhef), een situatie die Lijnzaad beschreef als "het Verdrag bijt 
zichzelf in de staart" 2 8 7 waarmee de Nederlandse regering een grote beleidsruimte heeft 
gekregen om het Verdrag op termijn te verwezenlijken. Daarbij werd bovendien geen eind-
termijn gesteld. Tegelijkertijd was er sprake van een beperkte invulling van de algemeen 
verbindendheid van de bepalingen voor het Nederlandse recht. 

286. RebeccaJ. Cook, "State Accountability Underthe Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women" (hoofdstuk 9) in: RebeccaJ. Cook ed, "Human Rights of 
Women, National and International Perspectives", Philadelphia, 1994. 

287. Zie L. Lijnzaad: "Het kussen van de kikker", Nemesis, 1991, nr. 2, p. 5-17. 
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In hoofdstuk 6 wordt deze visie op de (juridische)betekenis van het Verdrag tegen het licht 
gehouden van de veranderende doctrine en rechtspraak op het terrein van het internationale 
recht en in het bijzonder de mensenrechtenverdragen. In deel 1 gaven we reeds een aanzet 
tot een dergelijke opvatting door het Vrouwenverdrag nadrukkelijk te plaatsen in de inter-
nationaalrechtelijke context. Vrouwenrechten worden steeds meer erkend als substantieel en 
integraal onderdeel van mensenrechten in het algemeen. De toenemende dwarsverbanden 
(inhoudelijk en qua toezichtprocedures) die gelegd worden tussen de verschillende mensen
rechtenverdragen maken dat systeem steeds sterker. Dat alles heeft consequenties zowel ten 
aanzien van de (invulling van de) normen van het Vrouwenverdrag als ten aanzien van de 
handhaving. Door het Vrouwenverdrag in het kader te plaatsen van die ontwikkelingen wordt 
tevens voldaan aan de achterliggende bedoeling van het amendement Kalsbeek-Jasperse. Dit 
amendement vloeide immers voort uit de opvatting van het parlement dat het stellen van een 
eindtermijn een dynamische invulling van het Verdrag en de verdragsbepalingen in de weg 
zou staan. Een rapportageverplichting zou meer recht kunnen doen aan het Verdrag als 
"living instrument". 

Deze handschoen oppakkend menen wij dat de juridische kracht van het Verdrag met behulp 
van de genoemde doctrine en rechtspraak nieuw leven kan worden ingeblazen. Bij nadere 
beschouwing blij ken de verplichtingen uit het Verdrag zowel gevarieerder als concreter toets
baar dan was voorzien bij de behandeling van de Goedkeuringswet. Deze ruimere toetsings
mogelijkheden spelen zich af op zowel internationaal als nationaal niveau. Op internationaal 
niveau verplicht het volkenrecht in het algemeen tot loyale verdragsuitvoering. Tevens kan 
door de internationaalrechtelijk geconcretiseerde invulling van het begrip passende maatrege
len en geleidelijke verwezenlijking in elk geval een minimumnorm worden gedestilleerd. Een 
vrij strikte uitleg van het begrip "begin van verwezenlijking" en van de "verschuldigde ijver" 
(due diligence) die de verdragsstaat aan de dag moet leggen bij de verwezenlijking van de 
verplichtingen uit het Verdrag, sluiten verslechtering van de positie van vrouwen (ten opzich
te van mannen) uit. Middels de rapportageverplichting vindt nu al een zekere toetsing plaats 
door de toezichthoudende Commissie evenals een concretisering van de invulling van de 
verplichtingen. 

Met de eventuele aanname en inwerkingtreding van een Facultatief Protocol inzake indivi
dueel klachtrecht zal een dergelijke concretisering middels uitspraken van de CEDAW alleen 
nog maar in betekenis doen toenemen. Dat heeft het functioneren van toezichtsmechanismen 
bij andere verdragen laten zien. Deze aanname en inwerkingtreding kunnen overigens nog 
enige tijd op zich laten wachten. 

Voor de juridische status van het Verdrag is voorts van belang dat aan meer bepalingen (of 
onderdelen daarvan) rechtstreekse werking wordt toegekend. In paragraaf 6.4.1 zal worden 
gesteld dat er meer bepalingen zijn die hun rechtstreekse werking (met toepassing van art. 
23 Vrouwenverdrag) ontlenen aan bepalingen in andere verdragen, dan de regering stelt. 
Voor wat betreft de invulling van het begrip "een ieder verbindende bepaling" uit de artt. 93 
en 94 Grondwet wordt gepleit voor een meer eigentijdse en minder traditionele opvatting dan 
de regering tijdens de goedkeuringsprocedure heeft gekozen. Een dergelijke eigentijdse en 
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288. Voor een kort overzicht van de verschillen in opvatting tussen de regering en de onderzoekers 
met betrekking tol het discriminatieconcept verwijzen wij naar het schema in de bijlage onder 
punt 1. 

289. P. van Dijk, "De Conventie inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; 
inhouden toezichtprocedures". In : TH.C. van Bovene.a., "Bestrijding van rassendiscriminatie. 
Internationaleen nationale rechtsmiddelen", Nijmegen 1985, 1-30, 6. 

290. H. Van Maarseveen, "Verdrag tegen vrouwendiscriminatie", NJB 1985, p. 1023; L. Brünott, 
"Nieuwe impuls", supra noot 7, 47; M. Wadstein, "Implementation of the UN convention on 
the Elimination of AH Forms of Discrimination against Women", Netherlands Quarterly of 
Human Rights 1988, nr. 4, p. 9; L. Lijnzaad, "Het kussen van een kikker, De werkelijke 
betekenis van het Vrouwenverdrag", a.w., p. 13. 

291. TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281) nr. 6, 20. 
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ruimere invulling van het begrip algemeenverbindendheid laat meer mogelijkheden voor toet
sing door de rechter en sluit aan bij een inmiddels zeer gevarieerde toetsingspraktijk waarbij 
de grens tussen een al of niet algemeen verbindende bepaling vervaagt. 

In de paragrafen 4.2.1 tot en met 4.2.5 hebben we een aantal thema' s besproken, waarbij 
we het standpunt van de regering weergaven en de discussie in het parlement. Hier behande
len we deze thema's eveneens maar nu vanuit onze eigen op basis van literatuur en recht
spraak gevormde opvattingen. We maken hierbij een onderscheid tussen de zogenaamde 
inhoudelijke kenmerken van het Verdrag en de juridische status van de verplichtingen uit het 
Verdrag. We eindigen tenslotte met controle en handhavingsmechanismen, waarbij diverse 
internationaalrechtelijk gehanteerde interpretatie-en toetsingskaders aan de CEDAW ten 
voorbeeld worden gesteld. 

6 .2. Inhoudelijke kenmerken van het Verdrag 

6.2.1. Het discriminatieconcept288 

Uit de Travaux Préparatoires blijkt niet of de opstellers van het Verdrag onder het discrimi-
natiebegrip directe en indirecte discriminatie verstonden. Gezien de voorbeeldfunctie van het 
Rassenverdrag 2 8 9, opvattingen in de literatuur 2 9 0 en van de Nederland;: 3 regering in de 
Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Vrouwenverdrag 2 9 ' , 
kan aangenomen worden dat art. 1 tevens indirecte discriminatie behelst. Dit blijkt eveneens 
uit de bewoordingen van het artikel, waarin sprake is van discriminatie wanneer er onder
scheid wordt gemaakt op grond van geslacht die onder andere tot gevolg heeft de rechten van 
vrouwen aan te tasten of teniet te doen. 

Art. 1 lijkt niet alleen gericht te zijn op de bevordering van formele gelijkheid, maar biedt 
tevens aanknopingspunten voor het bewerkstelligen van materiële gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. Een materiële gelijkheidsbenadering betekent dat niet alleen gelijke gevallen 
gelijk behandeld moeten worden maar ongelijke gevallen ongelijk naar de mate van hun 
ongelijkheid. Het vereist dus dat op een positieve wijze recht wordt gedaan aan verschillen 
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tussen (groepen) mensen 2 9 2 . Om te kunnen bepalen of er sprake is van een materiële gelijk
heidsbenadering in het Vrouwenverdrag moet men de definitiebepaling lezen in samenhang 
met de andere materiële bepalingen. Het grootste deel daarvan lijkt zich te beperken tot for
mele gelijkheid door de keus voor formuleringen als "dezelfde rechten" en "op gelijke voet 
met mannen". Niettemin beweegt het Vrouwenverdrag zich op een behoorlijk aantal punten 
in de richting van een materiële gelijkheidsbenadering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit art. 4. 

Dat positieve actie geen discriminatie inhoudt is vastgelegd in art. 4 lid 1. Deze bepaling is 
mede geïnspireerd op de ontwikkelingen die zich ten tijde van de totstandkoming van het 
Verdrag reeds hadden voorgedaan op het terrein van positieve actie in de Verenigde Staten. 
Tijdelijke bijzondere maatregelen gericht op het versnellen van de feitelijke gelijkheid zijn 
op grond van art. 4 toegestaan, zolang ze niet leiden tot handhaving van ongelijke en afzon
derlijke nonnen. Zodra gelijke kansen en gelijke behandeling verwezenlijkt zijn moeten de 
maatregelen worden ingetrokken. De verdragsstaten worden op grond van art. 4 Vrouwen
verdrag niet verplicht om een voorkeursbeleid te voeren, deze plicht kan slechts via andere 
verdragsbepalingen worden geconstrueerd zoals b.v. art. 1 jo . de context van het Ver
drag 2 9 3 . De voorstanders van materiële gelijkheid zijn van mening dat het formuleren van 
een voorkeursbeleid ten behoeve van achtergestelde groepen geen vrijblijvende aangelegen
heid is, maar behoort tot de typische taken van een sociale rechtsstaat 2 9 4. 

Een materiële gelijkheidsbenadering betekent bovendien dat ook de norm waarnaar de 
behandeling plaatsvindt ter discussie wordt gesteld 2 9 5. Als voorbeeld kan dienen het recht 
op arbeid, dat pas in materiële zin 'gelijk' is voor vrouwen en mannen als daarin wordt 
verdisconteerd dat werknemers ook zorgtaken hebben. Een gelijke verwerkelijking van het 
recht op arbeid betekent dan ook dat niet langer de 'mannelijke' standaard van de voltijd
werker tot uitgangspunt moet worden genomen, maar dat de mogelijkheid van het combine
ren van betaalde arbeid en zorg centraal moet staan 2 9 6 . De omschrijving van art. 1 in sa
menhang met bepalingen als art. 5 en art. 10 sub c, die gericht zijn op verandering van 
sociale en culturele gedragspatronen en op het uitbannen van stereotype opvattingen en 
rolpatronen, gaan in de richting van verandering van die norm. In die zin heeft het Vrouwen-

292. T. Loenen, "Het discriminatiebegrip", In: "Het Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag", 
a.w., p. 5. 

293. E. Lijnzaad, "Over rollenpatronen en de rol van het Verdrag" In: "Het Vrouwenverdrag, een 
beeld van een verdrag", a.w., p. 42. 

294. Zie ook J.E. Goldschmidt, "Staats- en bestuursrechtelijke aspecten van positieve actie", B.P. 
Sloot, J.E. Goldschmidt, W.J.P.M. Fase, "Positieve discriminatie, preadviezen van de NJV", 
1989, p. 57-117. 

295. T. Loenen, "Het discriminatiebegrip", In: "Het Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag", 
a.w., p. 6. 

296. R. Holtmaat, "Naar een ander recht 1", Nemesis , afl. 1, 1988, p. 3-13. 
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297. T. Loenen, "Het discriminatiebegrip", a.w., p. 6, met een verwijzing naar N. Burrows, "The 
1979 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women", NILR 22 
(1985) 3, p. 419-460, 459. 

298. M. Wadstein, "Implementation of the UN-Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women", in: SIM Newsletter 1988, p. 5-21, op 16. Vgl. Kaufman 
Hevener, op. cit., op 73, 82-86; Th. Meron, "Human Rights Law-making in the United Na-
tions", Oxford 1986, Ch. II "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women", p. 53-82, op 73-77; en "Note on the Question of Compatibility between the 
UN-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Certain 
ILO Conventïons on the Protection of Women" in: 68 ILO Official Bulletin 1985, Ser. A, n o . 1 , 
p. 40-42. 

299. T. Loenen, "Het discriminatiebegrip", In: "Het Vrouwen verdrag, een beeld van een verdrag", 
a.w., p. 6. 
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verdrag een potentieel verstrekkend karakter en vereist het fundamentele veranderingen in 
de organisatie van alle samenlevingen 2 9 7. 

In het tweede lid van art. 4 wordt gesteld dat moederschap-beschermende maatregelen geen 
discriminatie inhouden. In de literatuur is er regelmatig discussie over de inhoud en nood
zaak van dergelijke maatregelen en wordt de vraag gesteld of hier geen sprake is van een 
belemmering in de zin van verplichte "bescherming" van alle vrouwen in hun vruchtbare 
jaren. Ten aanzien van de verspreide bepalingen over moederschap, (zoals de artt. 5 sub b, 
11 lid 1 sub f, 11 lid 2, 12 lid 1, 16 lid 1 sub d) rijst dezelfde vraag. Onderscheid moet 
worden gemaakt tussen algemene bescherming van vrouwen die tegelijkertijd een belemme
ring kan vormen in haar ontplooiing op de arbeidsmarkt, en de specifieke bescherming 
gerelateerd aan zwangerschap en van de fysieke kanten van het moederschap 2 9 8. Wetgeving 
die beoogt alle vrouwen tegen bijzonder gevaarlijk of ongezond werk te beschermen, en die 
mannen daartegen niet beschermt kan om die reden discriminatoir zijn. Het tweede lid van 
art. 4 kan gelezen worden in die zin dat er hier sprake is van bescherming die de puur 
fysieke aspecten van het moederschap te boven gaat, en dat er een direct verband is met 
bescherming van moeders in hun werk en inkomen. Een dergelijke interpretatie zou niet 
slechts leiden tot de verplichting om discriminatie te voorkomen, maar brengt ook positieve 
verplichtingen met zich mee. Art. 4 is geen op zichzelf staande regel, maar draagt bij aan 
doel en strekking van het Verdrag. In het Vrouwenverdrag staan namelijk nog meer bepalin
gen waarin rekening wordt gehouden met (biologische en ook niet-biologische) verschillen, 
zoals art. 11 lid 2 sub b, (regelingen die betrekking hebben op bevallingsverlof met behoud 
van loon of vergelijkbare sociale voorzieningen worden nadrukkelijk als niet discriminerend 
beschouwd), maar ook art. 14 (betreffende de bijzondere positie van plattelandsvrouwen) en 
art. 10 sub f (specifieke programma's voor meisjes en vrouwen die voortijdig de school 
hebben verlaten) 2 9 9. 

Het Vrouwenverdrag laat in principe geen beperking toe van het beginsel van gelijke behan
deling. Loenen stelt dat het echter moeilijk voorstelbaar is dat het Vrouwenverdrag geen 
uitzondering zou toestaan met betrekking tot beroepen waarvoor het geslacht bepalend is. 
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300. T. Loenen. "Het discriminatiebegrip". In: "Het Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag", 
a.w., p . 4. 

301 . T. Loenen, "Het discriminatiebegrip", a.w., p. 2-3. 
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Gezien de strekking van het Vrouwenverdrag komt het haar echter voor dat dat ieder onder
scheid, uitsluiting of beperking die vrouwen treft zéér strikt getoetst moet worden 3 0 0 . 

Door de AWGB is het Vrouwenverdrag deels geïmplementeerd in de Nederlandse wetge
ving. De discriminatiegrond "geslacht" zou echter nog aangescherpt moeten worden. De 
AWGB doet namelijk geen recht aan de bijzondere positie van vrouwen. Tevens kan de 
vraag worden gesteld of met de AWGB voldoende recht wordt gedaan aan de betekenis van 
het Vrouwen verdrag, namelijk het beginsel van materiële gelijkheid van mannen en vrouwen. 
Immers de AWGB laat wel positieve actie in bepaalde gevallen toe, maar dit is onvoldoende 
ter verwezenlijking van de materiële gelijkheid die het Vrouwenverdrag beoogt. Voor die 
verwezenlijking is meer nodig, namelijk het middels wetgeving inspireren tot en bevorderen 
van sociaal beleid. Er moet dus meer gebeuren dan alleen het tot stand brengen van een 
AWGB. Ook is het de vraag of de AWGB wel voldoet aan art. 2 sub e Vrouwenverdrag 
gezien het feit dat deze wet zich slechts uitstrekt tot bepaalde limitatief omschreven private 
terreinen. 

Concluderend kan gesteld worden dat de AWGB niet in strijd is met het Vrouwenverdrag. 
Echter uit de invulling die hier door ons aan het discriminatieconcept gegeven wordt blijkt 
dat het middel (i.c. de AWGB), dat de Nederlandse overheid heeft gekozen om te voldoen 
aan zijn verplichtingen uit art. 2 Vrouwenverdrag slechts ten dele recht doet aan de meer
waarde van het Verdrag. 

Personele werkingssfeer 

In art. 1 wordt uitsluitend gesproken over discriminatie van vrouwen. Ten aanzien van de 
zogenaamde personele werkingssfeer van het discriminatieverbod sluit Loenen niet uit dat 
mannen een beroep kunnen doen op het Vrouwenverdrag, "mits zij evenzeer getroffen 
worden door iets wat als vrouwendiscriminatie te bestempelen is". Dit kan zich bijvoorbeeld 
voordoen in situaties waarin een regeling zowel mannen als vrouwen benadeelt. Ook in een 
situatie waarbij sprake is van indirecte discriminatie (die doorgaans vrouwen treft, maar in 
sommige gevallen ook mannen) zouden mannen naar haar mening eventueel een beroep 
moeten kunnen doen op het Vrouwenverdrag 3 0 1. Lijnzaad is een andere mening toegedaan. 
Volgens haar zijn de aanspraakgerechtigden van art. 26 IVBPR en art. 1 Vrouwenverdrag 
niet dezelfden. 

"Mannen kunnen niet via de omweg van art. 26 IVBPR en art. 1 Grondwet in de bescher
ming van het Vrouwenverdrag delen." 

In een noot verwijst ze naar het volgens haar onjuiste standpunt dat de regering een tijd lang 
had en wel dat uit art. 4 Vrouwenverdrag de mogelijkheid tot positieve actie voor mannen 
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voortvloeide 3 0 2. Men kan dus van mening verschillen over de vraag of mannen niet ook een 
beroep op dit Verdrag zouden moeten kunnen doen. In elk geval is er overeenstemming over 
het feit dat het Vrouwenverdrag is bedoeld om speciaal vrouwen een handvat te geven om 
zich te verweren tegen discriminatoire effecten van het recht. Voor mannen biedt het nationa
le en internationale recht andere mogelijkheden om tegen een discriminatoire behandeling 
te ageren. 

6.2.2. Horizontale werking en botsing van grondrechten aan de hand van de behandeling 
van het discriminatieconcept303 

Het begrip discriminatie beperkt zich niet tot de in het Verdrag zelf bestreken terreinen. 
Deze terreinen moeten slechts als voorbeelden worden gezien van terreinen waarop discrimi
natie plaatsvindt, met andere woorden, er is geen sprake van een limitatieve opsomming 3 0 4 . 
Dit blijkt uit de zinsnede "op welk ander gebied dan ook" in art. I 3 0 5 . Uit deze formulering 
volgt dat het Verdrag niet slechts in de publieke sfeer geldt, doch dat de werkingssfeer zich 
eveneens uitstrekt tot de private verhoudingen. 
De krachtens het Verdrag ingestelde CEDAW heeft er geen twijfel over laten bestaan dat 
verdragspartijen op grond van art. 2 sub e verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 
schendingen in verhoudingen tussen burgers onderling 3 0 6. Ook de Nederlandse regering 
gaat er van uit dat hier een taak voor haar is weggelegd. In haar rapportage aan de CEDAW 
wijst zij, naast de in verband met art. 2 sub b tot stand gekomen anti-discriminatiewetgeving 
die zich ook uitstrekt tot de particuliere sfeer, op het streven van de overheid om in haar 
algemene emancipatiebeleid 

302. L. Lijnzaad, "Het kussen van de kikker", Nemesis 1991, nr. 2, p. 6-15. 
303. Zie schema in bijlage onder punt 2f. 
304. Loenen onderschrijft het standpunt van N. Burrows en E. Örücü, die het mogelijk achten om 

art. 1 Vrouwenverdrag een maximaal ruime interpretatie te geven "and to suggest that the 
substantivearticles of the Convention serve only as illustrations of the areas in which discrimina-
tion might ariseand any other, unforeseen, examples, might be included in the general statement 
of principle adopted in the first article." T. Loenen, "Het discriminatiebegrip", In: Het Vrou
wenverdrag, een beeld van een verdrag", a.w., p. 6, met een verwijzing naar N. Burrows en 
E. Örücü, "Theinternationalapproachto discrimination". In: S. McLeanandN. Burrows(ed.), 
"The legal relevance of gender; some aspects of sex-based discrimination", Atlantic Highlands, 
1988, p. 267-275. 

305. DaaroverN. Burrows, "The international approach to discrimination", a.w., p. 424-426en H. 
van Maarseveen, "Verdrag tegen vrouwendiscriminatie", a.w., p. 1023. 

306. In Algemene Aanbeveling nr. 19 stelt de CEDAW: "It is emphasized however, that discrimina
tion under the Convention is not restricted to action by of behalf of Governments (see articles 
2(e), 2(f) and 5). For example, under article 2e the Convention calls on states parties to take 
all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization 
or enterprise. Under general international law and speciiic human rights coventants, States may 
also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of 
rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation." 
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"bij te dragen aan een maatschappelijk klimaat waarin discriminatie van vrouwen als 
onaanvaardbaar wordt gezien en ook actief door burgers, particuliere organisaties en 
ondernemingen 3 0 7 wordt bestreden" 3 0 8 . 

Cook gaat nog verder. Zij meent dat ook al is een staat internationaalrechtelijk niet aanspra
kelijk voor daden van sekse-discriminatie in de privé-sfeer, hij evenwel toch gebonden is om 
maatregelen te nemen om dit tegen te gaan, met als doel uitbanning van dergelijke discrimi
natie. De verantwoordelijkheid van de staat is hierin gelegen dat hij adequaat moet reageren 
op daden van seksuele discriminatie in de privé-sfeer. Dat de staat zich onthoudt van discri
minerend handelen is niet genoeg. Hij moet een actief beleid voeren om dergelijk handelen 
te voorkomen en tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van commissies die hierop 
toezicht houden 3 0 9 . 

De stelling van de regering dat "niets er op wijst dat het Verdrag ook betrekking heeft op de 
pure privé-sfeer" 3 1 0 wijst Verhey van de hand. Volgens hem blijkt juist uit de geschiedenis 
van het Verdrag dat bewust voor ruimere reikwijdte is gekozen 3 1 ' . Ook Hendriks vindt het 
van cruciaal belang dat de anti-discriminatiebepaling in het Vrouwen verdrag ook het private 
domein bestrijkt. Dit omdat met name vrouwen blootgesteld worden aan praktijken zoals 
seksueel geweld en genitale verminking, die bij uitstek in de private sfeer plaatsvinden 3 1 2. 
Zowel uit de preambule bij het Verdrag als uit Algemene Aanbeveling nr. 19 als uit het 
Verdrag zelf kan vervolgens worden opgemaakt dat het hierbij tevens gaat om verandering 
van rolpatronen (preambule), bestrijding van seksueel geweld (Algemene Aanbeveling 19) 
en uitoefening van rechten binnen het gezin (zie ook art. 16). 
Het belangrijkste verschil tussen onze opvatting en die van de regering is dat wij het toepas
singsgebied van het Verdrag in beginsel ruimer achten dan de nadere uitwerking in de 
afzonderlijke bepalingen van het Verdrag 3 1 3 . 

307. Verhey wijst er in het kader van art. 2 sub e nog op dat dit artikel afwijkt van de equivalente 
bepaling in het Rassenverdrag, zeker waar het gaat om het feit dat "overheidsmaatregelen 
uitdrukkelijk betrekking moeten hebben op ondernemingen. Blijkens de verdragsgeschiedenis 
is dit element uitdrukkelijk toegevoegd." L.F.M. Verhey, "Horizontale werking van het Vrou
wenverdrag". In: "Het Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag", a.w., p. 190 met verwij
zing naar L.A. Rehof, a.w., p. 59. 

308. L.F.M. Verhey, "Horizontale werking van het Vrouwenverdrag", In: "Het Vrouwenverdrag, 
een beeld van een verdrag", a.w., p. 190 met verwijzing naar Eerste Nederlandse Rapportage 
aan het VN-Comité voorde Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen, november 1992, p. 47. 

309. R.J. Cook, ed., "Human Rights of Women, national and international perspectives, Philadel-
phia, 1994, p. 237-238. 

310. Handelingen II, TK 1989-1990, 3 juli 1990, TK 85, p. 4847 en 4871. 
311. L.F.M. Verhey, "Horizontale werking van het Vrouwenverdrag." In: "Het Vrouwenverdrag, 

een beeld van een verdrag", a.w., p. 189. 
312. A. Hendriks, "Promotion and protection of women's right to sexual and reproductive health 

under international law: The economie covenant and the women's convention". In: The Ameri
can University Law Review, 44 (S), 1995, p. 1123-1144. 

313. Zie hierover het standpunt van de regering TK, MvA, 1986-1987,18950 (R 1281), nr. 6, p.19. 
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314. Staatssecretaris Ter Veld, Handelingen II, 3 juli 1990, TK 85, p. 4846. 
315. T K 3 j u l i 1990, 85 4847. 
316. Handelingen 11, 3 juli 1990, TK 85, p. 4847. 
317. De regering is met mevrouw Soutendijk van mening dat het begrip passende maatregelen in het 

Verdrag mede een argument is om in het Verdrag de nodige interpretatieve ruimte ter zake te 
lezen. Het begrip passende maatregelen kan worden gelezen in samenhang met garanties over 
andere grondrechten. Die garanties kunnen mede bepalen wat "passend" is. 
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Als "bill of rights" voor vrouwen en als richtsnoer voor de overheid die de verwerkelijking 
van (burgerlijke/politieke maar ook economische, sociale en culturele) rechten ook in de 
privésfeer moet waarborgen is het Verdrag in feite "alomvattend". 

"Het Verdrag heeft niet alleen tot doel, de overheid te dwingen tot behandeling van vrou
wen op gelijke voet met mannen. Het heeft ook tot doel de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in het maatschappelijke particuliere verkeer tot stand te brengen. Dit lijkt op 
zichzelf logisch, want ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, discriminatie van 
vrouwen, waarover het Verdrag spreekt, houdt niet op bij de voordeur van de over
heid". 3 ' 4 

Juist die alomvattendheid van het Verdrag met zijn sterke doorwerking in de privé-sfeer 
(waarbij in het Verdrag zelf niet wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met de 
problematiek van een botsing van grondrechten) bleek bij de behandeling in de Tweede 
Kamer tot principiële discussies te leiden zoals we in deel 1 reeds aangaven. Het standpunt 
van de regering komt er op neer dat de concrete invulling van de onderlinge verhouding 
tussen discriminatieverbod en andere grondrechten uiteindelijk een taak is van wetgever, 
bestuur en rechter. De rechter heeft het laatste woord voorzover het gaat om de uitleg over 
de directe werking en reikwijdte van de verdragsbepalingen over grondrechten 3 1 5. 

Het feit dat de verplichtingen in het Verdrag moeten worden gelezen in samenhang met 
andere verdragen en regelingen waarin bepaalde rechten en vrijheden worden beschermd, 
ligt besloten in het Verdrag zelf en in het internationale recht: het betekent tevens betekent 
dat een voorbehoud terzake niet nodig is 3 1 6 . Er wordt een vrije beleidsruimte voor de ver
dragsstaat verondersteld om in concreto grondrechten (zoals ingevuld door verdragen) tegen 
elkaar af te wegen op gelijke voet 3 1 7 , waarbij enerzijds in het kader van de invulling van 
het begrip passende maatregelen wordt verwezen naar de CEDAW, anderzijds ook naar de 
interpretatie van de (nationale) rechter. 

Wat betreft die afweging zelf geeft de regering aan dat niet elke grond die wordt aange
dragen, zoals "de privacybescherming" of "de godsdienstvrijheid", aan te merken is als een 
rechtvaardigingsgrond voor ongelijke behandeling. Zo mag bijvoorbeeld een werkgever op 
grond van zijn geloofsovertuiging vrouwen die in zijn bedrijf voor bevordering in aanmer
king komen niet wegens hun geslacht uitsluiten. In bepaalde gevallen kan het evenwel zo zijn 
dat bij de afweging van grondrechten ten opzichte van elkaar het non-discriminatiebeginsel 
wordt afgebakend door de reikwijdte van een ander grondrecht; een voorbeeld daarvan is de 
door art. 6 Grondwet gewaarborgde kerkgenootschappelijke vrijheid bij de benoeming of 
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aanstelling van dragers van het geestelijk ambt. 3 1 8 Verhey wijst in dat verband ook op de 
uitspraak van de regering: 

"wij achten het evenwel gelet op de betekenis van het Verdrag vooralsnog aangewezen om 
daar waar geen dringende redenen samenhangend met de eerbiediging van andere grond
rechten aanwezig zijn, de verdragsverplichtingen onverkort uit te voeren" 3 ' 9 . 

Van Maarseveen stelde echter in 1985 dat op grond van het Vrouwenverdrag "benadeling 
van vrouwen niet meer kon worden verdedigd met een beroep op de godsdienstvrijheid of 
op andere grondrechten." Het Verdrag is in zijn ogen absoluut geformuleerd en laat daarmee 
geen ruimte voor pseudolegitieme discriminatoire praktijken noch voor tolerantie daarvoor 
van overheidswege. Dat betekent volgens hem in elk geval dat de overheid niet meer zal 
mogen meebetalen aan de geestelijke verzorging in leger, ziekenhuizen, gevangenissen e.d. 
als een betrokken kerk, of ander genootschap, vrouwen van het bedienend ambt uitsluit, 
zoals de Rooms-Katholieke kerk en enkele gereformeerde kerken doen 3 2 0 . 

Onze opvatting ligt in het verlengde van die van Van Maarseveen. Het kan worden verdedigd 
dat de gelijkheidsnorm (art. 1 Grondwet) een dusdanig fundamentele norm is dat zij moet 
prevaleren boven andere grondrechtelijke normen j 2 1 , ook al is bij de grondwetsherziening 
van 1983 vastgesteld dat art. 1 Grondwet niet voorgaat op de enkele grond dat het vooraan 
in de Grondwet staat en ook al is geen algemeen model beschikbaar voor het afwegen van 
grondrechtelijke belangen 3 2 2. Meestal bevatten Grondwet of verdragen geen aanknopings
punten om aan het ene grondrecht een hogere status toe te kennen dan aan een ander grond
recht. Naar onze mening echter, doortrekt het gelijkheidsbeginsel van art. 1 Grondwet alle 
andere rechten. In de toekenning van rechten moet namelijk steeds worden bekeken of deze 
niet op discriminatoire wijze toegekend worden. Het Vrouwenverdrag neemt een specifieke 
positie in ten opzichte van andere mensenrechtenverdragen, als aanvulling op en invulling 
van met name het gehanteerde gelijkheidsbeginseP2 3. Dat betekent naar onze mening dat 
met die specifieke positie rekening zal moeten worden gehouden bij de kwestie van botsing 
van grondrechten en de concrete afwegingen in dat kader. Het betekent in elk geval dat de 
overheid zelf als (eerste) geadresseerde van het Verdrag zich zal moeten onthouden van op 

318. TK, 1986-1987, 18 950 (R 1281) nr. 6, p. 21 . 
319. NEV, TK 1988-1989, 18950 (R 1281), nr. 9, p. 6, Zie ook Verhey, "Horizontale werking van 

het Vrouwenverdrag". In: "Het Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag", a.w., p. 193 
en 194. 

320. H. VanMaarseveen,"HetVerdragtegenvrouwendiscriminaüe",NJB21 september 1985afl.32, 
p. 1021. 

321. Zie in die zin W. van der Burg, "Het democratisch perspectief 1991" met name hoofdstuk 7 
en 8. 

322. Zie hierover R. de Lange, Ars Aequi cahiers, Staats- en Bestuursrecht deel 5, "Botsing van 
grondrechten voor de rechter", Ars Aequi Libri, Nijmegen 1994, p. 13 en 40. 

323. Zie ook T. Loenen, "Handhaving van de mensenrechten van vrouwen: geïntegreerd of apart? 
Enkele vragen bij het Facultatief protocol bij het Vrouwen verdrag", nog te publiceren in NJCM. 
Volgens Loenen zou het hele Vrouwenverdragzelfs in art. 26 IVBPR kunnen worden ingelezen. 
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324. Zie A.W. Heringa, "Botsende systemen", Nemesis, januari/februari 1995, p. 16 e.v. 
325. Zie T. Loenen, "Voorkeursbeleid of gewoon sociaal beleid?", NJB 25 maart 1993, afl. 12, 

p. 403 e.v. 
326. Maar tevens geeft het Vrouwenverdrag duidelijke aanknopingspunten om uit het gelijkheidsbe

ginsel ook een verbod op gelijke behandeling van ongelijke gevallen af te leiden en in die zin 
een verplichting tot ongelijke behandeling. Waaldijk wijst erop dat er een motiveringsplicht zou 
moeten worden opgenomen in de Aanwijzingen voor de regelgeving betreffende het gelijk
heidsbeginsel, hetgeen ertoe kan leiden dat de opstellers van de memories van toelichting meer 
aandacht gaan besteden aan het nakomen van hun uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeiende 
motiveringsplichten. 

K. Waaldijk: "Motiveringsplichten van de wetgever", 1994, p. 157. Zie ook T. Loenen, "Ver
schil in gelijkheid, Zwolle, 1992, p. 22-26 en p. 260-271. 

327. Zie schema in bijlage onder punt 2a en 2b. 
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enigerlei wijze actieve ondersteuning van gedragingen die beperkingen vormen op het mate
riële gelijkheidsbeginsel. 

Met name waar het gaat om de relatie tussen het Vrouwenverdrag en de AWGB waarin de 
verschillende grondrechten op gelijk niveau worden behandeld, zal men niet aan de veel 
verderstrekkende invulling van het discriminatieconcept uit het Vrouwenverdrag en de 
reikwijdte daarvan voorbij kunnen gaan 3 2 4 . Als men ervan uitgaat dat het sekseverschil nog 
steeds een van de grondslagen vormt van de maatschappelijke organisatie van de samenleving 
komt men er niet mee om slechts de symptomen hiervan te bestrijden en die ook nog eens 
af te wegen ten opzichte van rechten en belangen van anderen. Een structurele aanpak zal 
noodzakelijk zijn en (voorlopig) blijven. In een dergelijk kader moeten bijvoorbeeld sociale 
beleidsmaatregelen worden geplaatst die specifiek op vrouwen en hun situatie gericht 
zijn 3 2 5 . Wanneer het uitgangspunt niet langer is dat recht moet worden gedaan aan het ver
schil juist om een gelijke positie te bewerkstelligen is het risico dat in situaties waarin vrou
wen (positief) verschillend worden behandeld de bewijslast in sterke mate bij hen zelf zal 
komen te liggen. 

Een algemene conclusie zou kunnen zijn dat het Vrouwenverdrag de claim versterkt, dat het 
materiële gelijkheidsbeginsel ook een juridisch bindende kant heeft met een sterk accent op 
het verbod van indirecte discriminatie en een extra motiveringsplicht bij afwijking hier
van 3 2 6 . In eerste instantie is dat een claim naar wetgever en beleidsmaker, maar deze kan 
ook tot de rechter worden gericht. 

6.3. De juridische status van de verplichtingen 3 2 7 

Het Verdrag ziet vrouwen als zelfstandige rechtssubjecten die recht hebben op een verschil
lende behandeling in verband met hun verschillende positie en biologische constitutie. 
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"Ratificatie van het Vrouwenverdrag betekent dat er in onze rechtsorde een bill of rights 
van vrouwen wordt geïntroduceerd. De Goedkeuringswet behelst een seksespecifieke rege-
ling(. .)" 3 2 *. 
"Kenmerkend voor het Vrouwenverdrag is dat de rechten zijn gebundeld rond het rechts
subject, anders dan een indeling op grond van het karakter van de gegarandeerde rech
ten" 3 2 9 . 

Het feit dat er in het Verdrag sprake is van een bundeling van rechten, zowel burgerrechten 
en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten, doet recht aan de veelvor
migheid van vrouwendiscriminatie 3 3 0. Het Verdrag vertrekt als het ware vanuit de verschil
lende posities van vrouwen, maakt die posities zichtbaar en kent hen rechten toe (verschillen
de dan wel gelijkeaan mannen). Het Vrouwenverdrag omvat een breed scala aan verplichtin
gen, waarbij het onderscheid niet zozeer is gelegen in het soort mensenrechten dat een 
bepaling bevat alswel in de mate van concreetheid en daarmee afdwingbaarheid van de 
bepaling. 

6.3.1. Typologie van de verplichtingen 

Met betrekking tot mensenrechten kan voor wat betreft de daarmee corresponderende taken 
en verplichtingen een onderscheid worden gemaakt tussen de verplichtingen: "to respect, to 
protect and to fulfill 3 3 '". De "obligation to respect" houdt in dat staten niets doen dat de 
integriteit of vrijheid van de individu schendt 3 3 2. De verplichting verbiedt de autoriteiten 
van de staat te handelen in strijd met erkende rechten en vrijheden. Dat betekent in feite een 
onthoudingsverplichting. Een voorbeeld is de verplichting voor de staat de vrije keuze van 
arbeid van mensen te eerbiedigen 3 3 3. De "obligation to protect" legt aan staten de plicht op 
om alle noodzakelijke maatregelen te nemen die kunnen voorkomen dat er inbreuk plaats 
vindt op het genot van individuele rechten en vrijheden door derden. Het gaat hier in feite 
om de horizontale werking van rechten. Het betreft hier een positieve verplichting voor de 
staat die bijvoorbeeld inhoudt dat de staat rechten en vrijheden in de Grondwet of wet dient 
te verankeren. Voorbeeld is het waarborgen van de gelijke behandeling en beloning van 

328. L. Brünott, "De actuele verhouding tussen het Vrouwenverdrag en een brede Wet Gelijke 
Behandeling", Nemesis, nr. 5, 1987, p. 271. 

329. L. Lijnzaad, "Het kussen van de kikker", a.w., p. 5. 
330. H. Van Maarseveen, "Het verdrag tegen vrouwendiscriminatie", a.w., p. 1023, schetst evenals 

L. van der Assum, "Ontwerp-Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie jegens de vrouw", 
NJCM-bulletin, 1979, nr. 20, de ontwikkeling bij de totstandkoming van het Verdrag van 
formele gelijkheid naar "op voet van gelijkheid", waarin differente behandelingen passen. "De 
rechtspolitieke discussie over gelijke of differente behandeling wordt door dit verdrag niet 
geblokkeerd", aldus Van Maarseveen. 

331 . A. Eide, "The new international economie order and the promotion of human rights, report by 
the special rapporteur on the right to food" UN/DOC E/CN.4 sub S.2/1987/23, at 14-15. 

332. A. Hendriks, "The promotion and protection of women's right to sexual and reproductive health 
under international law: The economie covenant and the women's convention", a.w., p. 112-113. 

333. A.P.M. Coomans, A.W. Heringa en 1. Westendorp, "De toenemende betekenis van economi
sche sociale en culturele mensenrechten", Stichting NJCM-Boekerij, Leiden, 1994, p. 71 . 
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mannen en vrouwen in de arbeidswetgeving 3 3 4. De "obligation to fulfill" houdt in dat staten 
binnen hun jurisdictie alle noodzakelijke maatregelen nemen om de mensenrechten voor een 
ieder te verzekeren 3 3 5. Deze verplichting kan worden gekarakteriseerd als een inspannings
verplichting voor de staat gericht op een effectieve verwezenlijking van erkende rechten; 
daarbij gaat het vooral om sociale, economische en culturele rechten. Het gaat hier om een 
lange termijn proces dat beoogt op geleidelijke wijze steeds hogere niveaus van verwezenlij
king van rechten te bereiken 3 3 6. Uitgaande van deze typologie van verplichtingen lijkt het 
Vrouwenverdrag op het eerste gezicht een verdrag dat vooral het oog heeft op (sociale 
economische en culturele) rechten die op termijn verwezenlijkt moeten worden ("to fulfill"). 
De realisatie daarvan lijkt moeilijk afdwingbaar 3 3 7. Er is echter een aantal redenen waarom 
deze visie naar onze mening aanpassing behoeft: 

1. Het Vrouwenverdrag bevat, zoals hierboven gesteld, ook burger- en politieke rechten 
zoals art. 7 en 8. Daarnaast bevat het eveneens de meer klassieke "obligations to res
pect" (zie bijvoorbeeld art. 2 sub d). 

2. Per bepaling en zelfs per onderdeel van een bepaling van het Vrouwenverdrag is sprake 
van gradaties in verplichtend niveau, zoals uiteengezet in een ongepubliceerde achter
grondpaper van Byrnes en Connors. Een indeling naar gradatie geeft een preciezer beeld 
van de verplichtingen uit het Verdrag dan de indeling "to respect, to protect en to ful
fill". Andrew Byrnes en Jane Connors maken het volgende onderscheid tussen verplich
tingen 3 3 8 waarbij: 

a) States parties shall ensure - shall accord - shall grant the right... (bij voorbeeld de artt. 
9 lid 1 en lid 2 en 15 lid 1, 2 en 4) 
b) States Parties undertake to...(bijvoorbeeld art. 2 sub a en g) 
c) States Parties shall take all appropriate measures in order to ensure...(bijvoorbeeld 
artt. 6 en 8 en 12) 
Tijdens de parlementaire behandeling van het Vrouwenverdrag is de aandacht te veel 
geconcentreerd geweest op het laatstgenoemde type bepaling die met name in de aanhef 
van art. 2 is terug te vinden: 

334. A.P.M. Coomans, A.W. Heringa en I. Westendorp, "De toenemende betekenis van economi
sche, sociale en culturele mensenrechten", a.w., p. 71 . 

335. A. Hendriks, "The promotion and protection of women's right to sexual and reproductivehealth 
under international law: The economie covenant and the women's convention", a.w., p. 112-113. 

336. Voorbeelden zijn het opzetten van een sociaal zekerheidsstelsel en een onderwijsstelsel. Zie: 
A.P.M. Coomans, A.W. Heringa en 1. Westendorp, "De toenemende betekenis van economi
sche, sociale en culturele mensenrechten, a.w., p. 72. 

337. Zie J.H.J. de Wildt, "Het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van Vrouwen". In: Ars Aequi, 41 (1992) 5, p. 259-266. 

338. A. Byrnes en J. Connors, "The adoption of a petition procedure under the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women", paper ter voorbereiding van de 
deskundigenbijeenkomst te Maastricht, 29 septembert/m 4 oktober 1994, niet gepubliceerd. Zie 
ook C. Flinterman, "Het recht tot klagen", Nemesis, all. 1, 1995, p. 5-15. 
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339. A. Byrnes en J. Connors, "The adoption of a petition procedure under the Convention on the 
Elimination of Alle Forms of Discrimination against Women", a.w., p. 10 en 39. 

340. Zie ook C. Forder, "Positieve verplichtingen in het kader van het Europees Verdrag ter bescher
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden", NJCM 17-6, 1992, p. 611e . v. 
Dit betreft ook het voorkomen van discriminatoir handelen in de privé-sfeer. 

341. Zie ook de Limburg Principles onder 3: "As human righls and fundamental freedoms are indivi-
sible and interdependent, equal attention and urgent consideration should be given to the imple-
mentation, promotion and protection of both civil and political, and economie, social and cultu-
ral rights". UN Doe. E/CN 4/1987/17, gepubliceerd in Human Rights Quarterly 9 (1987). 

342. P. Alston en G. Quinn, "The nature and scope of States Parties' Obligations under the Inter
national Covenant on Economie, Social and Cultural Rights", 9 Hum. Ris. Q. at 184. 

343. Z ieook: P. Alston en G. Quinn, "The nature and scope of States Parties'Obligations under the 
International Covenant on Economie, Social and Cultural Rights", a.w., p. 172. 
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"De staten die partij zijn bij dit Verdrag, veroordelen discriminatie in alle vormen van 
vrouwen, komen onverwijld overeen met alle passende middelen een beleid te volgen, 
gericht op uitbanning van discriminatie van vrouwen en verbinden zich tot dit doel (...)"• 
Doordat de aandacht te zeer gericht was op de aanhef van art. 2 bleef het veelkleurig 
palet van type verplichtingen, waarbij ook op onderdelen van artikelen de aard van de 
verplichtingen kan verschillen, buiten beeld. Daarmee werd in zekere zin ook afbreuk 
gedaan aan de hardheid van bepalingen waarin sprake is van het eerste type verplichtin
gen ("shall ensure, shall accord, shall grant the right"). Maar ook ten aanzien van de 
concreetheid van art. 2 valt af te dingen op het standpunt van de regering. Immers 
volgens Byrnes en Connors is bij de aanhef van dit artikel sprake van de door hen ge
noemde tweede categorie verplichtingen: "States parties undertake to" in plaats van 
"States parties shall take all appropriate measures". Zij analyseren art. 2 en komen tot 
de conclusie dat 

"Thus, five of the seven paragraphs of article 2 - a central provision of the Convention -
are justiciable obligations in a fairly traditional sense, and have direct parallels or analo-
gous provisions in other UN treaties which are subject to individual complaint proce
dures" 3 3 9 (Het gaat om art. 2 sub a, b, c, d, en g). 

3. Er valt een ontwikkeling waar te nemen, waarbij sprake is van vervagende grenzen 
tussen klassieke en sociale (mensen)rechten 3 4 0. Bij de klassieke rechten gaat het vooral 
om verplichtingen van de staat tot onthouding, ook wel negatieve verplichtingen ge
noemd, terwijl het bij de sociale rechten vooral gaat om de noodzaak van inmenging 
door de staat, de zogeheten positieve verplichtingen 3 4 '. Positieve en negatieve verplich
tingen, die aanvankelijk geacht werden te corresponderen met enerzijds economische, 
sociale en culturele rechten en anderzijds burgerlijke en politieke rechten, moeten niet 
langer worden gezien als twee uitersten die tegenover elkaar staan, maar eerder als twee 
parallelle, complementaire en elkaar soms overlappende categorieën. Deze verplichtin
gen verschillen meer qua gradatie dan qua soort 3 4 2 . Immers in de literatuur inzake 
mensenrechten wordt regelmatig gesteld dat alle mensenrechten, of ze nu positieve of 
negatieve verplichtingen behelzen, van staten vereisen dat deze de nodige actie onderne
men teneinde te verzekeren dat individuen deze rechten kunnen uitoefenen 3 4 3. Om die 
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reden zouden positieve verplichtingen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, naar analo
gie met de negatieve moeten worden ontwikkeld 3 4 4. Er zij hier nogmaals verwezen op 
de relevantie van het onderscheid tussen de verplichtingen "to respect, to protect" en "to 
fuifiir. 

4. De internationale rechter blijkt bij de interpretatie van de verplichtingen uit het EVRM 
en de introductie van hieraan gekoppelde (nieuwe) positieve verplichtingen ook uit te 
gaan van een dergelijke verwevenheid. Daarbij blijkt dat het Europese Hof in Straats
burg, waar het betreft een beslissing over de vraag of een nieuwe positieve verplichting 
wordt erkend, veel gewicht hecht "aan het feit dat de meeste andere Europese landen 
gehoor geven aan de eis van appellante, alsmede aan het bestaan van verdrags- of andere 
maatstafbiedende verplichtingen"- 4 5. Ook positieve verplichtingen uit het Vrouwenver
drag, zoals art. 2, zouden in die zin als maatstafbiedende verplichtingen kunnen worden 
opgevat door het Hof bij de interpretatie van de verplichtingen uit het EVRM. 

5. Tenslotte zet men zich in de literatuur af tegen de verouderde opvatting dat sociale, 
culturele en economische rechten geen harde, juridisch afdwingbare rechten zouden 
zijn 3 4 6 . 

6.3.2. Beleidsruimte voor de verdragsstaat347 

Een regel uit het volkenrecht luidt: "Pacta sunt servanda" 3 4 8; elk in werking getreden ver
drag verbindt de partijen en moet door hen te goeder trouw ten uitvoer worden gelegd. In 
combinatie met art. 90 Grondwet, (De regering bevordert de ontwikkeling van de inter
nationale rechtsorde), verplicht deze regel Nederland tot het geven van handen en voeten aan 
een verdrag. In de eigen bewoordingen van de regering: "Door het Vrouwenverdrag te 
ratificeren levert Nederland een bijdrage aan de totstandkoming van wereldwijde normen op 
dit terrein en draagt het daarmee bij aan de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. 
Door deze normen voor zichzelf te aanvaarden, kan Nederland ook van andere landen 
verlangen deze normen na te leven" 3 4 9 . Bovendien kent Nederland een zogenaamd monis
tisch systeem, hetgeen betekent dat internationale verdragen waaraan Nederland zich heeft 
gecommiteerd, betekenis hebben binnen onze (nationale) rechtsorde. Ook de rechter heeft 
daarmee rekening te houden 3 5 0 . Met betrekking tot de realisatie van sociale rechten is de 
beleidsruimte van verdragsstaten zeker niet onbeperkt. Daarbij is het nuttig te verwijzen naar 

344. Forder, "Positieve verplichtingen in het kader van het EVRM, a.w., p. 637. 
345. Forder, "Positieve verplichtingen in het lader van het EVRM", a.w., p. 627. 
346. Onder andere A. Hendriks, "Promotion and protection of women's right to sexual and reproduc-

tive health under international law: The economiecovenant and the women's Convention", a.w., 
p. 1131-1135 en ACM-advies "Economische, sociale en culturele mensenrechten, advies nr. 18. 

347. Zie schema p. 138-140 onder punt 2b en 2e. 
348. Art. 26 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. 
349. MvA, TK 1986-1987, 18 950 (R 1281), nr. 6, p. 9. 
350. T. Koopmans, "Compendium van het staatsrecht", Deventer, 1994, p. 43-44 
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351. Zie noot 341 voor de vindplaats van deze Limburg Principles. 
352. Zie schema p. 138-140 onder punt 2c. 
353. Zie ook paragraaf 4.2.4. en L. Lijnzaad, "Het kussen van een kikker. De werkelijke betekenis 

van het Vrouwenverdrag", a.w., p. 5-17. 
354. Zie A. ByrnesenJ . Connors over "minimum standards", maar ook de Limburg Principles onder 

2 1 : "the obligation to begin immediately to take steps to fulfill their obligations under the Cove
nant", onder 23 "The obligations of progressive achievement exists independently of the increase 
in resources..." en onder 72. 
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de zogenaamde "Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on 
Economie, Social and Cultural Rights" 3 3 1 , opgesteld door een aantal erkende deskundigen 
op het terrein van het internationaal recht. Deze Principles vermelden onder 7: "States 
parties must at all times act in good faith to fulfill the obligations they have accepted under 
the Covenant"; onder beginsel 72 wordt opgesomd in welke gevallen een Verdragspartij het 
Verdrag schendt, zoals wanneer een staat "wilfully fails to meet a generally accepted interna
tional minimum Standard of achievement, which is within its powers to meet", en wanneer 
"it applies a limitation to a right recognized in the Covenant other than in accordance with 
the Covenant". 

6.3.3. Geleidelijke verwezenlijking35-

De verwezenlijking van de zogenaamde negatieve verplichtingen van het Vrouwenverdrag 
kan uiteraard direct ter hand worden genomen. Staten dienen zich eenvoudigweg te onthou
den van bepaalde handelingen zodra het Vrouwenverdrag inwerking treedt. Moeilijker wordt 
het bij de zogenaamde positieve verplichtingen. De regering leidde met name uit de aanhef 
van art. 2 Vrouwenverdrag af dat verwezenlijking van de daarin genoemde doelstelling een 
geleidelijke zaak is, zij het dat deze zonder uitstel ter hand genomen diende te worden. Dat 
wil zeggen dat bij de inwerkingtreding van het Verdrag nog niet alle uitvoeringswetgeving 
tot stand behoeft te zijn gebracht, maar dat er wel onmiddellijk een begin mee moet worden 
gemaakt. Wat betreft de termijnen waarbinnen aan de verdragsverplichtingen moet zijn 
voldaan wordt duidelijk dat de regering, maar ook het parlement, zich niet wil vastleggen. 
Een dergelijk vastleggen zou een dynamische interpretatie in de weg staan 3 5 3 . 

Deze verplichting tot geleidelijke verwezenlijking leidt met name in haar uitwerking tot 
ontkrachting van het Verdrag. Wanneer bovendien voor die geleidelijke verwezenlijking geen 
eindtermijn wordt gesteld is het voor de rechter erg moeilijk om een duidelijk toetsingscri
terium te hanteren. 

Naar onze mening is er wel degelijk sprake van een duidelijk toetsingscriterium, dat hieron
der nader wordt uitgewerkt. Dit toetsingscriterium is te hanteren door de CEDAW 3 5 4 , maar 
ook door de nationale rechter. Hierdoor is de beleidsvrijheid van de verdragspartijen kleiner 
dan op het eerste gezicht lijkt. Hendriks stelt dat de uitbanning van discriminatie een heel 
concreet doel is, waaruit geconcludeerd kan worden dat het bij art. 2 gaat om een "obligation 
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355. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen "obligations of means" en "obligations of ends", ook 
wel "obligations of result" genoemd. Een "obligation of means" refereert aan de beleidsinstru
menten die een verdragspartij dient te hanteren. "Obligations of means" stellen dus grenzen aan 
de manier waarop een staat zijn beleid inhoud geeft. Een "obligation of ends" heeft echter 
betrekking op de uitkomst van het beleid van een staat. Zie: Eide, "The new international 
economie order and the promotion of human rights, report by the special rapporteur on the right 
to food", a.w., p. 15, para. 71 (1987). 

356. A. Hendriks, "The promotion and protection of woman's right to sexualand reproductivehealth 
under international law: The economie covenant and the women's convention", a.w., p. 118. 

357. J.H.J. de Wildt, " Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discri
minatie van Vrouwen", a.w., p. 263. 

358. Cook heeft het over de zogenaamde "due diligence" (noodzakelijke verplichte ijver) bij de hante
ring van de specifieke beleidsinstrumenten. "Parties are liable only for their failures to imple-
ment the means prescribed in the Convention, which were considered by the drafters to be 
reasonablelikely to achievethe result of eliminating all forms of discrimination against women". 
Zie: R. Cook, "State accountability under the convention on the elimination of all forms of 
discrimination against women", a.w., p. 232. 

359. E.A. Alkema en B. Zaaijer, "Artikelen 2, 3 en 24: de reikwijdte van het Vrouwenverdrag". In: 
"Het Vrouwenverdrag: een beeld van een verdrag", a.w., p. 15-29. 

360. Handelingen II, TK 82, 26 juni 1990, p. 4620. 
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of result" 3 5 5 . Dit impliceert dat de verdragsstaat een bepaalde beleidsruimte heeft om het 
type maatregelen te bepalen ter uitbanning van discriminatie, echter alleen zolang deze 
maatregelen adequaat genoeg zijn om de discriminatie van vrouwen te verminderen en/of op 
te heffen 3 5 6. Hierdoor is de beleidsvrijheid van de verdragspartijen kleiner dan wanneer 
de verdragsdoelstelling als een inspanningsverplichting 3 5 7 in plaats van als een resultaats
verplichting wordt opgevat. Maar ook ten aanzien van de zogenaamde " obl igati ons of means" 
kan worden gezegd dat deze wel degelijk (marginaal) getoetst kunnen worden, wat een 
beperking betekent van de beleidsruimte van de verdragspartij 3 5 8. 

Wat betreft een redelijke termijn van verwezenlijking nemen Alkema en Zaaijer een termijn 
van tien jaar aan 3 5 9 . De vraag is echter vanaf wanneer deze termijn precies gaat lopen. 
Immers, Nederland heeft er uiteindelijk tien jaar over gedaan om zonder voorbehouden het 
Verdrag te ratificeren. Zoals Kalsbeek aangeeft: 

"Het streven is er steeds op gericht geweest, zoveel mogelijk van de verdragsverplichtin
gen te realiseren, alvorens tot goedkeuring over te gaan. " 3 6 0 

Bovendien betekent het amendement-Kalsbeek, waarbij een nationale rapportageverplichting 
het niet stellen van een eindtermijn moet compenseren, een versterking van de betekenis van 
een dynamische interpretatie van het Verdrag door de CEDAW, waarmee aan het oordeel 
van dit toezichthoudend orgaan over een praktische invulling van de normen van het Verdrag 
extra gewicht worden toegekend. Het vastleggen van een redelijke termijn impliceert niet dat 
daarmee een dynamische interpretatie van het Verdrag onmogelijk zou worden gemaakt, 
zoals de regering stelt. Art. 2 verplicht de verdragsstaten een anti-discriminatiebeleid te 
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voeren "zonder uitstel". Dit is een concrete verplichting waaraan de acties van de verdrags
staat kunnen worden getoetst 3 6 1. 

Byrnes en Connors merken met betrekking tot art. 2 op: 
"a good faith interpretation of such an obligation nevertheless (means) that some steps must 
be taken immediately. These include, for example, steps to establish the extent and causes 
of a problem, the development of a plan of action to address a problem and the establish
ment of goals and targets which permit the measurement of progress over time." 

Zij verwijzen hierbij naar Aanbeveling nr. 3 van het Comité inzake Economische, Sociale 
en Culturele Rechten, waarin richtlijnen gegeven worden om te kunnen bepalen of staten die 
partij zijn bij het IVESCR, voldoen aan hun verplichtingen 3 6 2. Genoemde auteurs zijn van 
mening dat de CEDAW in elk geval zal kunnen toetsen "whether a State Party has taken the 
minimum steps necessary for it to carry out its obligation in good faith". De vraag is wat er 
van een verdragspartij verwacht mag worden als het gaat om het nemen van die "minimum 
steps". Economische recessie is in elk geval onvoldoende rechtvaardiging voor het niet, 
onvoldoende of niet tijdig implementeren van de verplichtingen uit het Vrouwenverdrag 3 6 3 . 

Coomans stelt de vraag hoe een verminderde bescherming van sociale rechten als gevolg van 
de afname van beschikbare middelen, zich verhoudt tot het beginsel van geleidelijke verwe
zenlijking vervat in art. 2 lid 1 IVESCR. Uitgangspunt voor wetgeving en beleid dient steeds 
te zijn dat de staat ondanks financieel-economische tegenslag blijft streven naar een toene
mende verwezenlijking van sociale, economische en culturele rechten. Indien de regering van 
een staat de terugggang in het niveau van verwezenlijking van sociale rechten wil doorvoeren 
dan dienen de verdragsverplichtingen daarbij expliciet in de overwegingen te worden betrok
ken. De staat dient gemotiveerd de noodzaak van de achteruitgang in de realisering van 
sociale rechten aan te geven. Dat wil zeggen dat de gevolgen van de voorgestelde beperkin
gen op de verwezenlijking van sociale rechten moeten worden aangegeven met name voor 
kwetsbare maatschappelijke groepen. Daarbij dient de staat te garanderen dat een verminde
ring van bescherming van rechten een niet discriminerende uitwerking heeft. De teruggang 
mag niet ten koste gaan van een bepaalde maatschappelijk groep 3 6 4 . Het toezichthoudend 
Comité bij het IVESCR is in dit verband van opvatting dat een opzettelijk regressieve maat
regel "would require the most careful consideration and would need to be fully justified by 
reference to the totality of the rights provided for in the Covenant and in the context of the 
full use of the maximum available resources" 3 6 5. 

361. A. Hendriks, "The promotion and protection of women's sexual and reproductive health under 
international law: The economie covenant and the woman's convention", a.w., p. 118. 

362. Algemene Aanbeveling 3 (1990), para 2, UN Doe HRI/GEN/1, p. 43 . 
363. Zie Limburg Principles, waarin met betrekking tot het IVESCR gezegd wordt dat de verplichting 

tot geleidelijke verwezenlijking volgens art. 2 lid 2 bestaat ongeacht de toename van financiële 
middelen: ("It requires effective use of resources available"). 

364. A.P.M. Coomans, "De internationale bescherming van het recht op Onderwijs". Stichting 
NJCM-boekerij; 20, 1992, p. 42-43. 

365. CESCR, General Comment, nr. 3 (1990), par. 9. 
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366. A.P.M. Coomans, "Economische, sociale en culturele mensenrechten, a.w., p. 69-70. 
367. Zie schema in bijlage, onder punt 2d. 
368. Zoals wij ook reeds stelden in de paragrafen 6.2.2. en 6.3.3. 
369. Zie ACM-Advies inzake economische, sociale en culturele mensenrechten, advies nr. 18, 1994, 

p. 8. 
370. Een voorbeeld vindt men in art. 11 lid 2 sub a (onthoudingsverplichting). 
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Om de minimumnorm vast te stellen kunnen we de kerninhoud van een recht als hulpmiddel 
gebruiken. Het begrip kerninhoud betekent dat elk recht een bepaalde intrinsieke waarde in 
zich draagt die het wezenlijke of het essentiële element van elk recht afzonderlijk belichaamt. 
Indien de kerninhoud niet kan worden gewaarborgd, verliest een recht zijn betekenis als 
mensenrecht, omdat in een dergelijk geval de menselijke waardigheid in het gedrang komt 
die immers het fundament vormt van de rechten van de mens. Volgens Coomans kan de 
kerninhoud niet afhankelijk worden gesteld van de specifieke sociaal-economische of culture
le situatie van afzonderlijke landen. De kerninhoud is inherent aan elk recht; daarover kan 
niet gemarchandeerd worden. Mocht een staat te maken krijgen met een tekort aan financiële 
en andere middelen, dan moet hij kunnen aantonen dat alle mogelijke inspanningen zijn 
verricht de beschikbare middelen met voorrang toe te wij zen ten behoeve van de verwezenlij -
king van de minimum kerninhoud van de afzonderlijke rechten 3 6 6. 

Concluderend kan gesteld worden dat een staat die partij is bij het Vrouwenverdrag kan 
worden aangesproken op de maatregelen die het, gezien zijn economische positie, had 
kunnen nemen. Er mag in elk geval géén sprake zijn van verslechtering met een beroep op 
een economische teruggang, tenzij deze verslechtering kan worden gerechtvaardigd met een 
beroep op het geheel van rechten voorzien in het Vrouwenverdrag en in het licht van het 
volledig gebruik van de maximaal beschikbare middelen. 'Minimum steps' moeten worden 
genomen in de richting van verbetering van de positie van vrouwen ten opzichte van mannen. 

6.3.4. Minimum- en maximumverplichtingen 367 

Uit de inhoudelijke kenmerken van het Verdrag en m.n. de invulling van het discriminatie-
concept, gecombineerd met de minimumverplichtingen zoals in paragraaf 6.3.3 geformu
leerd, kunnen we nu een onderscheid maken tussen de minimumverplichtingen op basis van 
het Verdrag oplopend tot de zogenaamde maximumverplichtingen. Voor wat betreft de 
minimumverplichtingen geldt dat bij maatregelen, waarvan waarschijnlijk is dat zij de situatie 
van vrouwen verslechteren (zeker ten opzichte van de situatie van mannen), de bewijslast bij 
de verdragspartij ligt om te bewijzen dat dit niet het geval is 3 6 8 . Dit betekent dat deze be
wijslast een serieuze onderzoeksplicht met zich meebrengt 3 6 9 en dat eventuele compense
rende maatregelen in het kader van de "due diligence" moeten worden genomen om het 
verdragsdoel te verwezenlijken. Bovendien geeft het Vrouwenverdrag op diverse plaatsen 
waarborgnormen aan waar niet onder mag worden gegaan. Deze waarborgnormen betreffen 
vooral situaties waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillende positie van 
vrouwen 3 7 0 . De invulling van het discriminatieconcept volgens de materiële gelijkheids-
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371. Zie art. 4 lid 1, maar ook art. 11 lid 2 sub b en c. 
372. ACM-Advies, a.w., p. 10. 
373. E/CN.4/Sub.2/1992/16. 
374. Zie schema p. 138-140 onder punt 3a en 3b. 
375. E. Alkema en B. Zaaijer, "Deartt. 2, 3 en 24, de reikwijdte van het Vrouwenverdrag" In: "Het 

Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag", a.w., p. 18-20. 
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norm betekent bovendien dat positief rekening wordt gehouden met verschillen 3 7 1. Dit im
pliceert (sociaal) beleid ten behoeve van de realisatie van materiële gelijkheid. Tenslotte geeft 
art. 5 een normveranderend kader aan waarbinnen materiële gelijkheid gerealiseerd kan 
worden. Wanneer het verdrag in zijn geheel als resultaatsverbintenis wordt gezien zal Neder
land als verdragspartij ook op termijn op de realisatie van dit normveranderend kader als 
(maximum)verplichting aangesproken kunnen worden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt 
van zogenaamde indicatoren. De term "indicator" heeft betrekking op kwantitatieve, veelal 
statistische gegevens die inzicht beogen te geven in verschillende aspecten van de sociall-
economische ontwikkeling van een bepaald geografisch gebied op een bepaald tijdstip of over 
een bepaalde periode 3 7 2 . Daarbij is het doel vooral inzicht te verkrijgen in economische, 
sociale, technische en gezondheidskundige ontwikkelingen. De Limburg Priciples besteden 
eveneens aandacht aan deze problematiek en bevelen indicatoren nadrukkelijk aan als hulp
middel om de mate van vooruitgang inzake de verwezenlijking van bepaling van het IVESCR 
te beoordelen. Ook binnen de VN-mensenrechtenorganen bestaat de laatste jaren een toene
mende belangstelling voor het gebruik van indicatoren, met name na het uitkomen van het 
eindrapport van 1992 van D. Turk 3 7 3 . 

6.4. Controle en toetsingsmogelijkheden 3 7 4 

6.4.1. Nationaal: rechtstreekse werking 

Voorop moet worden gesteld dat een bepaling niet alleen haar betekenis ontleent aan het feit 
dat deze geldt als een ieder verbindend. Ook een bepaling waaraan geen rechtstreekse wer
king wordt toegekend, is verdragstechnisch gezien relevant en moet te goeder trouw worden 
uitgevoerd. Toch blijkt uit de formulering van bepalingen al snel een beeld van een verdrag 
te kunnen ontstaan als niet rechtstreeks werkend en daarom van feitelijk minder belang. In 
het algemeen is het voor de status van de bepalingen van het Vrouwenverdrag in Nederland 
van belang of en in hoeverre zij een ieder verbindend zijn. Bepalingen die zich rechtstreeks 
tot particulieren richten en hun rechten toekennen die zij kunnen uitoefenen zonder dat 
daarvoor een nadere handeling van wetgever of bestuur is vereist, zijn dat in elk geval. 
Wordt van de nationale autoriteiten een nader optreden verlangd, dan betekent dit dat de 
burger hierop geen beroep kan doen voor de nationale rechter. In paragraaf 4.2.5 is reeds 
gezegd dat de regering alleen rechtstreekse werking heeft aangenomen voor de artt. 2 sub 
d, 7, 9, 11 lid 1 sub d (en eventueel lid 2 sub a) en art. 15 lid 3. De regering beriep zich 
overigens op de algehele tendens van het Vrouwenverdrag die geleidelijke tenuitvoerlegging 
van de verdragsverplichtingen toestaat en derhalve rechtstreekse werking van bepalingen zou 
uitsluiten 3 7 5. 
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376. J.G. Goldschmidt, "Het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
jegens de vrouw", Nemesis 1984/85, nr. 7, p. 335. 

377. M.J.A.C Driessen, "Vrouwen, sociale zekerheid en pensioenen". In: "Het Vrouwenverdrag: een 
beeld van een verdrag", a.w., p. 147-148. 

378. Goldschmidt, " Het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens 
de vrouw, a.w., p. 335. 

379. Coomans spreekt over elementen van de tekst van art. 10 VV, waar het gaat om onvoorwaarde
lijk dezelfde behandeling van mannen en vrouwen. A.P.M. Coomans, "Emancipatie en onder
wijs: over inhoud en betekenis van art. 10IVDV". In: "Het Vrouwenverdrag, een beeld van een 
verdrag", a.w., p. 113. 
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In het hierna volgende willen we aantonen dat rechtstreekse werking voor meer bepalingen 
van het Vrouwen verdrag geldt dan de regering aanneemt. 
Immers: 
1. De regering legt te weinig verband tussen rechtstreeks werkende bepalingen uit andere 

verdragen en gelijksoortige bepalingen uit het Vrouwenverdrag. 
2. De invulling van het begrip "algemeen verbindende bepaling" kan in de tijd evolueren 

en hangt mede af van de uitleg door het toezichthoudend Comité. 
3. De rechter heeft een breed scala van mogelijkheden tot toetsing aan internationaal recht. 

ad 1. 
Als we naar het regeringsstandpunt tijdens de goedkeuringsprocedure kijken, dan blijkt de 
kring van rechtstreeks werkende bepalingen van het Vrouwenverdrag in het licht van andere 
voor Nederland geldende verdragen te nauw te zijn getrokken. Goldschmidt vroeg zich in 
1984 reeds af waarom de meeste deelbepalingen in art. 11 Vrouwenverdrag met betrekking 
tot arbeid en sociale zekerheid, die immers rechten betreffen die ook door het direct verbin
dend EG-recht worden gegarandeerd, niet rechtstreeks verbindend zouden kunnen zijn 3 7 6 . 
Ten aanzien van art. 11 lid 1 sub e Vrouwenverdrag wijst Driessen eveneens op het al 
tamelijk fijnmazig net van het Gemeenschapsrecht op dit terrein. Tevens fungeert art. 26 
IVBPR als een soort vangnet onder het Europese en nationale recht. Volgens haar behoort 
het toekennen van rechtstreekse werking door de rechter hier op termijn tot de mogelijk
heden 3 7 7 . 

Interessant is in dit verband dat de regering reeds in de Memorie van Toelichting uitdrukke
lijk heeft gesteld dat de verplichtingen onder art. 11 Vrouwenverdrag niet onmiddelijk bij 
de inwerkingtreding kunnen worden gerealiseerd. Er is hier een mogelijkheid tot geleidelijke 
verwezenlij king. 

Ook ten aanzien van art. 10 onder a en b, d, e en g met betrekking tot gelijke toegang tot 
onderwijs en sportactiviteiten kan men zich afvragen (mèt Goldschmidt) of deze rechtstreeks 
verbindend kunnen zijn 3 7 8 . Voor wat betreft art. 10 (a, b, d en e) is Coomans het met haar 
eens 3 7 9 . Gezien het uitgebreide en omvattende karakter moet volgens hem gekeken worden 
naar de afzonderlijke onderdelen van art. 10 teneinde de vraag naar de rechtstreekse werking 
te kunnen beantwoorden. De regering merkte zelf reeds op dat de Nederlandse wettelijke 
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regelingen inzake het onderwijs voldoen aan specifieke onderdelen, namelijk de leden a,b,d 
en e. Het gaat hier om elementen waar de tekst van art. 10 onvoorwaardelijk dezelfde behan
deling van mannen en vrouwen vereist. Indien in een concreet geval sprake zou zijn van een 
ongelijke behandeling, wat zou impliceren dat feitelijk niet dezelfde mogelijkheden voor 
mannen en vrouwen beschikbaar zijn, kan naar de mening van Coomans het relevante ele
ment van art. 10 rechtstreekse werking hebben 3 8 0 . Byrnes en Connors gingen nog verder 
en stelden, evenals het deskundigenteam tijdens de bijeenkomst in Maastricht betreffende de 
aanname van een ontwerp-Facultatief Protocol, dat in feite alle verplichtingen in het Vrou
wenverdrag rechterlijk toetsbaar zijn te achten 3 8 1. 

ad 2. 
De mogelijke invulling van het begrip "algemeen verbindende bepaling" kan evolueren door 
de tijd heen. De vraag naar de rechtstreekse werking kan verschillend beantwoord worden, 
al naar gelang de rechtstoestand, die aan de internationale norm getoetst wordt zich voor 
rechtstreekse werking leent 3 8 2 . Een dergelijk criterium benadert sterk het criterium dat in 
Baker v. Carr 3 8 3 wordt genoemd, als criterium voor "justiciability", namelijk dat een bepa
ling (of een onderdeel ervan) "a repository of judicially manageable standards which a court 
could utilise independently in order to identify a States lawful government" moet hebben. 

Als we een verband met andere mensenrechtenverdragen leggen, zien we dat het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld van mening is dat het EVRM gezien dient 
te worden als een "living instrument". Dit betekent dat het Verdrag geïnterpreteerd hoort te 
worden met inachtneming van hedendaagse omstandigheden. Zeker als het Verdrag door de 
opstellers in algemene termen geformuleerd werd is er ruimte voor de rechter om de termen 
nader in te vullen, op zodanige wijze dat de resultaten aanvaardbaar zijn. Bovendien biedt 
deze visie de mogelijkheid in de loop van de tijd aan maatschappelijk ontwikkelingen recht 
te doen. De visie op de bescherming van de rechten van mens in 1995 verschilt immers van 
die uit de periode waarin het EVRM tot stand kwam. De CEDAW kan met zijn interpretaties 
van de verdragsbepalingen een voorbeeld nemen aan het Europese Hof en de bepalingen van 
het Vrouwenverdrag interpreteren in het licht van de tijdsgeest. 

380. A.P.M. Coomans "Emancipatie en onderwijs: over inhoud en betekenis van art. 10 IVDV. In: 
"Het Vrouwenverdrag, een beeld van een verdrag, a.w., p. 112-113. 

381. Het debat over de "justiciability" dat zich op internationaal niveau afspeelt, vertoont grote 
overeenkomst met de nationale discussie over de directe werking van bepalingen uit het Vrouw
enverdrag. Hetgeen niet via beleid of via openbare besluitvorming geraliseerd kan worden, zou 
via een internationale omweg kunnen worden afgedwongen. 

382. M. Jacobs, "De rechtstreekse werking van internationale normen in het sociaal recht", Pread
vies, Alphen a/d Rijn, 1985. 

383. Baker v. Carr, US Suprème Court, University Case Book Series, december 1979, p. 1698. 
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384. A.W. Heringa, "Van Europese Conventie tot Nederlandse Constitutie voor de Rechten van de 
Mens". In: "40 jaar EVRM: opstellen over de ontwikkeling van het EVRM in Straatsburg en 
in Nederland 1950-1990". A.W. Heringa et al., Leiden, 1990, p. 317-335. 

385. HR 18 januari 1980, NJ 1980, 463. 
386. HR 4 mei 1984, NJ 1985, 510. 
387. HR 21 maart 1986, NJ 1986, 585. 
388. Zie in dit verband ook het leerstuk onrechtmatige wetgeving. 
389. H R 4 j u n i 1982, NJ 1983,32. 
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ad 3. 
Heringa heeft ter gelegenheid van veertig jaar EVRM een beschouwing gewijd aan conven
tietoetsing en de relatie wetgever-rechter 3 8 4. 

"Mede dankzij het EVRM is de constitutionele rol van de rechter een andere geworden, 
een proces dat nog niet is voltooid. De rechter laat zich in een aantal gevallen stimuleren 
om creatief met aangereikte (verdrags)normen om te gaan en actief wetgevend optreden 
te beoordelen. Daarbij wordt de toepassing van art. 94 Grondwet, dat de rechter verplicht 
een nationale regeling bij strijd met een verdragsbepaling buiten toepassing te laten, in die 
zin ver opgerekt dat gezocht wordt naar nationale toepassingen en aanpassingen opdat het 
internationale recht een maximaal effect heeft. Belangrijke voorbeelden in dit verband zijn 
enkele uitspraken van de Hoge Raad betreffende het personen- en familierecht, te weten 
die betreffende de gelijke behandeling van wettige en onwettige kinderen 3 8 5 , de gezamen
lijke ouderlijke macht na echtscheiding 3 8 6, en de gezamenlijke ouderlijke macht voor 
ongehuwden 3 8 7 . In al deze zaken werden wetsbepalingen door een ruime uitleg verdrags-
conform opgerekt, en voorzag de Hoge Raad ook nog in analoge beroepsmogelijkheden 
voor de gediscrimineerden. Niet alleen werd met andere woorden het materiële rechtsregi-
me aan het verdragsrecht aangepast, ook werden de daaraan verbonden rechtsgangen zo
danig uitgewerkt dat zij van toepassing werden." 

Hij geeft in zijn artikel 8 varianten die in de rechtspraak zijn ontwikkeld waar het de toetsing 
(en haar uitkomsten) aan internationaal recht betreft. Die varianten hebben zowel betrekking 
op de term "een ieder verbindende bepalingen", als op de term "vinden geen toepassing" 
(beide termen zijn uit art. 94 Gr.w afkomstig), als in meer algemene zin op de verhouding 
rechter-wetgever 3 8 8: 

1. Een wetsbepaling kan in een concreet geval niet worden toegepast, omdat de rechter 
strijdigheid constateert met een internationale norm. De uitkomst van een en ander kan 
zijn dat het geconstateerde gebrek zo fundamenteel is dat de nationale regeling de facto 
nimmer meer zal worden toegepast; maar ook mogelijk is dat het gebrek gelegen is in 
de toepassing van de nationale regeling op de concrete casus. Een buiten toepassing laten 
van een regeling kan met andere woorden voor het voortbestaan van die regeling ver
schillende consequenties hebben. 

2. Strijdigheid met een verdrag kan worden opgeheven respectievelijk worden voorkomen 
door de bestreden nationale regeling verdragsconform te interpreteren 3 8 9. 
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3. In de hierboven aangehaalde uitspraken van de Hoge Raad 3 9 0 op het terrein van het 
personen- en familierecht werd nog een stapje verder gegaan: niet alleen werd op exten
sieve wijze het nationale recht verdragsconform 'uitgelegd', ook werden daar door de 
rechter in de sfeer van de benodigde rechtsgang de voorzieningen voor getroffen 3 9 1. 

4. Onder omstandigheden kan de rechter in gevallen waarin er strijdigheid met een verdrag 
is geconstateerd de oplossing daarvan aan de wetgever overlaten/opdragen en te zijner 
tijd bij gebreke aan afdoend wetgevend optreden zelf een oplossing kiezen 3 9 2 . 

Bij zijn bespreking van art. 26 IVBPR gaat Heringa dieper in op de criteria die hierbij 
gelden. Een complexe materie hoort primair ter regeling aan de wetgever; het gaat 
daarbij om kwesties waarbij de aard van de betrokken belangen in aanmerking moet 
worden genomen; waarbij meerdere oplossingen mogelijk zijn; het huidige recht geen 
aanknopingspunten bevat voor één oplossing; en er uiteenlopende belangen bij betrokken 
zijn waarbij ook uitwerking in administratieve uitvoeringsmaatregelen vereist zal 
zijn 3 9 3 . 

5. Anders dan in de onder 4 bedoelde gevallen gaat het hier om kwesties die de rechtsvor-
mende taak van de rechter te buiten gaan; alsdan verwijst de rechter - na de strijdigheid 
geconstateerd te hebben - naar de wetgever zonder deze aan te zeggen dat de rechter bij 
gebreke van afdoend wetgevend handelen zelf te zijner tijd zal handelen 3 9 4. 

6. Onder omstandigheden is er ook sprake van zogenaamde uitgestelde werking van een 
verdragsartikel. Dat wil zeggen aan een verdragsbepaling wordt eerst met ingang van 
een datum, gelegen na de inwerkingtreding van het desbetreffende verdrag, effect gege
ven 3 9 5 . 

390. Zie de noten 385 t/m 387. 
391 . Conforme uitleg houdt in dat het nationale recht uitgelegd dient te worden in het licht van de 

bewoordingen en het doel van de verdragsbepalingen die op een bepaalde situatie van toepassing 
zijn. Er is een verplichting tot conforme uitleg voor alle met overheidsgezag beklede instanties, 
de nationale rechter inbegrepen. Zie zaak 14/83 Von Colson en Kamann, Jur. 1984, p. 1891. 
Zie ook S. Prechal, "Conforme uitleg: bruikbaarheid en vooruitzichten. In: "In concrete, bijdra
gen over rechtsvorming gelijke behandeling", Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid, maart 1994, p. 55-65. 

392. HR 31 januari 1990, RvdW 1990. 
393. HR 23 september 1988, NJ 1989, 740, over naamrecht. 
394. HR 12 oktober 1984, NJ 1985,230; NJCM-Bulletin 10-1 (1985), p. 32c .v . ; H R 2 3 september 

1988, NJ 1989, 740; NJCM-Bulletin 14-1 (1989), p. 69 e.v.; HR 27 september 1989, NJCM-
Bulletin 15-2 (1990), p. 154 e.v. 

395. EHRM 13 juni 1969, Series A, vol. 31 , r.o. 58, HvJ 8 april 1976, zaak 43/75, Jur. 1976, p. 445 
e.v.; Defrenne v. Sabena, vgl. CrvB 14 mei 1987, RSV 1987, 246; NJCM-Bulletin 12-6 (1987) 
en CRvB 20 april 1989, RSV 1989,271 ten aanzien van de WUV, CRvB 10 mei 1989, Nemesis 

1989, nr. 50 en 51 ten aanzien van de WWV; en CRvB 7 december 1988, RSV 1989, 67, 
NJCM-Buletin 14-1 (1989), p. 69 e.v. ten aanzien van de AWW; in deze zaken werd de werking 
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van artikel 26 niet verder dan tot 23 december 1984 teruggevoerd. CRvB 5 januari 1988, RSV 
1988, nrs. 104, 198, 199, 200; NJCM-Bulletin 13-2 (1988), p. 98 e.v., de AAW betreffende, 
koos voor dat specifieke geval, de datum van 1 januari 1980. CRvB 13 november 1986, NJB 
1987 (6), nr. 1 koos in een kwestie de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwden 
betreffende als datum dat gelijke behandeling op grond van artikel 26 EVBPR en artikel 1 
Grondwet moest zijn gerealiseerd, 1 januari 1985. CRvB 1 november 1983, RSV 1984, 147-
150; NJCM-Bulletin 9-1 (1984), p. 22 e.v. 

396. HR 18 februari 1986, NJ 1987, 62. 
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Wanneer het Verdrag voorziet in geleidelijke verwezenlijking brengt de goede trouw met 
zich mee dat door de overheid meteen na ondertekening een begin gemaakt wordt met 
de geleidelijke verwezenlijking, hetgeen zich leent voor toetsing door de rechter (onmid-
dellij kheidsbeginsel). 

7. De Grondwet spreekt over 'een ieder verbindende bepalingen'; dat wil zeggen doet net 
alsof een bepaling öf rechtstreeks werkt öf niet. Zo eenvoudig ligt het echter niet altijd. 
Een verdragsbepaling kan in het ene geval wel in het andere geval niet rechtstreeks 
werken 3 9 6 . 

8. In de laatste te onderscheiden categorie vallen die gevallen waarbij de rechter claims op 
een verdragsartikel honoreert waar hij analoge claims, gebaseerd op andere verdrags
bepalingen afwijst. Voorbeeld hiervan is de relatie tussen artikel 13 EVRM en artikel 
8 EVRM. Vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is om art. 13 EVRM niet als een een 
ieder verbindende verdragsbepaling te beschouwen. Vergelijk onder andere HR 24 
februari 1960, NJ 1960, 483, AOW I en HR 18 februari 1986, NJ 1987, 62. Immers, 
zo zegt de Hoge Raad, de rechter kan niet zijn eigen rechtsmacht uitbreiden, want dat 
is een taak van de wetgever. Maar dat is het niet altijd. In de eerder aangehaalde kwes
ties betreffende de ouderlijke macht na echtscheiding en van ongehuwde (niet gehuwd 
geweest zijnde) ouders liep het anders. Uit respectievelijk art. 8 EVRM en art. 14 
EVRM leidde de Hoge Raad toen de mogelijkheid tot uitbreiding en reconstructie van 
de bevoegdheid van de rechter af en paste het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
dusdanig aan dat duidelijk was wie bij welke rechter verzoeken met betrekking tot die 
ouderlijke macht kon indienen. De rechter werd bevoegd gemaakt waar hij dat nog niet 
was. 

Hoewel het Vrouwenverdrag kan worden beschouwd als richtsnoer voor overheidshan
delen hoeft die visie op het Verdrag als geheel geen afbreuk te doen aan zowel de con
creetheid van de normen als aan de eventuele rechtstreekse werking ervan. Volgens de 
huidigedoctrine/rechtspraak heeft de rechter zoals we hierboven gezien hebben verschei
dene mogelijkheden om aan de verdragsbepalingen te toetsen. Dit betekent dat het 
Vrouwenverdrag in potentie meer biedt dan aanvankelijk werd gedacht en legt het Ver
drag een grotere druk op de centrale maar ook lagere overheid in de richting van aange
paste regelgeving/besluitvorming. 
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397. Anti-Martelverdrag, New York, 1984, door de AV/VN aangenomen middels resolutie 39/46 van 
10 december 1984. 

398. C. Flinterman, "Het recht tot klagen", a.w., p. 6-7. 
399. Een mogelijke verklaring is de onbekendheid met de activiteiten van de Commissie bij beleids

makers (overheids)organisaties en rechtsprekende instanties. 
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6.4.2. Internationaal: De CEDA W, internationale rechterlijke instanties en 
toezichthoudende commissies 

a. De CEDAW 
Voor wat betreft de invloed van de CEDAW is momenteel een aantal ontwikkelingen van 
belang: In de eerste plaats is dat de verbeterde relatie tussen vrouwenrechten en mensenrech
ten. Vrouwenrechten worden internationaal steeds meer erkend als substantieel en integraal 
onderdeel van het mensenrechtensysteem. Echter ook de voortdurende vervlechting van en 
toenemende dwarsverbanden tussen de relevante mensenrechtenverdragen maken dat systeem 
zelf steeds sterker. Dat alles heeft consequenties zowel voor de invulling van de normen van 
het Vrouwenverdrag als voor de handhaving ervan. 

In de tweede plaats zal de invloed van de CEDAW aanzienlijk worden versterkt met de 
aanname van een Facultatief Protocol inzake een individueel klachtrecht. De deelnemers aan 
de deskundigenbijeenkomst te Maastricht hebben zich gezet aan de redactie van een Faculta
tief Protocol bij het Vrouwenverdrag. Het Ontwerp-Protocol kent twee procedures: de 
individuele klachtenprocedure en de onafhankelijke onderzoeksprocedure. Deze laatste 
procedure is geïnspireerd door het Anti-Martelverdrag 3 9 7. Indien het CEDAW informatie 
bereikt waaruit blijkt dat zich in het territoir van een partij-staat bij het Verdrag ernstige of 
systematische schendingen van het Vrouwenverdrag voordoen, dan kan de CEDAW de 
desbetreffende staat uitnodigen om mee te werken aan een nader onderzoek naar deze inlich
tingen. Zo'n onderzoek kan ook ter plaatste worden verricht met toestemming van de betref
fende staat. Het Ontwerp-Protocol is voorgelegd aan de CEDAW die het bij acclamatie heeft 
doorgestuurd naar de CSW. De CSW heeft besloten Ontwerp verder te laten bestuderen door 
een werkgroep. Daarna zal de CSW het Ontwerp-Protocol verder afhandelen en het (hope
lijk) via de ECOSOC aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter aanvaarding 
voorleggen 3 9 8. 

Echter ook zonder Facultatief Protocol blijkt de CEDAW, in aanmerking genomen haar 
beperkte middelen, zeer actief. De consequenties en implicaties van deze activiteiten werken 
echter naar onze mening nog onvoldoende door in de nationale rechtsorde 3 9 9. 

In de derde plaats is van belang de reeds genoemde dynamische interpretatie van mensen
rechten door internationale rechterlijke en toezichthoudende instanties. Deze ontwikkeling 
kan op verschillende manieren doorwerken. Zo zouden de rechterlijke instanties (internatio
naal en naar aanleiding daarvan ook nationaal) meer rekening kunnen gaan houden met de 
in het Vrouwenverdrag neergelegde normen bij hun interpretatie van de betekenis van andere 
verdragsbepalingen. Maar ook kan de trend tot meer precieze invulling van normen door 
middel van indicatoren en kerninhouden door de CEDAW worden gebruikt om het Verdrag 
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meer handen en voeten te geven. Met name dit laatste zal voor de Nederlandse overheid 
(wetgever en beleidsmaker) aanleiding moeten zijn om zijn veronderstellingen ten aanzien 
van de implicaties van het Verdrag te heroverwegen. Hieronder zullen we een aantal interna
tionale verdragen met hun toezichtsprocedures bespreken en kijken of deze procedures 
aanknopingspunten voor de CEDAW bieden. 

b. Internationale rechterlijke instanties en toezichthoudende commissies 
Met betrekking tot de interpretatie van verdragsbepalingen is de gang van zaken in en rond 
de diverse toezichthoudende organen bij regionale en internationale verdragen een nader 
onderzoek waard. Dit kan namelijk aanknopingspunten bieden voor de rol die de CEDAW 
kan vervullen. Interpretatie en implementatie zijn weliswaar te onderscheiden, maar be
zwaarlijk gescheiden te behandelen; de wijze van interpreteren van verdragsbepalingen is 
mede bepalend voor de mate waarin de betreffende bepaling geïmplementeerd kan worden. 
In de navolgende paragrafen komt met name de interpretatie aan de orde. Daarbij is gekozen 
voor een beknopte bespreking van een aantal relevante Europese en internationale mensen
rechtenverdragen. 

Art. 23 Vrouwenverdrag stelt bovendien dat dit Verdrag geen afbreuk doet aan andere 
regelgeving die in sterkere mate bijdraagt aan de verwezenlijking van gelijkheid. Het belang 
van deze bepaling is dat het Verdrag hiermee aanhaakt bij de bestaande mensenrechten-
normen, en het Vrouwenverdrag positioneert als onderdeel daarvan. Bovendien is deze regel 
een aanwijzing aan de CEDAW om vooral ook acht te slaan op andere relevante normen die 
bijdragen aan het bereiken van het doel van het Vrouwenverdrag, maar wellicht tot directere 
verbeteringen leiden. Concreet betekent dit een verwijzing naar de gelijke behandelingsregel
geving in EG-verband, en naar het EVRM, ESH, IVBPR en IVESCR met de daarbij beho
rende jurisprudentie. 

Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 400 

Dit in 1950 in het kader van de Raad van Europa tot stand gekomen mensenrechtenverdrag 
bevat in hoofdzaak burgerrechten en politieke rechten. Inmiddels is een groot aantal aanvul
lende protocollen tot stand gekomen, waarin het normatieve bestand van het EVRM is 
aangevuld en gespecificeerd 4 0 1. 

Het Straatsburgse Hof baseert interpretatie en toepassing van de verdragsbepalingen op twee 
opvattingen; enerzijds op de algemene regels voor verdragsinterpretatie zoals neergelegd in 
het Verdragenverdrag van Wenen, en anderzijds op een specifieke opvatting over de aard van 
het EVRM en de rol van de rechter bij de toepassing ervan. Deze laatste opvatting levert 

400. Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 
november 1950, Trb. 1951, 154. 

401 . Het meest recente is Protocol nr. 11, betreffende de herstructurering van het bij het EVRM 
ingestelde controle-mechanisme, met bijlage, Trb. 1994, 165. Op 1 januari 1995 was dit Proto
col nog niet in werking getreden. 
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402. Wemhoff-zaak, arrest van 27 juni 1968, Serie A, Vol. 7, p. 23. 
403. J .G.C. Schokkenbroek, "Algemene verkenningen naar de taken van de Straatsburgse en de 

nationale organen". In: "40 jaar Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Neder
landse rechtsorde: staatsrechtconferentie 1990", Leiden, 1990, p. 59. 
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interessante gezichtspunten op voor de ontwikkeling van verdragsinterpretatie in het alge
meen en voor de interpretatie van mensenrechtenverdragen in het bijzonder. 

De termen van een verdrag dienen uitgelegd te worden volgens hun 'gewone betekenis.' Met 
betrekking tot een aantal van de meest belangrijke termen in het EVRM heeft het Hof daar
naast ook gekeken naar de 'bijzondere betekenis'. Bij de interpretatie van het EVRM zal het 
Hof de termen van het verdrag nooit geïsoleerd bezien. In overeenstemming met het Verdra
genverdrag zijn zowel de 'context' als 'voorwerp en doel' ('object and purpose') van het 
Verdrag van belang; het Hof interpreteert het Verdrag als één geheel. Daarbij is het Hof niet 
bepaald geneigd tot terughoudendheid; al in 1968 stelde het zich op het standpunt dat het 
noodzakelijk was 

"to seek the interpretation that is most appropriate in order to realise the aim and achieve 
the object of the treaty, not that which would restrict to the greatest possible degree the 
obligations undertaken by the Parties. " 4 0 2 

Uiteraard rijst de vraag hoe ver het Hof mag gaan bij het kritisch afmeten van overheids
handelen aan de maatstaf van een mensenrechtenverdrag. Het Hof heeft immers tot taak de 
besluiten van de nationale rechter te toetsen op verenigbaarheid met het EVRM 4 0 3 . De toe
gestane marge voor het optreden van de nationale staat neemt echter in omvang af als de 
aangetaste rechten en vrijheden door het Hof van cruciaal belang geacht worden, als de 
uitoefening van het geschonden grondrecht door de klager tot de kern van het verdragsrecht 
behoort of als de specifieke aard en ernst van de inbreuk daar aanleiding toe geven. 

Het Straatsburgse Hof levert met de eigen(zinnige) wijze van interpreteren een model voor 
de interpretatie van het Vrouwenverdrag. Bij het Vrouwenverdrag is het evenzeer noodza
kelijk te beseffen dat de beleidsruimte voor staten zelf begrensd wordt door doel en strekking 
van het Verdrag. Er is met andere woorden sprake van gebonden beleidsruimte, het beleid 
moet bijdragen aan de realisatie van het doel van het Vrouwenverdrag. 

Het EG-Verdrag 

Het Europese recht is zeker niet ontstaan als rechtsgebied waarin de aandacht voor de rechten 
van de mens overheerste. Niettemin bestaat er in het EG-Verdrag als direct gevolg van de 
economische aspecten van het integratie-proces een aantal buitengewoon relevante regels, 
die met name zien op gelijke behandeling op het terrein van de arbeid en de sociale zeker
heid. In het EG-Verdrag is een bepaling opgenomen die betrekking heeft op de gelijke 
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behandeling van mannen en vrouwen 4 0 4 . In het navolgende wordt bekeken hoe het Europe
se Hof van Justitie in Luxemburg toetst, en of deze methode van toetsing bruikbare elemen
ten oplevert voor een beoordeling van de wijze waarop de verdragspartijen hun verplich
tingen op grond van het Vrouwen verdrag behoren na te komen 4 0 5 . 

De non-discriminatie norm is uitgewerkt in richtlijnen voor specifieke rechtsgebieden. Per 
rechtsgebied geven de richtlijnen aan wat het principe van non-discriminatie inhoudt. De 
richtlijnen met betrekking tot gelijke behandeling voorzien alle in duidelijke criteria, waar
mee onrechtmatige discriminatie op grond van geslacht vastgesteld kan worden. Op grond 
van de richtlijnen moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte discrimina
tie. Directe discriminatie heeft betrekking op alle onderscheid dat rechtstreeks gebaseerd 
wordt op geslacht. Een dergelijk onderscheid is altijd verboden, tenzij de richtlijn zelf 
uitdrukkelijk een uitzondering toestaat. Met betrekking tot directe discriminatie toetst het 
Europese Hof van Justitie dus op grond van een gesloten systeem 4 0 6. 

De richtlijnen verbieden ook indirecte discriminatie. Deze notie maakt al lange tijd deel uit 
van het recht van de Europese Gemeenschap. Er kan sprake zijn van indirecte discriminatie 
als een maatregel op het eerste gezicht neutraal lijkt, maar bij toepassing blijkt dat de effec
ten voor vrouwen disproportioneel negatief zijn. Om vast te stellen of er sprake is van 
indirecte discriminatie toetst het Europese Hof van Justitie op basis van een open systeem. 
Dat wil zeggen dat 'objectieve rechtvaardigingsgronden' toelaatbaar zijn om een beleid of 
handelen te verdedigen dat vooral voor vrouwen nadelig uitpakt. Ongelijke behandeling 
gebaseerd op objectief te rechtvaardigen factoren die geen verband houden met seksedis-
criminatie kan toegestaan zijn. De middelen gekozen om het door de werkgever gewenste 
doel te bereiken moeten verband houden met een reëel doel ('genuine need') en daarnaast 
geschikt en noodzakelijk zijn om het desbetreffende doel te bereiken ('appropriate' en 'neces-
sary'). Een overheid dient aan striktere eisen dan particulieren te voldoen. In de Rinner-
Kühn-zaak ging het om een Duitse wet die deeltijdwerkers uitsloot van een uitkering bij 
ziekte, indien zij minder dan tien uur werkten. Het Hof achtte dit alleen acceptabel als de 
Duitse regering kon aantonen dat de maatregel verband houdt met een noodzakelijk doel van 
sociaal beleid en geschikt en noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Met andere woorden: 
Een legitiem doel volstaat niet, het doel van de maatregel moet verband houden met een 
noodzakelijk doel van sociaal beleid 4 0 7 . 

404. Alleen art. 119 EG-Verdrag heeft betrekking op degelijke behandeling van vrouwenen mannen. 
Dit artikel legt de verdragstaten de verplichting op het beginsel te verzekeren dat mannen en 
vrouwen voor gelijke arbeid een geliujke beloning ontvangen. Oorspronkelijk was het de bedoe
ling door middel van dit artikel oneerlijke concurrentie tegen te gaan. 

405. Zie voor een gedetailleerde behandeling: S. Prechal en N. Burrows, "Gender Discrimination 
Law of the European Community", Dartmouth, 1990. 

406. T. Loenen, "Rethinking Sex Equality as a Human Right". Netherlands Quarterly of Human 
Rights, 1994, nr. 3, p. 259. 

407. T. Loenen, "Rethinking Sex Equality as a Human Right" a.w., p. 260. 
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408. A.C. Byrnes, "Het andere mensenrechtenverdragslichaam". In: Nemesis, maart/april 1991, 
p . 24. 

409. A.C. Byrnes, "Het andere mensenrechtenverdragslichaam", a.w., p. 25. 
410. I. Boerefijn, "Towards a strong system of supervision. The Human Rights Commitee's role in 

reforming the reporting procedure under article 40 of the Covenant on Civil and Political 
Rights", p. 5-10. Artikel gebaseerd op een paper gepresenteerd voor de Workshop Panel van 
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De reikwijdte van het discriminatieconcept is in het EG-Verdrag kleiner dan in het Vrouwen
verdrag. Maar de norm wordt door het Hof wèl heel consistent toegepast. Er zijn heel 
duidelijke criteria waar het Hof aan toetst. Middels haar aanbevelingen zou de CEDAW ook 
criteria moeten ontwikkelen, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de inhoud en reikwijd
te van het discriminatieconcept in het Vrouwenverdrag. 

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (1VBPR) 

Het IVBPR bevat voornamelijk klassieke grondrechten en is in 1966 in VN-verband tot stand 
gekomen. Het toezicht op de naleving van het IVBPR is opgedragen aan het Mensenrech
tencomité, er is een verplichte rapportageprocedure voor alle verdragspartijen terwijl er 
daarnaast een facultatief protocol is waarin een individueel klachtrecht is opgenomen. 

Wat opvalt is dat het Mensenrechtencomité uitspraken in individuele zaken in geval van 
vastgestelde schendingen besluit met duidelijke en specifieke verplichtingen voor de desbe
treffende verdragsstaat. Deze 'remedies' gaan inhoudelijk steeds verder; in een recent geval 
werd de Australische regering gesommeerd bepaalde wetgeving in te trekken. De verschei
denheid aan taken en rollen, in het kader van de rapportage-procedure en de individuele 
klachten, biedt het Mensenrechtencomité mogelijkheden om de reikwijdte en belang van de 
verdragsverplichtingen voor staten uit te breiden en daarmee de bescherming die het IVBPR 
biedt te versterken. Het mensenrechtencomité maakt ingevolge art. 40 IVBPR gebruik van 
zijn bevoegdheid om algemeen commentaar te leveren en op die manier een zekere 'jurispru
dentie' te ontwikkelen over de materiële bepalingen van het IVBPR. Deze gang van zaken 
zou model kunnen staan voor de ontwikkeling van 'jurisprudentie' bij de CEDAW middels 
de algemene aanbevelingen en suggesties die zij doet 4 0 8 . Verder zou de CEDAW de 'juris
prudentie' van het mensenrechtencomité moeten volgen en aanvullen. In haar individuele 
klachtenprocedure heeft deze namelijk reeds enkele belangrijke uitspraken gedaan inzake 
vrouwendiscriminatie (Broeks-zaak) 4 0 9. Tenslotte zou aanname van een Facultatief Protocol 
inzake individueel klachtrecht in navolging van het IVBPR uiteraard ook gewenst zijn. 

Tot dusverre werd in de verslagen over de landenrapporten aan de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties alleen een algemene weergave gegeven, zonder dat landen met 
name genoemd werden. Inmiddels worden in deze verslagen ook de 'concluding comments' 
opgenomen, wat de nodige publiciteit krijgt. Een tweede belangrijke ontwikkeling in de 
werkwijze van het Comité is het vragen om speciale rapporten: wanneer het Comité van 
oordeel is dat er in een bepaald land sprake is van een noodtoestand acht het zichzelf bevoegd 
om het betreffende land om een speciaal rapport te vragen 4 1 0. De CEDAW is nogal terug-
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houdend in haar manier van kritiek leveren op verdragsstaten. Een te 'brutale' opstelling kan 
namelijk tot een situatie leiden waarin verdragsstaten iedere verdere medewerking opschorten 
zodat de CEDAW machteloos komt te staan. Wat wèl zou kunnen is rapporten met andere 
toezichthoudende organen uitwisselen, zodat relevante informatie op de juiste plaats komt 
en de CEDAW kritischer en gerichter vragen aan verdragsstaten kan stellen bij de beoorde
ling van hun rapporten 4". 

Het Europees Sociaal Handvest 

Het Europees Sociaal Handvest geldt als de sociale pendant van het EVRM. Het Handvest 
bevat economische en sociale rechten. In de literatuur wordt enige systematiek aangebracht 
in de materiële bepalingen van het ESH door deze te rangschikken naar het soort verplichting 
dat een bepaling inhoudt 4 1 2. Op die manier wordt duidelijker op welke wijze de verschillen
de soorten verdragsbepalingen geïnterpreteerd dienen te worden. 

- Een aantal verdragsbepalingen geeft aan dat vooruitgang moet worden bereikt; zij zijn 
'dynamisch' van aard. In dit verband wordt ook wel gesproken van inspanningsverplichtin
gen. Uit dit soort verplichtingen kan nauwelijks afgeleid worden welke concrete handelin
gen een verdragspartij zou moeten verrichten en dus ook niet of die verdragspartij tekort 
geschoten is bij het voldoen aan deze verplichtingen. 

- De tweede soort verplichtingen bevat meer precieze, rechtens hanteerbare en afdwingbare 
bepalingen. Van deze bepalingen kan aangenomen worden dat zij directe werking hebben; 
zij bevatten negatieve verplichtingen voor de verdragspartijen. Een verbod van inmenging 
aan een staat behoeft immers geen verdere uitwerking in wetgeving en beleid. 

- Een derde soort verdragsbepalingen legt de verdragspartijen een concrete verplichting op 
om een bepaald eindresultaat te realiseren, maar laat hun beleidsruimte waarin ze kunnen 
beslissen op welke wijze dit resultaat bereikt kan worden. 

- Een laatste soort verplichtingen eist van de verdragspartijen dat deze voldoen aan een 
concrete minimumeis. Enerzijds kunnen deze bepalingen verouderd raken omdat de vereis
te minima na verloop van tijd te laag geacht worden, maar anderzijds hebben zij het 
voordeel dat er geen twijfel mogelijk is over de verplichting waaraan een verdragspartij 
dient te voldoen. 

Het toezicht op de naleving van het ESH is in overeenstemming met de openheid en flexibili
teit van de meeste normen. Deze normen zijn voornamelijk gericht op het leveren van een 
permanente inspanning door de verdragspartijen, die voortdurend moeten aantonen dat 
verbeteringen aangebracht zijn. Het toezicht vindt dan ook plaats door middel van een 
rapportage-procedure waarin het doen en (na)laten van de verdragspartijen tot uiting komt. 
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Het Comité van Deskundigen bestudeert de landenrapporten en maakt evaluaties van de 
nationale stelsels en de mate waarin deze voldoen aan de ESH-bepalingen 4 1 3. Tevens wordt 
er gewerkt aan een additioneel protocol inzake een groepsklachtrecht. De mogelijkheid zal 
dan geopened worden voor bepaalde non-gouvernementele organisaties om klachten in te 
dienen omtrent niet-naleving van het ESH door een verdragsstaat. 
Binnen het toezicht op de naleving van het Europees Sociaal Handvest is vooral van belang 
de praktijk van de normverfïjning: gaandeweg ontstaat steeds meer duidelijkheid over de 
inhoud van de rechten die aan burgers worden toegekend en over de inhoud van de verplich
tingen die de verdragspartijen op zich genomen hebben. Dit maakt het gemakkelijker om 
schendingen van die verplichtingen vast te stellen en het handelen van de verdragspartijen 
te beoordelen. 

Door de praktijkervaring en 'case law' die de CEDAW in de loop der jaren heeft weten op 
te bouwen, is het in staat schendingen van de ESH-bepalingen daadwerkelijk vast te stellen 
en de verdragspartijen daar dan ook op aan te spreken. Het Comité bouwt voort op eerdere 
uitspraken, en vergelijkt wetgeving, beleid en praktijk in de verdragspartijen over een aantal 
jaren, waardoor het in staat is vast te stellen of er sprake is van verbetering. Tenslotte maakt 
het Comité gebruik van verwante internationale regelgeving om de soms in algemene termen 
geformuleerde ESH-bepalingen nader in te vullen. 

De praktijk van het toezicht op de naleving van het Europees Sociaal Handvest laat zien dat 
het van belang is de flexibele normen in een mensenrechtenverdrag steeds verder te verfijnen 
en daarmee steeds beter hanteerbaar te maken. Dit is een boodschap bij uitstek voor de 
CEDAW bij het Vrouwenverdrag: het is zaak de continuïteit in de rapportage over een reeks 
van jaren in de gaten te houden. Daarbij moet voortdurend de progressie in de verfijning van 
de flexibele normen bewerkstelligt worden. Deze 'verfijningsarbeid' is overigens bij uitstek 
voer voor juristen en zoals reeds eerder genoemd bestaat de CEDAW in overgrote mate uit 
niet-juristen. 

Het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 

Het IVESCR is samen met het IVBPR de uitwerking van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Ze vormen als het ware een 'tweeling'; waar het IVBPR burgerlijke 
en politieke rechten beschermt, zo beschermt het IVESCR economische, sociale en culturele 
rechten. Het is gebruikelijk te benadrukken dat beide categorieën "interrelated, interdepen-
dent and indivisible" 4 1 4 zijn, maar in de praktijk lijken de economische, sociale en culturele 
rechten niet met dezelfde vanzelfsprekendheid als de burgerlijke en politieke rechten be
schouwd te worden als rechten van de mens. Daar komt bij dat nog wel eens aangenomen 
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wordt dat de realisering van economische, sociale en culturele rechten als vanzelfsprekend 
zal voortvloeien uit de realisering van de burgerlijke en politieke rechten. Om deze redenen 
wordt het IVESCR gezien als de minder belangrijke van de twee verdragen. Het in 1987 
ingestelde toezichthoudende Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 
verzet zich met kracht tegen deze opvattingen en legt de nadruk op de noodzaak de zelfstan
dige betekenis van de economische, sociale en culturele rechten te erkennen. Het IVESCR 
biedt een catalogus van de te realiseren rechten, met als sleutelbepaling artikel 2 lid l 4 1 5 . 
Deze bepaling verplicht de verdragspartijen maatregelen te nemen ten einde met alle passen
de middelen steeds nader tot een algehele verwezenlijking van de in het verdrag erkende 
rechten te komen. Met andere woorden: Het gaat om geleidelijke realisering van de verschil
lende rechten 4 1 6 . In paragraaf 6.4.2 hebben we reeds uitgebreid uiteengezet dat de econo
mische en sociale rechten in het Vrouwenverdrag eveneens zeer goed te toetsen zijn op 
naleving door de verdragsstaten. 

Het Comité houdt toezicht op deze realisering door middel van de rapportage-procedure. Bij 
de bespreking van de door de verdragspartijen periodiek in te dienen rapporten probeert het 
Comité vooral te komen tot een constructieve dialoog met de betreffende staat. Het Comité 
vraagt de verdragspartij om aanvullende mondelinge en/of schriftelijke informatie en wijst 
de verdragspartij op regelgeving of feitelijke situaties die niet voldoen aan de verdragsver
plichtingen. Ook vraagt het Comité welke maatregelen een verdragspartij bereid is te nemen 
om een ongewenste situatie te verbeteren. Het Comité gebruikt steeds vaker statistisch 
materiaal van gespecialiseerde organisaties en andere informatie die afkomstig is van niet-
gouvernementele organisaties. Het probleem van de CEDAW is dat de NGO's die zich op 
het gebied van de vrouwenrechten bewegen nog te weinig internationale ervaring hebben om 
een goede bijdrage aan het werk van de CEDAW te kunnen leveren. De gevestigde NGO's 
op het gebied van de mensenrechten zijn echter ook een potentiële informatiebron. Hoewel 
het nog maar de vraag is of de CEDAW bevoegd is om informatie van NGO's te ontvangen 
is het op dit punt de moeite waard om enige rek in die bevoegdheidskwestie te brengen. 
Andere mensenrechtencomité's zijn de CEDAW daarin voorgegaan 4 1 7. 
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Het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie 

Dit verdrag biedt een alomvattend kader ter bestrijding van rassendiscriminatie op allerlei 
terreinen in het maatschappelijk leven. Het heeft model gestaan voor het Vrouwenverdrag, 
dat in structuur en uitgebreidheid nog wel wat aan het Verdrag inzake Rassendiscriminatie 
doet denken. Dit verdrag voorziet in de instelling van een toezichthoudende Comité, dat 
statenrapporten bekijkt en bevoegd is individuele klachten te behandelen. De werkwijze van 
het Comité kent een aantal elementen die overeenkomsten vertonen met de werkwijze van 
andere toezichthoudende organen. 

Het Comité gebruikt informatie die niet afkomstig is uit de statenrapporten. Ook het Comité 
van Deskundigen van het Europees Sociaal Handvest en het Comité inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten van het IVESCR volgen deze tactiek. Kennelijk wint de gedach
te terrein dat het voor de bescherming van de rechten van de mens zinvol is om als toezicht
houdend orgaan niet uitsluitend afhankelijk te zijn van informatie door de verdragstaten. Het 
Comité grijpt de rapportage aan de Algemene Vergadering aan om het handelen van staten 
onderling te vergelijken en melding te maken van gesignaleerde vooruitgang. De Internatio
nale Arbeids Organisatie (ILO) doet dit al langer, het Mensenrechtencomité maakt nu ook 
gebruik van deze handelwijze: staten blijken gevoelig te zijn voor deze expliciet uitgesproken 
waarderingen. 

In het systeem van toezicht zoals dat door het Comité wordt uitgeoefend, wordt gebruik 
gemaakt van 'vervolg-informatie'. Ook dit is een element dat het Comité deelt met de ILO, 
het ESH en het IVESCR: het toezichthoudend orgaan wacht het eerstvolgende door een 
verdragsstaat in te dienen rapport niet af, maar vraagt meteen om aanvullende informatie als 
tijdens de behandeling van het rapport blijkt dat er onduidelijkheden of lacunes in het rapport 
zijn die niet door de statenvertegenwoordiger kunnen worden verklaard. Hiermee verwant 
is de figuur van het 'verweven' van de klacht- en de rapportageprocedure. Met name in 
enkele zaken die betrekking hadden op Nederland bleken deze procedures van het Comité 
samen te lopen. Na de afhandeling van de klacht tegen Nederland verzocht de Commissie 
de Nederlandse regering bij de eerstvolgende rapportage melding te maken van de getroffen 
maatregelen ten aanzien van de in geding zijnde materie en hun effect. Het zou een goede 
zaak zijn als ook de CED AW wat meer teruggrijpt op vorige rapportages als zij de statenrap
porten beoordeelt. 

Conclusie 
Het toezicht op de Europese instrumenten geeft een goed beeld van de wijze waarop een 
balans gevonden kan worden tussen de (gebonden) beleidsvrijheid van de staten en de be
scherming van de rechten van de mens. Verder blijkt uit de ervaring die inmiddels met deze 
instrumenten is opgedaan dat normverfijning van groot belang is: hoe concreter een norm, 
hoe beter hanteerbaar die norm is, in die zin dat schendingen duidelijk zijn vast te stellen. 

Het toezicht op de naleving van de VN-instrumenten toont aan dat ook schijnbaar zwakke 
procedures op velerlei wijze te optimaliseren zijn. Door een constructieve dialoog met de 
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staten op gang te houden, door meer in de publiciteit te treden, door meer controle op de 
naleving uit te oefenen en door de verfijning van de interpretatie door middel van een even
tueel individueel klachtrecht door de CEDAW kan het Vrouwenverdrag steeds meer gewicht 
krijgen. Meer in algemene zin geven de overeenkomsten tussen en de voortschrijdende 
vervlechting van de verschillende toezichtsprocedures de indruk dat het hele systeem van 
mensenrechten aan kracht wint. Het Vrouwenverdrag en daarmee de vrouwenrechten plaat
sen wij hier nadrukkelijk in de context van dat systeem. 
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l e gezicht 2e g e z i c h t 

Hoofddoelstelling: uitbanning discriminatie: gelijke kansen (zie ook art. 5*) 
1. discriniiuatiecoucept 

Definitie discriminatie: Ongerechtvaardigd onder

scheid (AWGB) 

- verbod directe discriminatie. Het Verdrag laat 

uitzonderingen in de wet toe. 

- verbod indirecte discriminatie tenzij objectieve 

rechtvaardiging. Verdrag bevat geen beperkings-

gronden; dus als gebruikelijk. 

Definitie discriminatie: Discriminatieconcept ziet 

specifiek op benadeling van vrouwen 

- verbod directe discriminatie. Het Verdrag kent 

geen beperkingsgronden: zeer strikte toets. 

- verbod indirecte discriminatie. Het Verdrag 

bevat geen beperkingsgronden: zeer strikte toets. 

- formeel gelijke behandeling: leveling-up 

- materieel gelijke behandeling: op positieve wijze 

recht doen aan verschillen en norm waaraan 

wordt gemeten staat ter discussie (art. 5) 

2. verplichtingen voor s taten: 

2.a uitgangspunten 

art. 2 aanhef: beschouwd als kernbepaling, 
richtinggevend voor interpretatie gehele verdrag 

er is sprake van een breed scala bepalingen die 
ieder apart interpretatie behoeven (maar wel in 
samenhang met de andere bepalingen) 

2.b soorten verplichtingen 

- inspanningsverplichting; richtsnoer voor de over

heid 

- verplichtingen met name voortvloeiend uit 

sociale, economische en culturele rechten; dus 

ruime beleidsvrijheid en weinig concrete ver

plichtingen 

- verdrag als geheel: resultaatsverplichting; 

afzonderlijke bepalingen gevarieerd 

- rechten zijn gebundeld rond het rechtssubject; 

burgerlijke en politieke rechten en sociale, 

economische en culturele rechten lopen in elkaar 

over en vullen elkaar aan; beleids(on)vrijheid 

varieert met mate van concreetheid bepaling of 

onderdeel daarvan 

2.c termijnen 

- geleidelijke verwezenlijking op termijn (geen 

eindtermijn; mede omdat dit een dynamische 

I interpretatie van de bepalingen in de weg zou 

staan) 

1 - er moet onmiddellijk begin gemaakt worden met 

J uitvoering 

- bepalingen verschillen onderling en ook per 

onderdeel qua mogelijkheid tot verwezenlijking 

op korte(re) of lange(re) termijn (de betekenis 

van verdragsverplichtingen is weliswaar dyna

misch, maar dat laat onverlet dat steeds bepaald 

kan worden wat op dat moment vereist is) 

- er moet onmiddellijk een begin worden gemaakt 

met uitvoering 

* Art. 5: doorbreking van stereotiepe rollen wordt hier gezien als weg waarlangs de hoofddoelstelling wordt 

bereikt. 
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2.d minimum en maximum verplichtingen 

- ruime beleidsvrijheid aangenomen; geen stand

punt met betrekking tot kritische ondergrens 

ingenomen 

niveau van verplichtingen uit verdrag: 

- in elk geval geen verslechtering van de (rechts)-

positie van (groepen) vrouwen: in concreto: 

• geen directe discriminatie 

• geen indirecte discriminatie, tenzij een zeer 

strikte toets (bewijslast bij overheid) 

• geen leveling down, d.w.z. wanneer formele 

gelijkstelling tol feitelijke materiële 

ongelijkheid leidt. Waarborgen noodzakelijk 

• niet zakken onder 'minimumnorm' (zie 

CEDAW en mogelijkheid om inhoud van die 

norm te bepalen aan de hand van soortgelijke 

bepalingen in andere mensenrechtenverdragen) 

• geen aantasting van kerninhoud van verplich

tingen (zie CEDAW) 

- verbetering van de positie van vrouwen: in het 

kader van materiële gelijke behandeling in het 

algemeen: 

• een glijdende schaal van: 

. rekening houden met verschil en in dat kader 

bescherming (zie bijv. art. 11 lid 2, a, b) 

d.w.z. rekening houdend met art. 5, dus 

bescherming totdat deze stigmatiserend 

wordt en belemmerend gaat werken, via: 

. erkenning/waardering van verschil (bijv. 

belang van erkenning van onbetaalde arbeid, 

zoals verwoord door CEDAW) tot: 

. in het licht van artikel 5: uitbanning van 

discriminatie 

impliceert hier: normverandering in het 

kader van doorbreking van stereotype rol

verdeling (zie bijv. begrip arbeid en werk

nemer) 

2.e met behulp van (instrumenten) 

- met (alle) passende middelen, waaronder met 

name wetgeving en emancipatiebeleid wordt 

verstaan 

- per bepaling en per onderdeel van een bepaling 

worden verschillende instrumenten aangegeven, 

variërend van: 

• alle passende maatregelen 

• passende maatregelen en/of 

• specifiek genoemde maatregelen/rechten 

- bewakingsinstrumenten (bijv. indicatoren. 

Emancipatie-effectrapportage) moeten ontwik

keld worden (CEDAW) 
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3. waarborgeu voor effectuering eu naleving van het verdrag 

3 .a controle op implementatie en naleving 

- zeer beperkte controlemogelijkheden, vanwege 

ruime beleidsvrijheid, zowel ten aaanzien van te 

nemen maatregelen alsook ten aanzien van de 

inhoud van die maatregelen; geen toetsings

criteria aangegeven; verwezen wordt naar 

CEDAW en Nederlandse rechter 

- er zijn minimumeisen en verschillende controle

niveaus: 

internationaal: 

• internationaal recht stelt minimumeisen: 

. goede trouw bij tenuitvoerlegging Verdrag 

. minimum steps 

. due diligence 

• rapportageverplichting aan CEDAW 

• internationale rechter kan Vrouwenverdrag 

betrekken bij zijn overwegingen 

nationaal: 

• rapportage aan het parlement ('Kalsbeek-

rapportage') 

• nationale rechter 

niet-gouvernementeel: 

• pers, NGO's , vrouwenorganisaties: 

'mobilisation of shame" 

3.b handhaving van rechten 

- rechtstreekse werking: van weinig bepalingen 

wordt rechtstreekse werking denkbaar geacht 

(art. 2d, art. 7, art. 9, art. 11 ten aanzien van 

gelijke beloning en lid 2a le deel [ontslagverbod 

bij zwangerschap, bevalling en huwelijk] en art. 

15 lid 3) maar uiteindelijk oordeel in concreet 

geval aan de rechter 

- burger kan beroep doen op (m.n.) AWGB voor 
handhaving rechten voortvloeiend uit Verdrag 

- facultatief klachtrecht protocol; Nederland draagt 

actief bij aan voorbereiding en acceptatie 

- de meeste bepalingen bieden mogelijkheden tot 

(meer of minder strenge) toetsing door de rechter 

(criterium: clearly justiciable) 

- AWGB onvoldoende waarborg: discriminatie-

concept AWGB is een andere dan die van het 

Verdrag; AWGB doet onvoldoende recht aan de 

beoogde werking van het Verdrag in horizontale 

verhoudingen 

- facultatief klachtrecht protocol van groot belang; 

ook met het oog op nadere invulling verdrags

verplichtingen waardoor controle op implemen

tatie (3 .a) effectiever kan worden 
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7. Operationalisering 

7.1. Voorbeelden op het terrein van arbeid en sociale zekerheid ten aanzien van de 
minimuxn/maximumverplichtingen 

In dit hoofdstuk willen we aan de hand van enige voorbeelden op het gebied van arbeid en 
sociale zekerheid laten zien wat minimum- en maximumverplichtingen kunnen inhouden voor 
een verdragspartij, i.c. Nederland. 

Wat er op het terrein van arbeid en sociale zekerheid mankeert is reeds op diverse plaatsen 
en in verschillende toonaarden beschreven 4 1 8. Het krijgen en verzorgen van kinderen 
brengt voor vrouwen veel grotere economisch risico's met zich mee dan voor mannen. Dit 
blijkt uit de volgende feiten: 

- Vrouwen stellen hun keuze voor het krijgen van kinderen steeds verder uit in verband met 
hun toekomstperspectief. 

- De zogenaamde feminisering van de armoede neemt weer toe in Nederland, 71 % van de 
eenoudergezinnen met een vrouw aan het hoofd zit in de bijstand. 

- De noodzaak voor vrouwen om betaalde arbeid met zorgverplichtingen te combineren drij ft 
hen in de armen van de slechtst betalende en slechtst beschermde arbeidssectoren en 
arbeidsposities. Hoewel meer vrouwen deelnemen aan de betaalde arbeid verdienen ze 
daarmee slechts 70 tot 75 % van het loon dat mannen voor gelijksoortige arbeid ontvangen, 
en zitten ze vooral in de kleinere deeltijdbanen 4 1 9. Verder nemen vrouwen nemen 67 % 
van alle informele arbeid voor hun rekening en mannen 71 % van alle formele arbeid 4 2 0. 

- De noodzaak voor vrouwen om betaalde arbeid met zorgverplichtingen te combineren 
belemmert hen in hun carrièremogelijkheden omdat die nog steeds op de fulltime werkende 
zijn afgestemd. "Het komt er nu op aan de arbeid zo te organiseren dat mannen hun recht
matig aandeel in de zorg op zich nemen. Dat vraagt om flexibele arbeidspatronen voor 
mannen en vrouwen, evenals om betaald ouderschapsverlof, zorg- en calamiteitenverlof. 
Zonder die structurele veranderingen dreigt er op de arbeidsmarkt een nieuwe sekse-ge
bonden rollenscheiding tussen mannen als de bij voorkeur voltijdse werknemers, en vrou-

418. Voor de hier gepleegde analyse hebben wij onder meer gebruikgemaakt van de diverse adviezen 
van de Emancipatieraad, de eerste NederlandseNGO-schaduwrapportageaan CEDAW: "Neder
lands emancipatiebeleid: paradepaardje of slak?" Het rapport: "Emancipatie-effectrapportage" 
van M. Verloo en C. Roggebrand, SZW juni, 1994, "Met zorg een recht", proefschrift van R. 
Holtmaat, Vrouw en Recht, Trendrapport, 1993. 

419. Zie "Van Nairobi naar Peking". Rapportage over de in Nederland getroffen maatregelen ter 
uitvoering van de Nairobi Forward Looking Strategies (1985-1995) SZW, 1994, p. 35 e.v. 

420. "Van Nairobi naar Peking", a.w., p. 36-37. 
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421. Nieuwjaarsspeech Den Ouden-Dekkers, voorzitter Emancipatieraad, 13-1-1995. 
422. Zie p. 138-140. 
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wen als de flexibele schil daaromheen met afroepcontracten, in deeltijdbanen en met een 
zwakke rechtspositie". 4 2 1 

Aan deze feiten liggen verschillende structurele knelpunten ten grondslag zoals: 
I. De reguliere arbeid(smarkt) is niet of onvoldoende afgestemd op de verzorgingsfactor. 

Omgekeerd: zorg wordt onvoldoende erkend en beloond als (reguliere) arbeid. 
II. De sociale infrastructuur is niet of onvoldoende afgestemd op de verzorgingsfactor. 
III. De sociale zekerheid is niet afgestemd op de zogenaamde verzorgingsrisico's. 

Om aan te geven hoe in Nederland beleidsmatig wordt omgegaan met deze structurele 
knelpunten zullen we hierbij het door ons ontwikkelde schema gebruiken 4 2 2, in het bijzon
der punt 2d daarvan, en derhalve een onderscheid maken tussen de volgende soorten maatre
gelen: 

a. Maatregelen die de positie van vrouwen ten opzichte van mannen verslechteren. Het kan 
daarbij gaan om vormen van directe of indirecte discriminatie, maar ook om formeel 
gelijke behandeling waarbij het resultaat een achteruitgang van de positie van vrouwen 
ten opzichte van mannen betekent. 

b. Noodzakelijkerninimummaatregelen. Dit kunnen veelal maatregelen in de beschermende 
sfeer zijn. Er is een mimimumnorm waar niet onder gekomen mag worden zonder in 
strijd te komen met het Vrouwenverdrag. Deze mimimumnorm kan vastgesteld worden 
op het moment van goedkeuring van het Verdrag (met terugwerkende kracht), maar zal 
ook in sterke mate worden bepaald door de invulling van de CEDAW. 

c. Maatregelen die vrouwen in staat stellen een achterstand ten opzichte van mannen in te 
lopen dan wel deze achterstand op enigerlei wijze compenseren. 

d. Maatregelen die roldoorbrekend zijn. 

We zullen bij de behandeling van de genoemde structurele knelpunten waar mogelijk van elk 
soort maatregel een voorbeeld noemen en vervolgens kijken in hoeverre er al dan niet aan 
het Vrouwenverdrag is voldaan. Per knelpunt zullen we dan tevens een aantal suggesties ter 
verbetering noemen. Daar waar geen voorbeeld van een bepaald soort maatregel te vinden 
is, zullen we volstaan met een of meer aanbevelingen. 
Aan de hand van de bespreking van die maatregelen kunnen we vervolgens bepalen in 
hoeverre Nederland op dit terrein voldoet aan de normen die uit het Vrouwenverdrag voort
vloeien. 



Deel 11 Het Vrouwenverdrag op het tweede gezicht 

I. De reguliere arbeid(smarkt)is niet of onvoldoende afgestemd op de verzorgingsfactor. 

Maatregelen uit categorie a 

Een voorbeeld van een maatregel uit categorie a is het beleid ten aanzien van aanscherping 
van de criteria betreffende passende arbeid, zoals uitgewerkt in het Emancipatie-effectrapport 
van Verloo en Roggebrand 4 2 3. Verloo en Roggebrand beschrijven twee notities, te weten: 
"Passende arbeid" en "Aanscherping controle passende arbeid en sanctiebeleid". Het gaat 
om uitvoeringscriteria voor de onderwijssector om de wachtgeldproblematiek terug te drin
gen 4 2 4 . De beleidsvoornemens blijken met name negatieve consequenties te kunnen hebben 
voor werknemers die een meer marginale positie op de arbeidsmarkt innemen, waaronder 
dus veel vrouwen. Uitkeringsgerechtigden met een stabiel arbeidsverleden wordt iets meer 
tijd gegund om arbeid naar wens te zoeken. Op deze wijze worden vrouwen met een onder
broken arbeidsverleden, dat veelal te maken heeft met de verantwoordelijkheid voor een 
gezin, indirect benadeeld. Doordat vrouwen namelijk minder vaak aan de arbeidsverledeneis 
voldoen, komen ze ook minder vaak in aanmerking voor een loondervingsuitkering van de 
WW en vallen sneller in de RWW, een niet-geindividualiseerdeuitkering op bijstandsniveau. 

De scherpere sanctionering heeft met name voor bepaalde categorieën vrouwen (vrouwen 
met een slechte arbeidsmarktpositie en vrouwen die betaalde arbeid combineren met gezinsta
ken) negatieve gevolgen. Gerelateerd aan de normen van het Vrouwenverdrag (art. 11 lid 
1 sub c), een duidelijk voorbeeld van schending van die normen, zonder dat overigens sprake 
is van enigerlei vorm van rechtvaardiging. 

Een ander voorbeeld van een maatregel uit categorie a betreft het uitbesteden door bedrijven 
en overheid van voornamelijk door vrouwen verrichte activiteiten (bijvoorbeeld schoonmaak
werk), waardoor de arbeidsvoorwaarden ongunstiger worden 4 2 5 . Bedrijven die eerst vaste 
medewerkers in dienst hadden voor bepaalde werkzaamheden, nemen daar nu bijvoorbeeld 
uitzendkrachten voor aan die slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan vaste medewerkers. 
De overheid zou hier een onderzoek kunnen entameren naar de gevolgen voor vrouwen en 
hun (rechts)positie van deze vormen van uitbesteding, en op basis daarvan eventuele acties 
kunnen ondernemen. 

Maatregelen uit categorie b 

Een voorbeeld van een maatregel uit categorie b is huishoudelijk personeel op minder dan 
drie dagen per week werkzaam in een particuliere huishouding, uitsluiten van de verzekering 
ingevolge de Ziektewet, de WW en de WAO. Waar de reguliere arbeid(smarkt) meer op de 
verzorgingsfactor moet zijn ingesteld is het omgekeerd noodzakelijk dat de gemarginaliseerde 

423. M. Verloo en C. Roggebrand, "Emancipatie-effectrapportage", a.w. 
424. TK 1992-1993, 23 240, nr. 1. 
425. Zie G.J.J. Heerma van Voss "Vrouwenverdragen de arbeid", ln: "Het Vrouwenverdrag: een 

beeld van een verdrag", a.w., p. 133. 
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426. Zie onder meer "Beleidsprogramma Emancipatie Met het oog op 1995", en de kabinetsnota 
"Vervolgbeleid positieve actie voor vrouwen bij de Rijksoverheid", TK, 1990-1991, 20343, 
Onlangs heeft de Emancipatieraad voorgesteld een Meldpunt voor positieve actie op te richten. 
Hiermee heeft het kabinet niet ingestemd. 

427. Zie Initial Report, a.w., p. 119, no. 435. 
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arbeid, die veelal door vrouwen wordt verricht, beter wordt beschermd en in die zin meer 
gaat behoren tot de erkende reguliere arbeid. 
Het Verdrag kiest op een aantal punten voor beschermende maatregelen en de personele 
werkingssfeer van het begrip arbeid is uitgebreid tot deze niet beschermde beroepen in de 
particuliere sfeer. Wij zien hier beschermende maatregelen als minimumvereiste om de 
afstand tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt niet nog groter te maken dan ze al is. 
Asscher acht de uitsluiting van huishoudelijk personeel van verzekeringen ingevolge de 
Ziektewet en WW en WAO in strijd met (de geest van) het Vrouwenverdrag. Wijziging van 
art. 6 Ziektewet, van de WW en de WAO acht zij daarom nodig. 

De regering wil in verband met de privatisering van de ziektewet nu een uitzondering maken 
voor werknemers met bijzondere arbeidsovereenkomsten, zoals thuiswerkers, en voor 
zwangerschap en bevalling. Zwangerschaps- en bevallingsverlof zal voor 100 % collectief 
moeten worden geregeld, stelt het kabinet. De FNV wil dat alle vrouwelijke werknemers 
voor alle gevolgen van zwangerschap en bevalling, dus ruimer dan de wettelijke zestien 
weken, onder een regime als de Ziektewet vallen, zonder dat de werkgever daarvoor een 
eigen risico draagt. Het is de vraag of het maken van een dergelijke uitzondering voldoende 
waarborg is om de werkgever af te houden van vormen van directe discriminatie. In verband 
met de doorwerking van het Vrouwenverdrag mag van de overheid verwacht worden dat zij 
al haar inspanningen erop richt om juist directe dan wel indirecte discriminatie door werkge
vers te voorkomen, in plaats van alleen het wegnemen van de scherpe kantjes van een door 
haar zelf ingezette beleidswijziging die in beginsel ongunstig is voor vrouwen. In elk geval 
zal hierbij ook een nadere evaluatie moeten plaatsvinden van de effecten van de maatregel 
van privatisering op de positie van vrouwen bij de toegang tot de arbeidsmarkt. 

Maatregelen uit categorie c 

Voorbeelden van maatregelen uit categorie c zijn maatregelen die erop gericht zijn om de 
achterstand die vrouwen vaak op de arbeidsmarkt hebben, in te laten lopen. Dit zijn bijvoor
beeld: positieve aktie, het oprichten van vrouwenvakscholen en vrouw- en werkwinkels 4 2 6 . 

Opvallend in de Nederlandse rapportage aan de CEDAW is de vermelding van vrouw- en 
werkwinkels voor (her)intredende vrouwen en vrouwenvakscholen 4 2 7. Inmiddels echter 
lijken deze voorzieningen in het kader van de bezuinigingen in de collectieve sector zwaar 
onder vuur te liggen. In een tijd dat het belang van betaalde arbeid hoog wordt aangeslagen 
en de vrouwenvakscholen zich juist zeer hebben waargemaakt waar het gaat om toeleiding 
van vrouwen naar de arbeidsmarkt worden zij met sluiting bedreigd. Waar dit type voorzie
ningen een vooruitgang blijkt te betekenen geldt omgekeerd dat het afschaffen van dergelijke 



Deel II Hel Vrouwenverdrag op hel tweede gezicht 

voorzieningen een verslechtering betekent in de zin van een weer groter wordende afstand 
tussen mannen en vrouwen bij de toetreding tot de (reguliere) arbeidsmarkt: derhalve is er 
strijd met het Vrouwenverdrag. Op dit moment stagneert de arbeidsparticipatie van vrouwen 
weer en dat is wellicht een teken aan de wand. Arachne signaleert de noodzaak van maatre
gelen voor herintredende vrouwen die op dit moment aarzelen om de arbeidsmarkt te betre
den. Juist vrouwenvakscholen kunnen in deze leemte voorzien 4 2 8. 

Maatregelen uit categorie d 

Een voorbeeld van een maatregel uit categorie d lijkt de Wet op het ouderschapsverlof4 2 9. 
Het ouderschapsverlof dat sekseneutraal is geformuleerd sluit aan bij de bedoeling van art. 
5 van het Vrouwenverdrag. Tijdens dit ouderschapsverlof moet minimaal 20 uur per week 
gewerkt worden en de verlofuren worden niet betaald 4 3 0. De beperking bij het ouderschaps
verlof tot de mogelijkheid van verlof over dat deel van de arbeidsduur per week dat twintig 
uur te boven gaat acht Asscher mogelijk indirect discriminerend 4 3 1. De Algemene Rekenka
mer die in 1992-1993 onderzoek verrichtte naar de regelingen ouderschapsverlof voor 
burgerlijk rijkspersoneel en rijkspolitiepersoneel constateert dat weliswaar meer gebruik is 
gemaakt van de regeling dan vooraf was gedacht maar dat dit niet heeft geleid tot een structu
rele bijdrage aan de herverdeling van betaald werk en ouderschapstaken over mannen en 
vrouwen. Na de verlofperiode hielden vrijwel alle mannen hun oorspronkelijke arbeidsduur 
aan, in tegenstelling tot bijna de helft van de vrouwen die voor gemiddeld 50% in arbeids
duur teruggingen 4 3 2.Wellicht is hier een betere optie een gecollectiveerde werknemersver
zekering tegen het verzorgingsrisico, waaronder dan niet alleen bevallingsverlof, maar ook 
calamiteitenverlof en bijvoorbeeld het recht op verlof om een doodzieke patiënt tot het einde 
toe te kunnen verplegen, kunnen vallen 4 3 3 . 

Een ander voorbeeld uit categorie d betreft wijziging van de Arbeidstijdenwet. Asscher 
bepleit overname van het SER-advies Arbeidstijdenwet waarin wordt geadviseerd als doel
stelling van de nieuwe Arbeidstijdenwet op te nemen de mogelijkheid van combinatie van 
beroepsarbeid met het verrichten van zorgtaken 4 3 4. Ook voelt zij voor wat betreft het effekt 
van het gebruik van bepaalde juridische instrumenten voor vrouwen meer voor het vastleggen 

428. Arachne, "Invloed", 10 februari 1995. 
429. Staatsblad 1990, 562. 
430. Hierbij kan overigens net zo goed betoogd worden dat deze drempel gunstig is omdat dan 

wellicht juist mannen van de gelegenheid gebruik zullen maken om in ieder geval een gedeelte 
van hun tijd aan verzorging te besteden,als dat hier eigenlijk sprake is van indirecte discriminatie 
omdat vrouwen, die vaker minder werken dan 20 uur minder van deze regeling gebruik zullen 
maken, zie Asscher. 

431 . Zie p. 171-172 van het deeladvies van Asscher-Vonk in bijlage. 
432. TK, 1993-1994, 23 785, nrs. 1-2, p. 162 en 163. 

433. Een dergelijk pleidooi wordt gehouden door Mies Westerveld in "Sociale Onzekerheid", In: 
Nemesis, maart/april, 1995, p. 44-52. 

434. Dit voorstel is inmiddels in de Tweede Kamer aanvaard. 
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van wettelijke maxima dan de ruime mogelijkheid die nu in het Wetsontwerp wordt geboden 
om door middel van het treffen van collectieve regelingen van de wettelijke maxima af te 
wijken. 

Een derde voorbeeld uit categorie d betreft de verplichting die in 1994 is opgenomen in de 
Arbowet voor de werkgever om de werknemer te beschermen tegen seksuele intimidatie dat 
op 28 juni 1994 door de Eerste kamer is aanvaard 4 3 5. Seksuele intimidatie heeft te maken 
met stereotiepe opvattingen over de vrouw. Door paal en perk te stellen aan dergelijke 
praktijken kan men spreken van doorbreking van deze opvattingen. Ondernemingsraden 
kunnen zich belasten met het toezicht op de naleving van deze bepalingen. 

II. De sociale infrastructuur is niet of onvoldoende afgestemd op de verzorgingsfactor 

Maatregelen uit categorie a 

Voorbeelden van maatregelen uit categorie a zien we met name in de sfeer van kortere 
ziekenhuisopnamen, bezuinigingen op bejaardentehuizen en voorzieningen in de sfeer van 
de thuiszorg. Dergelijke bezuinigingen komen helaas nog maar al te vaak ten laste van 
vrouwen die deze (onbetaalde) zorgtaken op zich gaan nemen en daardoor dubbel belast 
raken en daardoor een (verdere) achterstand oplopen ten opzichte van mannen. Deze oneven
redige belasting van vrouwen in verband met toenemende zorgtaken komt in strijd met de 
bedoeling van het Vrouwenverdrag. 

Toch had de regering bij de behandeling van de Goedkeuringswet van het Vrouwenverdrag 
nog gesteld dat niet de bedoeling was dat de lasten van de toekomstige vergrijzing eenzijdig 
op vrouwen afgewenteld zouden worden. De regering denkt hierbij aan een vergroting van 
het zogenaamd draagvlak voor collectieve uitgaven. "Een optimale inzet van de beroepsbe
volking impliceert een gelijke en gelijkwaardige deelname van vrouwen aan het arbeids
proces, welke zonder het loslaten van de traditionele rolverdeling niet goed te realiseren 
lijkt" 4 3 6. In dat verband onderschrijven wij het belang van aanbeveling 5 in de brief van 
de Emancipatieraad aan de Kabinets(in)formateur, van 3 mei 1994, waarin er met het oog 
op de vergroting van de mogelijkheden voor vrouwen en mannen om betaalde en onbetaalde 
arbeid te combineren bij het kabinet op wordt aangedrongen: 

1. in wet-en regelgeving de positie van vrouwen in zowel de (betaalde) thuiszorg als in de 
(onbetaalde) mantelzorg aan de orde te stellen en 

2. in elk geval volwaardige deeltijdarbeid voor zowel mannen als vrouwen met kracht te 
bevorderen. 

De overheid zou daarnaast de rapportage inzake emancipatie-effecten ook en wellicht juist 
moeten uitstrekken over maatregelen die een bezuiniging beogen dan wel waarborgen moeten 
scheppen dat de effecten van deze maatregelen niet eenzijdig bij vrouwen terecht komen. 
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437. Zie SCP rapport, Rapportage jeugd, 1994. 
438. Zie Arachne, "Feiten en cijfers", jrg. 2, nr. 9, 19 dec. 1994. 
439. Arachne Vrouwenadviesburo Overheidsbeleid, "Feiten en Cijfers", Nieuwe koers nog niet in 
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Maatregelen uit categorie b 

Een voorbeeld van een maatregel uit categorie b ligt op het vlak van de kinderopvang. De 
groei van de kinderopvang verliep in Nederland in het begin van de jaren negentig voorspoe
dig. Toch neemt Nederland in vergelijking met de meeste andere EU-landen nog steeds een 
achterstandpositie in. Samen met Groot-Brittanië en Ierland behoort Nederland tot de groep 
landen waarin voor hoogstens 5% van de kinderen tot 3 jaar gesubsidieerde kinderopvang
plaatsen bestaat. Dit staat in schril contrast met landen als Denemarken (bijna 50%) en 
Frankrijk en België (beide 20 % ) 4 3 7 . De buitenschoolse opvang staat in ons land nog in de 
kinderschoenen: In 17 % van de huishoudens met kinderen in de basisschoolleeftijd wordt 
gebruik gemaakt van één of meer vormen van buitenschoolse opvang. Het meest van voor
zieningen op de eigen school en bij particulieren thuis en van de betaalde oppas. 

Tot nog toe hebben we ten aanzien van de kinderopvang te maken met de Stimuleringsmaat
regel kinderopvang 1994-1995, die de minister van WVC van het demissionaire kabinet 
Lubbers 3 heeft vastgesteld. Na 1 januari 1996 worden de rijksgelden voor de kinderopvang 
ongeoormerkt in het Gemeentefonds gestort. De bijdrage per kindplaats gaat verder omlaag. 
De decentralisatie van taken van de rijksoverheid gaat standaard gepaard met een zogenaam
de efficiency-korting van 10 %. 

Als we kijken we naar art. 11 lid 2 sub c Vrouwenverdrag, dan mag in het kader van de 
geleidelijke verwezenlijking van het verdragsdoel de toch al niet zo florissante situatie op dat 
punt in Nederland niet verslechteren. De overheid draagt hiervoor de verantwoordelijkheid 
en moet een minimale kinderopvangvoorziening in Nederland kunnen garanderen. Dat geldt 
overigens ook voor de gemeentelijke overheid die volgens ons bij onvoldoende inspanningen 
dan wel afbraak van voorzieningen op dit terrein rechtstreeks zou kunnen worden aangespro
ken (actie op grond van onrechtmatige daad met een beroep op art. 11 lid 2 sub c). 

Maar niet alleen kwantitatief ook kwalitatief moet een minimumkwaliteit gewaarborgd 
zijn 4 3 8 . De vraag is of deze kwaliteit gewaarborgd kan blijven als werklozen, zoals nu de 
bedoeling is, verplicht worden diensten in de sfeer van kinderopvang te verlenen. 

Het Vrouwenadviesburo Arachne merkte in de speciale begrotingseditie van "Feiten en 
Cijfers" op: "Bij de decentralisatie van op emancipatie gericht beleid doet zich het risico 
voor van verlies van politieke wil en financiële steun. De VN-Commissie voor de uitbanning 
van discriminatie van vrouwen waarschuwde voor dit gevaar in zijn conclusies van februari 
1994 over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Nu verruiming van 
de kinderopvang doel van het kabinet is, zou dit risico niet versterkt moeten worden door een 
decentralisatiekorting" 4 3 9. 
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Maatregelen uit categorie c 

Een voorbeeld van een maatregel uit categorie c is het 40.000 banenplan van deze regering. 
Hierin is ook ruimte ingeruimd voor banen in de sector van de kinderopvang, waardoor het 
mes aan twee kanten zou kunnen snijden: meer werkgelegenheid en meer opvang. Zeker dit 
laatste punt is in overeenstemming met het Vrouwenverdrag. 

Maatregelen uit categorie d 

Voorbeelden uit categorie d zijn er (nog) niet, maar te denken valt aan het opleiden van 
docenten in de verschillende typen onderwijs in ons land in het betrekken van vaders bij de 
uitvoering van allerhande taken (zoals leeshulp, overblijfhulp, begeleiden bij uitjes etcetera). 
Op die manier zou gaandeweg niet alleen de druk op vrouwen verminderen om naast hun 
werk en hun gezin ook nog voor de school actief te moeten zijn, maar zouden vaders ook 
veel meer betrokken raken bij het wel en wee van hun schoolgaande kinderen. 

III. De sociale zekerheid is onvoldoende afgestemd op de verzorgingsfactor 4 4 0 

Maatregelen uit categorie a 

Een voorbeeld van een maatregel uit categorie a is het feit dat in de gewijzigde Algemene 
Bijstandswet bij het aanscherpen van de activeringsplicht geen rekening is gehouden met de 
verzorging van kinderen van boven de vijfjaar. Aangezien de regering bij de behandeling 
van de Goedkeuringswet onder sociale zekerheid ook uitkeringen op basis van de Algemene 
Bijstandswet verstaat, kan dit worden gezien als een voorbeeld van "leveling down", name
lijk een formeel gelijke behandeling die leidt tot een verslechtering van de positie van vrou
wen ten opzichte van mannen, omdat een groot deel van de eenoudergezinnen met een vrouw 
aan het hoofd in de bijstand zit, tenzij de overheid de hiervoor noodzakelijke opvang waar
borgt. Hierboven hebben wij echter al duidelijk gemaakt dat dit onwaarschijnlijk lijkt 4 4 1. 
Immers terwijl het aanbod aan kinderopvang op basis van de verscherping van de active
ringsplicht zou moeten toenemen lijkt het waarschijnlijker dat we gezien de efficiency-kor-
ting bij de gemeenten al blij mogen zijn als het huidige peil gehandhaafd blijft. Bovendien 
worden de regels voor gemeenten ten aanzien van de verhouding bedrijfsplaatsen-algemeen 
toegankelijke plaatsen versoepeld. Wat voor effect dat zal hebben op het aanbod van de voor 
bijstandsvrouwen zo belangrijke toegankelijke plaatsen is nog niet duidelijk 4 4 2. 

Hierboven hebben we ook gezien dat de buitenschoolse opvang nog in de kinderschoenen 
staat en juist die is belangrijk wanneer gekeken wordt naar de opvang van kinderen boven 

440. Met name R. Holtmaat komt de eer toe hier al in een vroeg stadium op te hebben gewezen, zie 
ook haar proefschrift: "Met zorg een recht?" a.w., zie ook het "Trendrapport Vrouw en Recht", 
J .E. Goldschmidt, DCE/STEO, 1993, p. 398 en 423-424. 

441. Z i e p . 147. 
442. Zie Arachne, "Feiten en Cijfers", 19 december 1994, p. 7. 
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443. Notabene: De economische groei heeft volgens het CBS het hoogste niveau bereikt sinds 1990, 
NRC 28-2-1995. 

444. Zie in dat verband de zogenaamde referte-eis bij de per 1 maart ingaande Werkloosheidswet. 
445. Op 24 maart 1995 was bekend dat het wetsvoorstel over de nieuwe Algemene Nabestaandenwet 

door het kabinet naar de Raad van State was gezonden. Arachne vermeldt in "Invloed", j rg. 3, 
no. 4 dat hierin een overgangstermijn is opgenomen voor bestaande gevallen. 

446. Douglas Harvey Barber v. Guardian Royal Exchange Group, HvJ EG, 17 mei 1990, C262/88. 
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5 jaar. Het heeft er daarom veel van weg dat de verschillende beleidssectoren niet op elkaar 
zijn afgestemd. Het gevolg zal zijn dat vrouwen in de bijstand sneller een korting zullen 
kunnen verwachten, ofwel beëindiging van hun uitkering, zodat hun sociale minimum niet 
langer is gegarandeerd. Zij kunnen immers niet kunnen voldoen aan de verscherpte active
ringsplicht, waarbij overigens onder betaalde arbeid verstaan wordt arbeid die geen rekening 
houdt met zorgtaken zoals 40 uurs-arbeid. Een dergelijke praktijk in Nederland is in strijd 
met het Vrouwen verdrag waarin immers het recht op sociale zekerheid voor vrouwen is 
verankerd. Ze is bovendien in strijd met de bedoeling van het Verdrag om de combinatie van 
betaalde arbeid en zorg mogelijk te maken. Belangrijk is in dit verband dat economische 
motieven zeker in een land als Nederland onvoldoende reden zijn ter rechtvaardiging van 
indirecte discriminatie dan wel een verslechtering van de (rechts)positie van vrouwen 4 4 3 . 

Een tweede voorbeeld van maatregelen uit categorie a is de privatisering van de Ziektewet 
en WAO. Wanneer risico's voor ziekte en arbeidsongeschiktheid meer bij de werkgever 
worden gelegd (zoals bij de eerste zes weken van ziekte) zal dat ten koste gaan van de aanna
me van vrouwen; er is dus sprake van strijd met het verbod tot (indirecte) discriminatie. Ook 
de algemene trend om de toegang tot sociale voorzieningen te verhogen geeft het risico van 
indirecte discriminatie 4 4 4. 

Maatregelen uit categorie b 

Bij maatregelen uit categorie b denken we aan de zogenaamde bescherming van bestaande 
gevallen zoals in de nieuwe Algemene Nabestaandenwet, waarin voorzover nu bekend is een 
overgangstermijn voor bestaande gevallen is opgenomen 4 4 5 . Het gaat hierbij om overgangs
situaties van het ene stelsel op het andere. Het oude stelsel ging uit van het kostwinnersmo
del, terwijl het nieuwe stelsel toegroeit naar een model van formeel gelijke behandeling, 
waarbij vrouwen evenals mannen verondersteld worden economisch onafhankelijk te zijn. 

Maatregelen uit categorie c 

Een voorbeeld uit categorie c komt uit Duitsland. Het Duitse Bundesverfassungsgericht ging 
accoord met een lagere pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen ter compensatie van de 
dubbele last die zij vaak hebben en discriminatie op de arbeidsmarkt. De voorkeursbehande
ling moet met name ten goede komen aan de oudere generatie werkende vrouwen. Ook in 
Nederland zou dit ondanks de Barber-uitspraak een goede zaak zijn4 4 ('. De voorkeursbe-
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447. Zie in die zin: J. Dierx, "Barberisme", Nemesis, nr. 4, 1991, p. 4. 
448. Zie R. Holtmaat, "De nationale zorgverzekering", In: Nemesis, januari/februari, 1995, nr. 1, 

p . 2 7 . 
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handeling zou dan kunnen gelden voor alle vrouwen die in 1990 betaalde arbeid verricht
ten 4 4 7 . 

Maatregelen uit categorie d 

Voorbeelden van maatregelen uit categorie d zouden kunnen zijn: 
- Een sociaal zekerheidsstelsel dat meer afgestemd is op het verzorgingsrisico en op sekse-

neutrale wijze. 
Een voorbeeld is hierboven genoemd namelijk een collectieve werknemersverzekering 
tegen verzorgingsrisico's, maar daarnaast zou men ook kunnen denken aan het ontwikkelen 
van een volksverzekering voor ouderschapsverlof en ander zorgverlof voor mensen in de 
primaire leefomgeving. Dit kan door een eenvoudige aanpassing van de AAW, waarin dit 
specifieke risico onder dekking van deze wet wordt gebracht. Ook arbeidsongeschiktheid 
die voortkomt uit of zich manifesteert tijdens een periode waarin veel tijd aan zorgarbeid 
wordt besteed zou onder de AAW kunnen worden gebracht 4 4 8. 

- Collectivering van risico's hand in hand laten gaan met individualisering van rechtsaan
spraken in plaats van de situatie nu, namelijk collectivering van de aanspraken/het profijt 
en individualisering van de risico's. Hiermee wordt bedoeld dat op dit moment vrouwen 
vooral de risico's dragen van de voortplanting en het instandhouden van de kwaliteit van 
het dagelijks bestaan voor de komende generatie, terwijl zij daar tevens persoonlijk de 
wrange, althans economisch gezien, vruchten van plukken. De tijd lijkt rijp om de situatie 
om te keren en vrouwen gelijke kansen te bieden terwijl de economische risico's meer en 
eerlijker over de bevolking worden gespreid. Het Vrouwenverdrag biedt hiertoe een prima 
handreiking. 

7.2. Algemene problemen en aanbevelingen met betrekking tot arbeid 

Enerzijds lijkt het belang van een afstemming van arbeid op zorgtaken ook politiek steeds 
meer te worden onderkend. Anderzijds zien we een ontwikkeling waarbij de mannelijke 
norm van 40-uursarbeid zonder zorgtaken als uitgangspunt wordt genomen voor verscherping 
van plichten en een beperking van rechten met name in de sfeer van de voornamelijk aan 
(betaalde) arbeid gelieerde sociale zekerheid. Vrouwen worden geacht zich hieraan aan te 
passen zonder dat met hun positie rekening wordt gehouden, hetgeen in feite een verslechte
ring van die positie betekent. 

Terwijl formele gelijkheid hier materiële achterstelling betekent hebben we merkwaardiger
wijs vaak tegelijkertijd te maken met situaties waarbij de vrouw nog steeds niet als individu 
met eigen rechtsaanspraken wordt behandeld maar als onderdeel van een leefeenheid met een 
kostwinner aan het hoofd. Zo is er bijvoorbeeld bij de meisjesmaatregel 1990 wel sprake van 
formele gelijke behandeling op het terrein van de veronderstelling van economische zelfstan-
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digheid maar er is geen sprake van een zelfstandig uitkeringsrecht bij werkloosheid 4 4 9. Het 
stelsel van formele gelijkheid lijkt emancipatoir en modern en het andere stelsel van kostwin
nersmodel lijkt rolbevestigend en ouderwets. In wezen echter hebben beide modellen de 
mannelijke norm gemeen, waarbij arbeid alleen betaalde arbeid is naar een mannelijk model. 
Dit mannelijke model is zelf verouderd en sluit niet langer aan op de eisen van deze tijd noch 
op de zogenaamde "object" en "purpose" van het Vrouwenverdrag in art. 5 4 5 0 . Een belang
rijk "Leitmotiv" bij de instandhouding van dit model lijkt in Nederland het financieel/econo
misch motief te zijn. Dit mag echter volgens het Vrouwenverdrag nooit een reden zijn om 
de afstand tussen mannen en vrouwen op het terrein van gelijke kansen op arbeid en inkomen 
te vergroten. 

Verder richten de beleidsmakers zich teveel op het verschaffen van werkgelegenheid tot 
iedere prijs en is het risico groot dat de beloning niet zozeer wordt geënt op de (relatieve) 
zwaarte van de arbeid maar op het arbeidsverleden van de betrokkene. Langdurig werklozen 
moeten dan voor minder dan het minimumloon aan de slag 4 5 1. Als een dergelijke praktijk 
met zich meebrengt dat de afstand tussen mannen en vrouwen groter wordt in voor vrouwen 
negatieve zin is er strijd met de bedoelingen van het Vrouwenverdrag (zie ook art 11 lid 1 
sub d). 

Wil Nederland als verdragspartij het daadwerkelijk recht van vrouwen op arbeid en in het 
algemeen op een economisch zelfstandig bestaan verzekeren dan zal herverdeling van betaal
de en onbetaalde arbeid een "must" zijn 4 3 2. In dat verband is een Centraal Emancipatieak
koord tussen werkgevers, werknemers en de overheid aan te bevelen. Zo'n akkoord gaat uit 
van een werknemersprofiel waarin gezinsverantwoordelijkheid en arbeidsmarktparticipatie 
niet met elkaar concurreren en van het besef dat met dit profiel ook economisch voordeel 
gediend is 4 5 3 . Onderdelen van zo'n akkoord zijn bijvoorbeeld: zorgverlofregelingen, bui
tenschoolse opvang, loopbaanonderbreking, stimulering herverdeling en dergelijke. Ook 
vindt de Cluster individu en samenleving dat het emancipatiebeleidsplan "Met het oog op 
1995" een vervolg zou moeten krijgen in een plan van aanpak voor de jaren 1995-2000 4 5 4. 

449. Zie R. Holtmaat over de invoering van een algemene volksverzekering voor werkloosheid, 
Nemesis, 1995, nr. 1, p. 27. Zie in dat verband ook de terechte constatering van J. Bussemaker: 
Zonder een vergaande herstructurering van de betaalde en onbetaalde arbeid leidt de nadruk op 
economische zelfstandigheid echter eerder tot meer plichten,gedwongen afhankelijkheid en 
vergaande inmenging in de privacy, dan tot individuele toenemende autonomie en zelfstandig
heid, Individualisering als paradox, Nemesis Essays, januari 1995, no. 1. 

450. Zie in dat verband het OESO-rapport "Shaping Structural Change", Parijs, 1991. 
451. Zie het voorstel van Melkert, zie ook I. Asscher, evenals het recente SER-advies over indirecte 

discriminatie. 
452. Zie ook speech Den Ouden-Dekkers, het OESO-rapport en het nationaal zorgplan van J. de 

Bruijn, evenals het Europese sociaal beleid en het Beleidsprogramma Emancipatie. 

453. Zie OESO-rapport. 
454. Zie de notitie van cluster individu en samenleving, Tweede Kamer, d.d. 21 juni 1994, aan de 

Vice- fractievoo rzitters. 
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455. Zie schema in bijlage onder punt 2d. 
456. Zie R. Holtmaat: "Met zorg een recht?", a.w., p. 312-313. 
457. Zie in die zin ook M. Westerveld: "Sociale onzekerheid", a.w., p. 51: privatisering van het 

stelsel biedt ook een goede gelegenheid om aan te dringen op een meer eigentijdse risico-sprei
ding dan in het bestaande stelsel het geval is. 

458. Zie bijvoorbeeld het voorstel van J. de Bruijn voor een Nationaal Zorgplan en de stappen in die 
richting die we nu al zouden kunnen zetten, Nemesis, januari/februari, 1995, p. 25. 
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Dit plan moet gericht zijn op een geïntegreerde aanpak van werkgelegenheid, zorg, en een 
geïndividualiseerd stelsel van sociale zekerheid en fiscale wetgeving. 

De nadere invulling van een nieuw strategisch emancipatiebeleidsplan zou in breed overleg 
(socialepartners, vrouwenbeweging e.d.) gestalte kunnen krijgen". Binnen Europees verband 
zou Nederland tenslotte een belangrijk aandeel kunnen hebben in de bevordering van een 
Europese kaderrichtlijn waarin de combinatie van gezin en beroep centraal staat. 

Kijken we bijvoorbeeld naar het thema arbeid dan zou dus zowel een andere invulling van 
dat begrip die meer strookt met de situatie waarin vrouwen verkeren als een verandering van 
de organisatie van de arbeid, waarbij taken en verantwoordelijkheden voor betaalde maar ook 
onbetaalde arbeid meer gelijkelijk over mannen en vrouwen worden verdeeld het perspectief 
bieden op een uitbanning van de discriminatie van vrouwen en een gelijkwaardiger participa
tie van mannen en vrouwen aan de samenleving als geheel. Art. 5 Vrouwenverdrag (door
breking van stereotype rollen) zien wij hier als een ondersteunend middel om dat doel te 
bereiken 4 3 5 . 

7.3. Knelpunten met betrekking tot sociale zekerheid 

In het algemeen kan gezegd worden dat het sociale zekerheidsstelsel in Nederland, zich 
onder meer onder druk van Europese regelgeving en jurisprudentie, begeeft in de richting 
van een formeel gelijke behandeling, waarbij vrouwen worden verondersteld voldoende 
inkomsten te genieten uit betaalde arbeid. Hierbij wordt uitgegaan van een mannelijk norm, 
dus in principe fulltime arbeid en tot het 65ste levensjaar). Deze veronderstelling leidt in de 
praktijk echter tot een verslechtering van de positie van vrouwen waar deze mannelijke norm 
niet gehaald kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vrouwen die qua leeftijd niet 
meer toe komen aan de mogelijkheid economisch zelfstandig te worden en hun inkomen 
ontlenen aan het leefverband 4 5 6. Een minimumverplichting is hier ervoor te zorgen dat deze 
groep vrouwen niet tussen wal en schip vallen. De huidige ontwikkeling richting herstructu
rering van de sociale zekerheid biedt echter de mogelijkheid dit stelsel meer af te stemmen 
op de zogenaamde verzorgingsrisico's 4 5 7. Hiervoor worden in de literatuur inmiddels di
verse voorstellen aangedragen 4 5 8. 
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459. Zie bijvoorbeeld J. Goldschmidt, T. Loenen. 
460. Zie bijvoorbeeld R. Holtmaat. 
461. Zie bijvoorbeeld D. Pessers. 
462. Zie ook Trendrapport, p. 520-521. 
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Conclusies en aanbevelingen deel II 

De onzichtbaarheid van vrouwen in het recht is terecht een "Leitmotiv" van juridische 
vrouwenstudies. Recht doen aan vrouwen en hun (verschillende) positie ten aanzien van 
mannen en recht trekken wat scheef is gegroeid zijn hier centrale doelstellingen. Binnen 
juridische vrouwenstudies zijn verschillende stromingen te onderscheiden die ieder verschil
lende wegen bewandelen om tot dat doel te geraken. Terwijl de ene stroming het meer zoekt 
in het oprekken van rechtsbeginselen zoals het gelijkheidsbeginsel om zo het recht naar zich 
toe te halen en in te zetten om de eigen doelstellingen te bereiken 4 5 9, zoeken anderen het 
meer in een conceptualisering van het recht4*0 en weer anderen het in een beginselvast op
portunisme dat voor ieder afzonderlijk geval eigen zo voordelig mogelijke oplossingen 
zoekt4*'. 

Het Vrouwenverdrag kan tussen die verschillende stromingen in geplaatst worden omdat het 
Verdrag, werkend met het formele maar ook materiële gelijkheidsbeginsel, een duidelijke 
gevoeligheid vertoont voor verandering van een op "gender" gebaseerde hiërarchische 
ordening van de samenleving, waarvan het recht zelf deel uitmaakt. Daarmee sluit het 
Verdrag dan ook perfect aan op één van de doelstellingen van het Nederlandse emancipatie
beleid: het bereiken van structurele veranderingen waardoor sekseverschil niet langer een van 
de pijlers van de maatschappelijke organisatie vormt. 

Hoewel de hoop van juridische vrouwenstudies, wat betreft verwezenlijking van het recht 
doen aan verschil en het recht trekken van wat scheef is gegroeid, in sterke mate op het 
internationaal recht is gevestigd 4 6 2, blijft het de vraag of het recht als zodanig wel een ge
schikt instrumentarium biedt om een dergelijk ambitieus doel te bereiken. Het Vrouwen
verdrag biedt evenwel in elk geval een goed aanknopingspunt. 

In hoofdstuk 6 hebben we aangetoond dat de verplichtingen ingevolge het Vrouwenverdrag 
minder vrijblijvend zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Namelijk: 
I. Het discriminatieconcept is ruimer dan de regering veronderstelt en impliceert positie

verbetering van vrouwen ten opzichte van mannen. Bovendien prevaleert het gelijkheids
beginsel boven alle andere rechten. 

II. Het Verdrag sluit verslechtering van de positie van vrouwen ten opzichte van mannen 
uit. 

III. De beleidsruimte van de overheid met betrekking tot de implementatie van het Vrouwen
verdrag is beperkt. 
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a d l . 
Bij de invulling van het discriminatieconcept dient er rekening gehouden te worden met het 
verschil, hetgeen materiële gelijkheid impliceert. Middels art. 5 reikt het Vrouwenverdrag 
bovendien een handvat aan wetgever en rechter aan, om bestaande normen ter discussie te 
stellen ten behoeve van fundamentele veranderingen. 
Daarnaast strekt het discriminatieconcept zich ook uit tot de (pure) privé-sfeer. De overheid 
dient voorwaarden te scheppen ter bescherming van de positie van vrouwen die het slachtof
fer zijn van sekse-discriminatie die zich in de (pure) privé-sfeer voordoet. 
Het gelijkheidsbeginsel in art. 1 Grondwet wordt ingekleurd door het Vrouwenverdrag. Dit 
betekent dat het Vrouwenverdrag de claim versterkt, naar wetgever en beleidsmaker, maar 
ook naar de rechter toe, dat het materiële gelijkheidsbeginsel ook een juridisch bindende kant 
heeft. Tevens versterkt het Vrouwenverdrag de positie van het gelijkheidsbeginsel ten op
zichte van andere grondrechten. Bij de toekenning van rechten moet steeds gekeken worden 
of deze niet op discriminatoire wijze worden toegekend. Derhalve dient het gelijkheidsbegin
sel ten opzichte van andere grondrechten te prevaleren. 

Ingeval van indirecte discriminatie dienen objectieve rechtvaardigingsgronden zeer strikt 
getoetst te worden. 

ad II. 
Daar waar sprake is van maatregelen die een verslechtering van de positie van vrouwen met 
zich mee zouden kunnen brengen ligt de bewijslast bij de overheid (dit impliceert ook lagere 
overheden), om aan te geven dat de maatregelen aan een minimumniveau van verplichtingen 
uit het Verdrag voldoen. Daarbij kan de keminhoud van een recht als hulpmiddel dienst doen 
om vast te stellen wat de minimumnorm is. Compenserende maatregelen behoren hierbij tot 
de aan de overheid ter beschikking staande mogelijkheden. Een beroep op economische 
teruggang is onvoldoende om maatregelen die een verslechtering teweegbrengen te rechtvaar
digen. 

ad III. 
De beleidsruimte van de verdragsstaten wordt beperkt door het feit dat de verplichtingen uit 
het Vrouwenverdrag concreter zijn dan de regering veronderstelt, de verplichtingen uit het 
Verdrag zijn rechterlijk toetsbaar ('justiciable"). Het gaat bij het Vrouwenverdrag niet 
zozeer om een verdeling in soort rechten (klassiek of sociaal) alswel om een gradatie in het 
niveau van de verplichtingen per bepaling en per onderdeel van die bepalingen. Tevens wordt 
de beleidsruimte beperkt door de grotere toetsingsmogelijkheden van zowel de nationale als 
de internationale rechter, alswel van de CEDAW. Tevens betekent het feit dat de verdrags
partij in het kader van de geleidelijke verwezenlijking in elk geval aan minimumverplichtin
gen moet voldoen (zie ad II) een inperking van haar beleidsruimte. 

In het tweede deel van dit rapport hebben we op diverse plekken op mogelijkheden gewezen 
voor de implementatie van het Vrouwenverdrag door de wetgever, de beleidsmaker, maar 
ook de rechter. Hier willen we nog aan enkele belangrijke nog niet met name genoemde 
onderwerpen aandacht besteden die voor de implemenatie van het Verdrag bijzonder belang
rijk zijn. 
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463. Veertiende sessie, 16januari-3 februari, 1995, onder 525. 
464. Hierbij kan de gehanteerde methodiek die ontwikkeld is in de Emancipatie-effektrapportage: 

"Theoretisch kader, methodiek en voorbeeldrapportages" van M. Verloo en C. Roggebrand, 
SZW juni 1994 als leidraad dienen. 

155 

In de eerste plaats is dat het zichtbaar maken van de zogenaamde "genderbased differences". 
De CEDAW zegt hierover: "Making gender-based differences visiblewas a precondition for 
enabling all human rights mechanisms to address all forms of discrimination that women 
suffer, and to eliminate obstacles to the equal enjoyment of all human rights by men and 
women" 4* 3. Aan dit zogenaamd zichtbaar maken en aan het aangeven van de belemmerin
gen die een verdragsstaat tegenkomt bij de verwezenlijking van de genoemde "equal enjoy
ment" van mensenrechten, wordt door de CEDAW zeer veel waarde gehecht. 

Er zijn verschillende methoden voor het zichtbaar maken van de "gender-based differences": 

- Een consequente toepassing van emancipatie-effektrapportage in combinatie met een 
opname in de aanwijzingen voor de regelgeving van een motiveringsplicht betreffende het 
gelijkheidsbeginsel 4 6 4. 

- Een zichtbaar maken van de verschillen in positie van mannen en vrouwen door middel 
van de jaarlijkse presentatie van een nationaal positieprofiel mannen en vrouwen, waarin 
de belangrijkste gegevens betreffende economische en sociale positie zijn opgenomen. Een 
dergelijk profiel kan behulpzaam zijn bij het opmaken van de vierjaarlijkse rapportage aan 
de CEDAW die zeer gebrand is op juist statistische gegevens. 

- In de Nederlandse rapportage aan de CEDAW zouden duidelijker dan tot nu toe is gebeurd 
de factoren die het emancipatiebeleid belemmeren in kaart moeten worden gebracht (zoals 
een veranderende politieke ideologie, de noodzaak om te voldoen aan criteria van de EMU 
in de zin van het terugbrengen van het overheidstekort). Tevens zou daarbij moeten wor
den aangegeven wat Nederland als verdragspartij doet om ondanks belemmerende factoren, 
toch aan zijn verplichtingen te voldoen. 

- Met name naar de lagere overheden toe zouden er initiatieven moeten worden genomen 
in de richting van een versterking van de "machinery". Zo zou bijvoorbeeld bij de VNG 
en het IPO een vast onderdeel van de organisatie moeten worden aangewezen dat zich 
bezighoudt met de verantwoordelijkheid van implementatie van mensenrechtenverdragen, 
in casu het Vrouwenverdrag, en de betekenis ervan voor de lagere overheden. 
Wellicht is het zonder meer aan te bevelen om het kennispotentieel en de menskracht van 
lagere overheden op het terrein van het internationale recht en de mensenrechten uit te 
breiden. 

- Het is buitengewoon belangrijk dat de rechter kennis kan nemen van het Verdrag en de 
aanbevelingen en rapporten van de CEDAW. Hierbij valt te denken aan speciale cursussen 
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voor de rechterlijke macht over mensenrechten en vrouwenrechten, waarin het Vrouw
enverdrag een belangrijke plaats inneemt. 

- In aanbeveling 6 zegt de CEDAW dat het Vrouwenverdrag zelf, de rapporten van de 
verdragspartijen en de rapporten van de CEDAW wijd verspreid dienen te worden. Hier
aan kan juist in verband met de zo belangrijk blijkende invulling van de normen van het 
Verdrag door de CEDAW aan worden toegevoegd dat een leesbare samenvatting van de 
opvattingen van de CEDAW op grote schaal zou moeten worden verspreid onder de vele 
non-gouvernementele organisaties in Nederland. 

Onderzoeksuggesties 

1. Op het terrein van het personen-en familierecht en het huwelij ksvermogensrecht is helaas 
in het kader van dit onderzoek geen deeladvies uitgebracht. Dit zou alsnog naar onze 
mening moeten gebeuren. 

2. Onderzoek naar de betekenis van het Vrouwenverdrag voor verschillende groepen 
vrouwen, zoals oudere vrouwen, de "meewerkende" vrouwen en plattelandsvrouwen en 
bijvoorbeeld vrouwen in de bijstand dan wel vrouwen die aan het hoofd van éénouder
gezinnen staan. 

3. Belangrijk lijkt ons verder een technisch-juridisch onderzoek naar de doorwerking van 
het Vrouwenverdrag in open normen en de mogelijkheid om via de ingang van die open 
normen de samenleving te beïnvloeden in de voor vrouwen gunstige zin. Hierbij zou de 
zorgplicht in het milieurecht bijvoorbeeld als ijkpunt kunnen dienen 4 6 5. 

465. Zie voor een kritische bespreking van een dergelijk zorgplicht: J .M.H.F. Teunissen en A.Q.C. 
Tak, "Recht ist was der Umwelt nützt?" Over zorgplichtbepalingen, civiele acties en tweewegen-
leer. Een overdenking n.a.v. de opneming van een zorgplichtbepaling in de Wet Milieubeheer. 
NJB, 6 mei 1994, afl. 18, p. 605 e.v. 
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De betekenis van het Vrouwenverdrag voor het nationale arbeidsrecht 

door prof.mr. LP. Asscher-Vonk 

1. Inleiding 

De afgelopen 25 jaar hebben zich in de Nederlandse arbeidswetgeving ingrijpende verande
ringen voorgedaan en op korte termijn zijn nog meer wijzigingen te verwachten. Een deel 
van de wijzigingen is gericht op (verbetering van) de positie van de vrouw die in loondienst 
werkzaam is, een ander deel heeft op zijn minst effect voor de maatschappelijke en rechts
positie van vrouwen. 

Voorbeeld van een voor vrouwen relevante wetswijziging in het verleden is het in 1976 
ingevoerde verbod van ontslag tijdens zwangerschap en wegens huwelijk en bevalling, 
(artikel 7A: 1639 h leden 2 en 4 BW). In dit verband kan ook gewezen worden op de in 1975 
ingevoerde Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen, de in 1980 ingevoerde Wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en op artikel 7A: 1637ij BW en de wijzigingen op dit 
terrein die in 1989 hebben geresulteerd in de zogenaamde Reparatiewetgeving. De regeling 
van het ouderschapsverlof, ingevoerd in 1990 (artikel 7A: 163800 BW) kan ook in dit kader 
genoemd worden. Met deze regelingen werd uitdrukkelijk beoogd de positie van de vrouw 
in verband met de arbeid, of de combineerbaarheid van zorg- en verloftaken, te verbeteren. 
Een wetswijziging die voor vrouwen van belang is, is ook het opheffen van het zogeheten 
één derde criterium in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, zodat personen 
die in een kleine deeltijdbetrekking werkzaam zijn, niet meer van de werkingssfeer van die 
wet zijn uitgesloten. De wijziging van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
waardoor niet langer alle vrouwelijk huishoudelijk personeel van de werkingssfeer van die 
regeling is uitgesloten, maar de uitsluiting wordt beperkt tot huishoudelijk personeel dat op 
minder dan drie dagen per week in een particuliere huishouding werkzaam is (BBA artikel 
2 lid 1 sub d) betekende dat althans een rechtstreeks discriminerende bepaling werd ingetrok
ken. Te verwachten wijzigingen in de arbeidswetgeving betreffen onder meer het ontslag
recht en de arbeidstijden.' In discussie is bovendien wetgeving die beoogt de positie van 
werknemers op een deeltijds of anderszins flexibel contract op enigerlei wijze te beschermen 
door een minimumloonaanspraak te creëren of door een gelijk-loon aanspraak in het leven 
te roepen'. 

Ook in collectieve arbeidsovereenkomsten, die een belangrijke bron van arbeidsrecht vor
men, zijn ontwikkelingen waar te nemen die blijk geven van toegenomen aandacht voor de 
positie van de vrouw in de arbeid. 2 Het betreft enerzijds het schrappen van bepalingen 
waardoor ongelijke behandeling werd tot stand gebracht, c.q. het voorschrijven van gelijke 
behandeling. Anderzijds treft men maatregelen aan die beogen een positieve bijdrage te 
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leveren aan de oplossing van problemen die deelname van vrouwen aan beroepsarbeid, 
vooral ten gevolge van de combinatie van die beroepsarbeid met zorgtaken, met zich brengt. 
Als zodanig kan gewezen worden op regelingen die bepaalde verlofvormen in het leven 
roepen. 

In de rechtspraak heeft de ontslagrechtelijke positie van de groep flexibele werkenden, waar
onder zich veel vrouwen bevinden, bescherming gevonden in de bekende draaideur-jurispru
dentie 3, terwijl het beginsel van gelijk loon via de weg van artikel 7A: 1638z BW blijkens 
het arrest van de Hoge Raad van 8 april 19944 tot de algemene rechtsbeginselen wordt 
gerekend en als zodanig op de loonshoogte invloed uitoefent. 

Het is tijd, en het onderzoek waaraan dit advies een bijdrage levert vormt daarvoor een 
goede aanleiding, om na te gaan in hoeverre het Nederlandse arbeidsrecht thans voldoet aan 
de standaard die het Vrouwen verdrag daarvoor aangeeft, en op welke terreinen en in welke 
richtingen bijstellingen noodzakelijk zijn. 

Waartoe verplicht het Vrouwenverdrag, wat is, concreet, de reikwijdte van het daarin neer
gelegde discriminatieverbod ? Hiervoor is inzicht in de inhoud, strekking en oogmerk van 
artikel 1 noodzakelijk. Artikel 1 Vrouwenverdrag omschrijft discriminatie in de zin van het 
Verdrag als volgt:"(...) elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperkirg op grond van 
geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening door 
vrouwen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, 
sociaal of cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied dan 
ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan 
te tasten of te niet te doen". 

In haar bijdrage aan de Congresbundel voert Loenen aan allereerst dat de omschrijving 
aangeeft dat het Verdrag zich niet beperkt tot de openbare sfeer. Voorts wijst zij erop dat de 
materiële werkingssfeer van het Verdrag is beperkt tot vrouwendiscriminatie. Het verbod 
betreft zowel directe als indirecte discriminatie, zo betoogt zij met een beroep op de litera
tuur en de wetsgeschiedenis van de goedkeuring van het Vrouwenverdrag. Tenslotte werpt 
zij op dat het Vrouwenverdrag aanknopingspunten biedt voor een verdergaande materiële ge
lijkheidsidee, waarbij met name op artikel 5 en artikel 10 sub c gewezen kan worden. In de 
opmerkingen van Loenen over inhoud en betekenis van het discriminatieverbod van het 
Vrouwenverdrag kan ik mij goeddeels vinden en ik ga in de nu volgende bespreking er van 
uit dat aan artikel 1 Vrouwenverdrag, in verbinding met artikel 5 de door haar aangegeven 
betekenis moet worden toegekend. Daarvan uitgaande lijkt het Vrouwen verdrag aanleiding 
te zijn tot een kritische beschouwing van het arbeidsrecht zoals dat op het ogenblik in Neder
land vigeert. 

3. Bijvoorbeeld: HR 22-11-1991, RvdW 1991, 265 en NJ 1992, 707. 

4. RvdW 1994, 188. 
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Op zichzelf is de opmerking van Heerma van Voss in zijn bijdrage aan de congresbundel, 
dat de effecten voor de Nederlandse rechtsorde van artikel 11 Vrouwenverdrag dat betrek
king heeft op het arbeidsrecht, beperkt zijn omdat er al zo veel regelgeving is op dit gebied, 
niet onjuist. 
Beschouwt men echter het beeld van man en vrouw, en hun onderscheiden maatschappelijke 
en beroepstaken, dat in Nederland prevaleert, en daardoor het uitgangspunt vormt van het 
Nederlandse arbeidsrecht, dan bespeurt men mogelijk belemmeringen en ongelijkheden ten 
nadele van vrouwen die vanuit het oogpunt van het Vrouwenverdrag nadere bestudering 
behoeven. Een en ander vormt aanleiding om na te gaan of het Verdrag, ertoe verplicht om 
meer of anders te regelen dan nu het geval is. 

De opzet van dit advies is als volgt. In paragraaf 2 zal ik aandacht vragen voor de verschillen 
in taken die in onze maatschappij doorgaans door vrouwen dan wel door mannen worden 
verricht, en die invloed kunnen uitoefenen op (de mogelijkheid tot) beroepsmatige arbeid. 
In de derde paragraaf zal ik nagaan op welke wijze het huidige arbeidsrecht met het verrich
ten van die taken rekening houdt, hetzij door daarvoor faciliteiten te bieden, hetzij door 
stilzwijgend er rekening mee te houden dat die taken door vrouwen (en niet door mannen) 
verricht worden. In paragraaf 4 is de vraag aan de orde of het vraagstuk van gelijke behande
ling van vrouwen bij de arbeid bepaalde methoden van rechtsvorming meer voor de hand 
doet liggen dan andere. Is hier een specifieke taak voor de wetgever weggelegd? Wat is de 
taak van cao-partners ? En is de rechterlijke rechtsvorming een deugdelijk instrument om tot 
verbeteringen te komen? In de vijfde paragraaf formuleer ik een aantal aanbevelingen die 
zowel op materiële normen als op de wijze van rechtsvorming betrekking hebben. 

2. Vrouwenwerk 

Bezigheden in de maatschappij zijn verschillend van aard. Verschillen zijn onder meer 
zichtbaar in de betaling en de status die zij met zich mee brengen. De verschillen betreffen 
ook de omstandigheid dat sommige bezigheden vooral door vrouwen en veel minder vaak 
door mannen worden verricht. Grofweg kunnen we het werk dat in de maatschappij verricht 
wordt, voor het doel van dit advies in drie categorieën verdelen. 
In de eerste plaats de beroepsarbeid waarvoor wordt betaald. 

In de tweede plaats de verzorgende arbeid binnen gezin en familie, onbetaald, althans zonder 
eigen aanspraak op betaling, en gewoonlijk met weinig status. 
In de derde plaats de bezigheden in de maatschappij in ruimere zin die wel als vrijwilligers
werk worden aangeduid. Deze bezigheden zijn doorgaans eveneens onbetaald maar geven 
soms wat meer status (bestuur van sportverenigingen en dergelijke). 

Voor het bestaan van de maatschappij zoals wij die kennen, zijn alle drie vormen van arbeid 
essentieel. Zij betreffen gezamenlijk de maatschappelijke produktie, het grootbrengen van 
de toekomstige generatie en het in leven houden van de huidige, het behoeden en doorgeven 
van culturele waarden en ten slotte het creëren van maatschappelijke saamhorigheid en 
veiligheid. Het probleem dat mij interesseert is de vraag in hoeverre de huidige regeling van 
het arbeidsrecht noopt tot een eenzijdige verdeling van deze bezigheden van verschillende 
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aard, en van de daarbij behorende beloning in de vorm van geld of anderszins, over mannen 
en vrouwen. Daarmee hangt samen de vraag in hoeverre de positie van vrouwen een andere 
verdeling van de taken, of een andere regeling van de beloning, noodzakelijk maakt. On
evenredige verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende categorieën werk kan 
aanleiding zijn tot een onderzoek naar mogelijke discriminatoire effecten die vanuit het 
oogpunt van het vrouwenverdrag correctie behoeven. Bijvoorbeeld het feit dat vrouwen 
vooral huishoudelijke en verzorgingstaken verrichten, en mannen primair op beroepsarbeid 
zijn gericht. Maar ook de wijze waarop mannen en vrouwen binnen de categorieën verdeeld 
zijn vraagt aandacht. Verrichten mannen en vrouwen dezelfde soort beroepsarbeid, en 
genieten zij gelijkwaardige beloningen, verrichten mannen en vrouwen gelijkwaardige 
vormen van onbetaald werk? 

2.1. Beroepsarbeid Vrouwenwerk 
Vrouwen als werkneemsters zijn vaak te vinden in part-time banen, in de onderste regionen 
van de arbeidsmarkt. Het aantal vrouwen in hogere functies blijft achter bij het aantal man
nen op dat niveau 5. De beloning van vrouwen is lager dan die van mannen en bevindt zich 
dan ook vaker in de buurt van het wettelijk minimumloon. 
Beroepsarbeid die ook vooral door vrouwen wordt verricht is de huishoudelijke arbeid in 
particuliere huishoudens. Het is te verwachten dat het aantal oppassen, werksters, strijkme-
vrouwen, alpha-hulpen, bejaardenhulpen en wat al niet, zal toenemen juist doordat meer 
vrouwen als werkneemster (of als zelfstandige) buitenshuis functioneren en een deel van hun 
verzorgende taken aan anderen moeten overdoen. Ook de vergrijzing en ontwikkelingen als 
het streven om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving zelfstandig te laten func
tioneren zullen bijdragen aan de toename van deze groep werkneemsters. Over de omvang 
en kwaliteit van dit werk is nagenoeg niets bekend. Naar eigen waarneming van de adviseur 
wordt deze arbeid zeer vaak voor een gedeelte van de dag of week verricht. Het niveau van 
de arbeidsvoorwaarden varieert van rond het minimumloon (werksters) tot daaronder (oppas
sen en au pairs). 

Mannenwerk 
Beroepsarbeid door mannen wordt zeer vaak voor de volledige werkweek of voor een ar
beidstijd die daar in de buurt komt verricht. Het daarmee verdiende loon is in ieder geval op 
het niveau van het sociaal minimum voor een gezin. Men zou dus kunnen stellen dat in de 
huidige loonstructuur het loon voorziet in de financiering van een verzorgster thuis. Dat is 
ook wel nodig, want bij voltijdswerk blijft er geen tijd over om de andere maatschappelijke 
taken die hierboven als arbeid in het gezin en familie en als arbeid in de maatschappij zijn 
aangeduid, in relevante mate te verrichten. 

5. Emancipatie in cijfers, CBS en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mei 1994, pag 
44-46, Sociale Atlas van de Vrouw, Sociaal en Cultureel Planbureau 1993m deel II, pag. 7 1 . 
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2.2. Andere arbeid Vrouwenwerk 
Het zijn vooral vrouwen die verzorgingsarbeid in gezin en familie verrichten. Die arbeid 
bestaat uit huishoudelijk werk, verzorging en opvoeding van kinderen, en verzorging van de 
partner. Bij de opvoeding van kinderen hoort ook het overdragen van normen en waarden, 
het leren van vaardigheden en het begeleiden bij het verwerven van kennis door de volgende 
generatie. Daarnaast worden sociale contacten onderhouden (taken die in een onderneming 
aan de pr-afdeling zouden zijn toebedeeld). Ook verzorging van naaste familieleden in geval 
van calamiteit of bij een chronische hulpbehoefte wordt door vrouwen op zich genomen. 
Een specifieke opleiding voor het verrichten van deze taken hebben vrouwen gewoonlijk niet. 
Op verschillende wijzen wordt een schat van deskundigheid, die het verrichten van deze 
taken mogelijk maakt, opgebouwd. In de eerste plaats natuurlijk door ervaring. Voorts door 
informatie die door verschillende media wordt verspreid. Niet te onderschatten is ook de 
hoeveelheid kennis en kunde die binnen gezinnen van generatie op generatie wordt doorge
geven, wat ook vooral door de vrouwen geschiedt. Door deze kennis- en kundeoverdracht 
wordt ook bijgedragen aan het doorgeven van culturele en morele waarden aan de volgende 
generatie. 

Van de onbetaalde taken in breder maatschappelijk verband wordt ook een deel door vrou
wen verricht. Het gaat om taken die worden aangeduid als mantelzorg, en om het vervullen 
van taken in verband met school en (sport) vereniging. 

Mannenwerk 
Het aandeel van mannen in de verzorgende en huishoudelijke taken binnen gezin en naaste 
familie is nog steeds klein 6. Oorzaak hiervan is mogelijk naast de geringe ruimte die een 
voltijdsbetrekking voor dergelijke taken laat ook dat de huidige generatie mannen minder 
intensief is voorbereid op en opgeleid voor het verrichten van taken als de vrouwen van nu. 

Andere maatschappelijke onbetaalde taken die een beroep doen op vaardigheden en kennis 
die ook in het beroepsleven noodzakelijk zijn, zoals daar zijn bestuursfuncties in vereni
gingen en bepaalde vormen van burenhulp, worden door mannen in betekenender mate wel 
verricht. 7 

2.3. Invloed zorgarbeid op beroepsarbeid en andersom 
Er zijn niet veel vrouwen lid van een ondernemingsraad. Vrouwen zijn in mindere mate dan 
mannen lid van een vakbond 8. Oorzaak hiervan zou enerzijds kunnen zijn dat deelname aan 
ondernemingsraadswerk en de daarvoor benodigde scholing relatief een groot beslag legt op 
de arbeidstijd van mensen die in deeltijd werken. Beschikbaarheid voor dit soort werk zou 
dan een relatief kleine beschikbaarheid voor andere taken binnen de beroepsarbeid kunnen 
betekenen. Oorzaak voor de geringere deelname aan OR werk en de lagere organisatiegraad 
zou anderzijds kunnen zij n de omstandigheid dat activiteiten voor medezeggenschapsorganen, 

6. Emancipatie in cijfers, pag. 34. 
7. Emancipatie in cijfers, pag. 35. 
8. FNV- 8 maart enquête 1994. 
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en in verband met vakbondslidmaatschap, zeker voor deeltijdwerkenden, gedeeltelijk buiten 
de "officiële" werktijden plaatsvinden. Voor mensen die naast het verrichten van beroepsar
beid substantiële zorgtaken te vervullen hebben kan beschikbaarheid buiten de werktijd om 
die reden bezwaarlijk zijn. 
Zie ik hier een beinvloeding van de wijze van deelnemen aan beroepsarbeid door het feit dat 
zorgtaken worden verricht, ook omgekeerd beïnvloedt het verrichten van beroepstaken, zoals 
bekend, de mogelijkheid om (substantiële) zorgtaken te verrichten. Veel mannen zijn, door 
de organisatie van de (voltijds)beroepsarbeid, doorgaans feitelijk niet in staat in belangrijke 
mate onbetaalde en verzorgingsarbeid te verrichten. 

3. Het Nederlandse Arbeidsrecht 

In deze paragraaf wordt het Nederlandse arbeidsrecht bekeken vanuit de vraag of (delen van) 
dat recht speciaal voor vrouwen betekenis heeft. Het antwoord op die vraag kan inhouden 
dat door een bepaald onderdeel van het arbeidsrecht in het bijzonder vrouwen worden bena
deeld, omdat daarbij een onderscheid wordt gehanteerd dat met name voor vrouwen nadelige 
effecten heeft. Het antwoord op die vraag kan ook betrekking hebben op het ontbreken van 
een regeling waardoor rekening wordt gehouden met de wijze waarop vrouwen in de Neder
landse samenleving functioneren: concreet zal het dan gaan om situaties waarin onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de andere, onbetaalde arbeid die vrouwen in Nederland ver
richten. 

3.1. Toegang tot de arbeid 
Onlangs zijn door wijziging van artikel 7A: 1638c BW en daarmee verbonden wijzigingen 
van de Ziektewet de verantwoordelijkheden van de werkgever voor de inkomensvorming van 
de zieke werknemer vergroot. Omdat door deze wijziging werkgevers een groter financieel 
risico lopen bij ziekte van de arbeider zal de werkgever geneigd zijn scherper dan voorheen 
potentiële werknemers op gezondheidsrisico's te selecteren. Dit heeft effect voor de toegang 
tot de arbeid in het bijzonder van vrouwen, omdat enerzijds vrouwen in de lagere loonklas-
sen werkzaam zijn, en anderzijds omdat door de wijze waarop de kring van verzekerden op 
grond van de Ziektewet is samengesteld in het bijzonder in verband met bepaalde vrouwenar
beid de werkgever extra risico loopt. 

Een eerste probleem op dit terrein dat vooral vrouwen raakt is het volgende. Artikel 7A: 
1638c BW schrijft voor dat de werkgever verplicht is de zieke werknemer voor een tijdvak 
van zes weken 70 % van het loon door te betalen, maar tenminste het voor de werknemer 
geldende minimumloon. Wanneer het zo is dat veel vrouwen tegen het minimumloon arbeid 
verrichten, betekent dit dat de werkgever doordat hij haar het volle loon moet doorbetalen 
in geval van ziekte, groter financieel risico loopt. 
Ook om een andere reden is het loondoorbetalingsrisico bij minimumloners groter dan bij 
boven-minimumloners. Op grond van de Ziektewet bestaat na zes weken aanspraak op 
ziekengeld (art. 29, lid 2 ZW). Die uitkering mag de werkgever in mindering brengen op het 
loon (art. 7A: 1638c, lid 2 BW). Werknemers, in dienst bij zogenaamde kleine werkgevers 
hebben na twee weken ziekte aanspraak op een ziekengelduitkering (art. 29 lid 5 ZW). De 
ziekengelduitkering is 70 % van het dagloon. De werkgever draagt voor deze werknemers, 
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die rond het minimumloon verdienen, van de derde tot en met de zesde week van de ziekte 
het risico van 30 % van het loon. 
Deze risico's zullen bij de werkgever de neiging doen ontstaan bij indienstneming scherp te 
selecteren op gezondheidsrisico's. Wanneer de verscherpte selectie op gezondheidsrisco's 
in het bijzonder voor vrouwen nadelige effecten heeft, ontstaat een vermoeden van indirecte 
discriminatie zoals verboden is in artikel 7A:1637ij BW en artikel 3 WGB. Het is hier de 
wettelijke regeling die de werkgever in verleiding brengt deze bepalingen te overtreden. 

Maar er is meer. Sommige werknemers zijn, ofschoon arbeiders in de zin van artikel 7A: 
1637a BW, van de verzekering ingevolge de Ziektewet (en ook van die van de WW en de 
WAO) uitgesloten. Het betreft huishoudelijk personeel, bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c 
Ziektewet, Werkloosheidswet en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering: op minder 
dan drie dagen werkzaam in een particuliere huishouding. Het zullen vaak werksters en 
oppassen zijn. 
Ten aanzien van deze werkneemsters bestaat dus een loonbetalingsverplichting gedurende 
de volle zes weken van de ziekte, zonder dat de werkgever een sociale verzekeringsuitkering 
in mindering kan brengen. En de werkgever waar deze werkneemster in dienst is, is nu juist 
de kleinst denkbare, terwijl de wetgever voor kleine werkgevers het risico van loondoorbeta
ling gedurende ziekte overigens heeft willen beperken. Ik voeg hier nog aan toe dat in vele 
gevallen, omdat de huishoudelijke hulp taken verricht die door de vrouw des huizes vervuld 
plegen te worden, een vrouw de werkgeversrol zal gaan vervullen: het is ten gevolge van 
afstoten van taken door haar dat indienstneming van de werkneemster nodig is. 
Ofwel de werkgeefster wordt met een zwaar risico opgezadeld, ofwel de mogelijkheden voor 
huishoudelijk personeel "met een vlekje" om aangenomen te worden zijn miniem, ofwel de 
verplichtingen uit het BW worden ten aanzien van deeltijd-huishoudelijk personeel niet 
nagekomen. Dit alles getuigt op zijn minst genomen niet van aandacht van de wetgever voor 
deze vorm van arbeid, die vooral door vrouwen wordt verricht. 

Omdat enerzijds vrouwen als werkneemsters (het part-time huishoudelijk personeel) geen 
bescherming op grond van sociale verzekeringswetten genieten, anderzijds het uitbesteden 
van huishoudelijke en zorgtaken wordt bemoeilijkt door het financiële risico dat het met zich 
brengt, met name in geval van ziekte van de werknemer, wat belemmerend kan zijn voor het 
verrichten van betaalde arbeid door vrouwen, is deze situatie in strijd met (de geest van) het 
Vrouwen verdrag. De werkingssfeer van artikel 11 Vrouwenverdrag kent immers, anders dan 
de Nederlandse werknemersverzekeringen en het BBA geen uitsluiting van part-time huis
houdelijk personeel 9. Wijziging van artikel 6 Ziektewet, Werkloosheidswet en Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering is daarom nodig. 

De informatieplicht die de werkgever tegenover nieuw personeel heeft (artikel 7A: 1637f 
BW) bestaat wanneer de overeenkomst betreft het doorgaans op minder dan drie dagen per 
week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verrichten van huishoudelijke of persoonlijke dien
sten ten behoeve van een natuurlijk persoon, slechts op verzoek. Het deeltijd huishoudelijk 

9. Zie M. Driessen, pag. 4. 
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personeel - vaak vrouwen - is op dit punt (ook) in een nadeliger positie ten aanzien van 
andere werknemers. 

3.2. Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden 
Bij de Tweede Kamer is thans aanhangig een ontwerp tot wijziging van de arbeidstijdenwet
geving (Kamerstuk 23 646). Ik vraag voor twee aspecten de aandacht. 
Allereerst het doel van de regeling. 
De arbeidstijdenwetgeving dient zich, aldus de regering, te richten op het stellen van wettelij
ke regels inzake arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid. De mogelijkheid van combinatie van beroepsarbeid met 
het verrichten van zorgtaken is door delen van de Sociaal Economische Raad wel naar voren 
gebracht als doelstelling waarop de Arbeidstijdenwetgeving zich moet richten 1 0. 
De regering heeft zich echter beperkt tot het aangeven van bovenvermeld doel. Naar de 
mening van de regering" moet de balans tussen het economisch renderen en functioneren 
van de onderneming en behoeften van de werknemer op het gebied van arbeidstijden, mede 
in verband met te verrichten onbetaalde arbeid, op ondernemingsniveau worden gevonden. 
Rekening houden met de wijze waarop vrouwen in deze maatschappij werken - en ook het 
streven te komen tot doorbreking van stereotypen - had de wetgever moeten nopen tot het 
in de wet zelf rekening houden met verzorgingstaken. 

Een tweede aspect in verband met de Arbeidstijdenregeling vraagt in verband met de positie 
van vrouwen aandacht: het niveau waarop de regeling tot stand komt en het instrument van 
regelgeving dat wordt gebruikt. 

In het betreffende wetsontwerp wordt ruim mogelijkheid geboden om door middel van het 
treffen van collectieve regelingen van de wettelijke maxima af te wijken. Het is de vraag 
- een vraag die door de regering niet onder ogen is gezien - of deze methode van regelge
ving bijdraagt tot het tot stand brengen van een voor vrouwen wenselijk te achten resultaat. 
Zie verder onder 4. 

3.3. Verlof 
Het ouderschapsverlof is beperkt tot de mogelijkheid van verlof over dat deel van de arbeids
duur per week dat twintig uur te boven gaat. De wetgever had hiervoor het argument dat 
anders de band met de dienstbetrekking te los werd. Het argument dat ouderschapsverlof 
daardoor betekenisloos is voor mensen, vaak vrouwen, die in een deeltijdsbetrekking van 20 
uur of minder werken 1 2 heeft de wetgever kennelijk niet doorslaggevend gevonden. 

Hoewel men zich in de praktijk met name voor het verlenen van zorg aan een terminale 
patiënt in de naaste kring daardoor niet laat weerhouden is aan regeling van het zorgverlof 
veel behoefte. In cao's komt een regeling van zorgverlof blijkens onderzoek van de LTD in 

10. SER-advies Arbeidstijdenwet. 
11. Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp Arbeidstijdenwet, 23 646, nr. 3, pag. 41 . 
12. Z ie l .P . Ascher-Vonk. Een volwaardige positie van deellijdwerkenden, SM A 1993,7/8, pag.455. 
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13. Zie kamerstukken 23 245. 
14. RvdW 1994, 188. 
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een minderheid van de gevallen voor. Niettemin zijn geen concrete voornemens voor het tot 
standbrengen van wetgeving op dit punt aan de orde 1 3. 

Een laatste punt. De regeling in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van 
de vakantie (artikel 1638gg BW) kan mogelijk problemen opleveren wanneer beide partners 
in een dienstbetrekking werkzaam zijn, en dus beide niet zelf het laatste woord hebben over 
het tijdstip van de vakantie, maar mogelijk wel samen op vakantie willen gaan. 

De regeling van het ouderschapsverlof is mogelijk indirect discriminerend, het niet regelen 
van zorgverlof en de problemen rond de vakantie geven blijk van onvoldoende rekening 
houden met de positie van vrouwen. 

3.4. Loon 
Van tijd tot tijd hoort men de suggestie dat afschaffing van het wettelijk minimumloon om 
verschillende redenen wenselijk zou zijn. Afschaffing van het minimumloon is in ieder geval 
onwenselijk in verband met de positie van vrouwen, die vaak in de laagst betaalde banen zijn 
te vinden. Afschaffing van het minimumloon zou tot een nog grotere kloof tussen mannen-
en vrouwenionen leiden dan reeds nu wordt geconstateerd. Gezien de organisatiegraad van 
vrouwen zullen vrouwen vaak niet via een beroep op een cao een minimuminkomen kunnen 
afdwingen, terwijl het instituut van algemeen verbindend verklaring, waardoor wel rechten 
terzake aan ongeorganiseerde vrouwen verschaft zouden kunnen worden, zelf onder vuur 
ligt. 

Ontwikkelingen die het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid of arbeid van gelijke 
waarde toepassing geven (HR 8 april 1994 1 4, WGB artikel 7-12, het voornemen te komen 
tot een regeling met betrekking tot gelijk loon voor deeltijdwerkenden) kunnen de positie van 
de werkende vrouw versterken. 

3.5. Ontslagrecht 
Het huidige wettelijke Nederlandse ontslagrecht doet, bekeken vanuit het oogpunt van het 
Vrouwenverdrag, in het algemeen voldoende recht aan de positie van vrouwen. De uitzonde
ring van part-time huishoudelijk personeel van de werkingssfeer van het BBA echter treft in 
meerderheid vrouwen nadelig. Het lijkt wel of de wetgever dit werk als tweederangs be
schouwt. Opmerking verdient ook dat artikel 7A: 1639h BW bepaalt dat het verbod van 
ontslag tijdens zwangerschap en wegens bevalling niet geldt bij opzegging van een voortge
zette overeenkomst voor bepaalde tijd. 

Ook is het duidelijk dat de toepassing van anciënniteitscriteria bij het vaststellen van een 
ontslagvolgorde, voor vrouwen gezien het feit dat zij vaak in verband met verzorgingstijd
vakken op een kortere diensttijd kunnen wijzen, nadelig is, hoe ook het oordeel over indirec
te discriminatie in het kader van de EG-Richtlijn gelijke behandeling in dezen moge luiden. 
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De voornemens tot wijziging van het ontslagrecht, die nu bekend zijn, leveren niet speciaal 
voor vrouwen problemen op. 

Het gebruik maken van allerlei vormen van flexibele contracten om aan toepassing van regels 
van ontslagrecht te ontsnappen is speciaal voor vrouwen, waarvan er vele gevonden worden 
in de groep flexibel werkenden, nadelig. Opmerking verdient dat hier de rechtspraak (draai
deurjurisprudentie) een corrigerende rol speelt. 

4. De geëigende instrumenten 

Rechtsvorming op het gebied van arbeidsrecht vindt plaats door verdragen en wetgeving, 
door collectieve regelingen (cao's en andere), door individuele contracten en reglementen, 
terwijl de rol die de rechter speelt in het arbeidsrecht van groot belang is. 
De vraag laat zich stellen of deze onderscheiden methoden van rechtsvorming juist door de 
maatschappelijke en economische positie van vrouwen voor haar evenzeer als voor mannen 
waarborgen voor het vormen van rechtvaardig recht bieden; met andere woorden of bezien 
vanuit het oogpunt van het vrouwenverdrag aan bepaalde instrumenten de voorkeur gegeven 
zou moeten worden. Daarbij is het vooral de vraag of rechtsvorming door collectieve rege
lingen, waar vandaag de dag veel voor wordt gepleit, en die bijvoorbeeld ook in het wetsont
werp met betrekking tot de arbeidstijden een belangrijke plaats inneemt, ook bezien vanuit 
het Vrouwenverdrag voldoende waarborgen biedt voor het bereiken van de met dat Verdrag 
beoogde doelstellingen. 

Bij het beantwoorden van deze vraag moet naar mijn mening het volgende worden bedacht: 
Het veroveren van rechten die met name voor vrouwen, gezien de taak die zij in de maat
schappij hebben, voordelen bieden, zal in vele gevallen gaan ten koste van rechten van 
mannen. Is te verwachten dat vakorganisaties zich daarvoor sterk zullen maken? Mogelijk 
wel, wanneer zij zich realiseren dat het behartigen van belangen van werknemers, zonder 
onderscheid van geslacht, hun opdracht is. Mogelijk ook, wanneer zij zich realiseren dat het 
verrichten van zorgtaken, in beginsel zowel een taak van mannen als van vrouwen is. Moge
lijk niet, wanneer hun inzet voor dergelijke issues afgestraft wordt met ledenverlies. 

De ondernemingsraad, die op grond van artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsra
den een specifieke taak heeft wat betreft het bestrijden van discriminatie, zal zich mogelijk 
voor wat nu nog specifieke vrouwenbeiangen zijn, inzetten. Maar mogelijk gaat van de 
gedachte dat winst voor vrouwen verlies voor mannen betekent, althans op de korte termijn, 
een remmende werking uit. 
Het is dus de vraag of door deze methode van rechtsvorming wel voldoende recht wordt 
gedaan aan de positie van vrouwen in de maatschappij. 

In het bovenstaande is reeds een aantal malen gewezen op rechtsvorming door de rechter, 
die voor een aantal problemen die met name ook voor vrouwen een rol speelden, oplossingen 
heeft geboden. Het is ook via toepassing van een begrip als goed werkgever dat de rechter 
de gelegenheid zal hebben noties en doelstellingen van het Vrouwenverdrag te laten doorklin
ken. Rechtsvorming door de rechter biedt minder zekerheid dan wettelijke rechtsvorming. 
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Er is daarom aanleiding te bepleiten dat de in rechterlijke uitspraken gecreëerde correcties 
in wetgeving worden vastgelegd. 

5. Aanbevelingen 

5 .1 . De positie van huishoudelijk personeel 
Onverwijld moet gestreefd worden naar een ontslagrechtelijke en verzekeringsrechtelijke 
status van huishoudelijk personeel waardoor ook het naleven van de privaatrechtelijke ver
plichtingen tegenover deze groep van werknemers tot de reëlere mogelijkheden gaat behoren. 

5.2. De selectie op gezondheidrisico's bij aanstelling moet worden verboden èn overbodig 
gemaakt. Dit laatste is het geval wanneer de financiële risico's voor de werkgever bij ziekte 
van de werknemer niet worden vergroot, en minder specifiek in verband met vrouwelijke 
werknemers een rol spelen. 

5.3. Er moet voor gewaakt worden dat de zorgtaken die thans door vrouwen worden ver
richt, blijven liggen. Dat betekent een regeling van de arbeidstijden waarbij het doel van het 
mogelijk maken van het verrichten van verzorgingstaken uitdrukkelijk wordt nagestreefd, 
noodzakelijk is. Dat betekent ook regeling van zorg- en calamiteitenverlof en regeling van 
ouderschapsverlof waarbij met de wijze waarop vrouwen werkzaam zijn, wordt rekening 
gehouden. 

5.4. Bij het toepassen van het anciënniteitsbeginsel bij het vaststellen van de ontslagvolgorde 
en als element bij het vaststellen van vergoedingen terzake van ontslag dienen verzorgings
tijdvakken mee in de beschouwing betrokken te worden. 

5.5. Rechtsvorming door middel van collectieve regelingen draagt het risico inzich dat 
belangen van vrouwen minder nadrukkelijk bij de afwegingen worden betrokken. Juist op 
het terrein van tegengaan van discriminatie en het scheppen van voorwaarden voor het goed 
functioneren van de maatschappij heeft de wetgever een primaire taak. 

5.6. De rechter en ook de directeur RBA hebben de mogelijkheid doeleinden die door het 
Vrouwenverdrag worden nagestreefd in te weven bij toepassing van regelingen als artikel 
7A: 1638z BW, artikel 7A: 1639s BW, artikel 7A: 1639w BW, art. 6 BBA. Gelegenheid 
voor de overheid om te bevorderen dat bij beslissingen door de Directeur RBA uitdrukkelijk 
met non-discriminatie in de zin van het Vrouwenverdrag wordt rekening gehouden kan 
worden gevonden door middel van bepalingen in het besluit tot uitvoering van artikel 6, 
derde en vierde lid, BBA (Delegatiebesluit). De wetgever kan de rechter attenderen op de 
doelstellingen van het Vrouwenverdrag en de consequenties die dat heeft voor bijvoorbeeld 
de toetsing van ontslagen aan de (kennelijk onredelijkheid door in een Memorie van Toelich
ting een vingerwijzing van dien aard op te nemen. 

Codificatie van gevormd rechtersrecht biedt het voordeel van rechtszekerheid. 
oktober 1994 
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De betekenis van het Vrouwenverdrag voor het nationale sociale 
zekerheidsstelsel door mr. L. Betten' en mr. M. Westerveld 2 

1. Inleiding 

Niet in het minst door toedoen van communautaire en overige internationale normgeving, 
is het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid de laatste jaren op een aantal punten in
grijpend gewijzigd. In het bijzonder Art. 119 (E)EG-Verdrag en de Richtlijnen Gelijke 
Behandeling enerzijds en Art. 26 BUPO Verdrag anderzijds hebben de wetgever gedwongen 
(ofwel rechtstreeks op basis van de internationale regeling zelve ofwel door de jurisprudentie 
van de Europese of nationale rechter) de nationale regelgeving op een groot aantal punten 
drastisch te wijzigen. Deze wijzigingen hadden/hebben alle ten doel ongelijke behandeling 
van vrouwen ten opzichte van mannen uit die regelgeving te verwijderen. 
Vooralsnog hebben deze wijzigingen niet geleid tot een totale verbanning van ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. Het proces is nog steeds in beweging en de bronnen 
zijn nog lang niet uitgeput. Zo zijn, om een enkel voorbeeld te noemen, met een beroep op 
internationale normen, inmiddels vele gaten geschoten in de per 1979 met het oog op diezelf
de normen geheel herziene AAW. Of de regering er uiteindelijk in zal slagen een sluitende 
wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de niet-WAO verzekerde beroepsbevol
king te ontwerpen, blijft vooralsnog de vraag. 

In deze bijdrage analyseren wij echter niet in de eerste plaats de toekomstige rol van boven
genoemde internationale regelgeving. Onze opdracht is het sociale-zekerheidsstelsel te 
bekijken door de bril van het Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen, hierna: het Vrouwen verdrag, of, het Verdrag. 

1.1. De Onderzoeksopdracht 
Volgens de brief van de projectgroep 3 dient onderhavig onderzoek te worden uitgevoerd in 
het kader van de centrale probleemstelling van het project, te weten: "in hoeverre het Vrou
wenverdrag een breekijzerfunctie kan vervullen in het openbreken van het (bestaande) recht 
ten behoeve van de verbetering van de (rechts)positie van vrouwen". Daarbij is opgemerkt 
dat het karakter van het onderzoek verkennend is, "een verkenning naar de meerwaarde van 
het Verdrag mede ten opzichte van andere internationale regelgeving". Hieraan is toegevoegd 
een toegespitste probleemstelling m.b.t. de vraag hoe de vicieuze cirkel kan worden doorbro
ken waarin "vrouwen onbetaalde zorgtaken verrichten, leidend tot financiële afhankelijkheid 
of van de partner en/of van de overheid". 

1. Lammy Betten is universitair hoofddocent bij de vakgroep Internationaal Sociaal en Economisch 
Publiekrecht van de Universiteit Utrecht. 

2. Mies Westerveld is post-doc onderzoeker bij de Onderzoeksschool Arbeid Welzijn en Sociaal-
economisch Beleid van de Universiteit Utrecht. 

. 3. Brief Mevr.Mr.Dr. Joyce Hes d.d. 24 juni 1994,kenmerk jh/bs/94.159. 
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Volgens de brief kunnen in het Vrouwenverdrag drie niveaus worden onderscheiden: 
a) minimumnormen m.b.t. de doelstelling van het Verdrag eenverslechtering van posities 

van vrouwen tegen te gaan, en betrekking hebbend op de vraag in hoeverre het Vrouwen
verdrag een verplichting inhoudt tot het hanteren van een bepaald sociaal minimum, 
afgezet tegen Europese regelgeving en andere verdragen; 

b) formele gelijkheid, betrekking hebbend op de vraag hoe de hantering van het draag
krachtbeginsel in de sociale zekerheid zich verhoudt tot het doel van Art. 11 (verzekering 
van dezelfde rechten voor mannen en vrouwen), dan wel in hoeverre verzelfstandiging 
van uitkeringsrechten gebonden zal moeten zijn aan een bepaald minimum; 

c) materiële gelijkheid, betrekking hebbend op de vraag in hoeverre formele gelijkstelling 
leidt tot materiële ongelijkheid. 

De laatste vraag aan ons is vervolgens tot welke aanbevelingen "dit" leidt. 

De hierboven geformuleerde vraagstellingen hebben tot enig zoeken geleid bij de auteurs 
dezes m.b.t. het probleem hoe al deze vragen op een enigszins overzichtelijke manier te 
beantwoorden. De vraag naar de breekijzerfunctie van het Vrouwenverdrag is immers een 
andere dan de vraag naar de effecten van gelijkstelling en de daarbij te hanteren minimum
normen. Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, menen wij dat ook het Vrouwenver
drag deze twee kwesties op verschillende plaatsen behandelt: Art. 11 vereist gelijkstelling 
van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, waarbij de vragen naar minimumnormering, 
formele en materiële gelijkstelling een belangrijke rol spelen. Het (ook, en misschien zelfs 
vooral voor de sociale zekerheid) belangrijke Art. 5 vereist echter meer dan gelijkstelling 
d.m.v. het opheffen van alle vormen van discriminatie. Hetgeen hierboven is aangeduid als 
de "breekijzerfunctie" van het Vrouwenverdrag zit derhalve mogelijk meer in de doelstelling 
van Art. 5 dan in die van Art. 11 van het Verdrag. In dit verband rijst zelfs de vraag in 
hoeverre de doelstellingen van beide artikelen in sommige gevallen niet haaks op elkaar 
komen te staan. Wij komen hierop in de volgende paragrafen terug. 

1.2. De opzet van dit Rapport 

Paragraaf 2 van dit rapport is geheel gewijd aan de vraag naar de betekenis van het Vrouw
enverdrag in het licht van andere, reeds bestaande, internationale normen. Dat is volgens de 
hierboven geformuleerde opdracht de vraag naar de " meerwaarde" van het Vrouwenverdrag. 
De term "meerwaarde" wordt door ons evenwel vermeden, omdat vooralsnog allerminst 
vaststaat dat het Verdrag een meerwaarde heeft; het moet immers niet worden uitgesloten 
dat het Verdrag, ten opzichte van andere internationale normen qeen meerwaarde heeft, 
waarbij tevens de cruciale vraag blijft voor wie het Verdrag "meerwaarde" heeft.Indien zal 
blijken dat het Verdrag vooral gunstig uitvalt voor een bezuinigende regering, heeft dit voor 
haar wel een meerwaarde, maar niet voor de vrouwen wier positie het Verdrag bedoelt te 
verbeteren. 

De vraag naar de meerwaarde hebben wij derhalve neutraler ingevuld door de vraag of het 
Vrouwenverdrag extra inspanningen vereist m.b.t. de sociale zekerheid, waarbij we voorals
nog in het midden laten van wie die extra inspanningen worden verwacht. 
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Op basis van het onderzoek uitgevoerd in paragraaf 2, laten wij in paragraaf 3 het Vrouwen
verdrag "los" op het nationale sociale-zekerheidsstelsel. Daarin wordteen drietalelementen, 
die als een rode draad door de onderdelen van het stelsel heenlopen, onder de loep genomen. 
Gedoeld wordt op: de gezinsinkomenbescherming versus de (wens) tot individualisering; het 
hieraan gelieerde vraagstuk van de kostwinnerstoeslagen; en de op equivalentie gebaseerde 
werknemersverzekeringen die door hun nadruk op het verrichten/verricht hebben van betaal
de arbeid steevast uitvallen ten gunste van mannen en ten nadele van vrouwen die (momen
teel nog) het leeuwedeel van de onbetaalde (zorg)taken voor hun rekeninq nemen. 

In de slotparagraaf komen wij, op basis van de conclusies in de voorgaande paragrafen, tot 
een aantal aanbevelingen. 

Het rapport is afgesloten in Augustus 1994, op een moment dat het regeeraccoord slechts in 
voorlopig versie was vastgesteld. De daarin neergelegde plannen m.b.t. de sociale zekerheid 
zijn, voor zover mogelijk, in onze beschouwingen meegenomen. 

2. Vereist het Vrouwenverdrag extra inspanningen met betrekking tot sociale 
zekerheid? 

2.1. Inleiding 

De centrale vraag in deze paragraaf is in hoeverre de betreffende bepalingen van het Vrouw
enverdrag leiden tot extra inspanningen met betrekking tot voorzieningen in de sociale 
zekerheid. In de voorgaande paragraaf hebben wij reeds aangegeven vooralsnog in het 
midden te laten wie deze inspanningen zou moeten leveren. Daarbij doelen wij niet onmid
dellijk op de werking van het Verdrag. Hoewel wij daar aan het eind van deze paragraaf 
enige korte overwegingen aan zullen wijden, gaan we er voorlopig van uit, dat, gezien de 
formuleringen, de voor ons relevante bepalingen van het Verdrag zich richten tot (beleids-
en wetgevende arbeid van) de overheid. Waar wij hier op doelen is dat het niet moet worden 
uitgesloten, dat het effect van sommige bepalingen kan zijn, dat van vrouwen zelf in bepaal
de opzichten extra inspanningen worden verwacht. 

In paragraaf 2 memoreren we eerst kort de voor ons onderzoek overige relevante internatio
nale bepalingen (para. 2.2). Daarna doen we hetzelfde met de voor de sociale zekerheid 
relevante bepalingen van het Vrouwenverdrag (para. 2.3). In paragraaf 2.4. gaan we in op 
de betekenis van de laatste bepalingen, waarbij we deze, voor zover nodig ter verduidelijking 
van die betekenis plaatsen naast overige relevante bepalingen. In de paragrafen 2.5 en 2.6 
bespreken wij de twee belangrijkste aspecten van sociale-zekerheidsrisico's die (vooral) 
vrouwen betreffen; in paragraaf 2.7 worden tenslotte enkele algemene opmerkingen gemaakt 
over het effect van de sociale-zekerheidsbepalingen in het Vrouwenverdrag in de nationale 
rechtsorde. 
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2.2. Andere Relevante Internationale Normen 

Andere internationale bepalingen die gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
sociale zekerheid gebieden en waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gebonden zijn: 

- Art. 119 EG-Verdrag, voor zover onder het begrip "beloning" ook sociale-zekerheidsrege-
lingen vallen (denk bijvoorbeeld aan werknemerspensioenen) 
- de derde EEG-Richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale-
zekerheidsregelingen 
- IAO Verdrag Nr. 111 (met de daarbij behorende Aanbeveling Nr. 111) inzake discriminatie 
in arbeid en beroep 
- IAO Verdrag Nr. 156 (met de daarbij behorende Aanbeveling Nr. 165) inzake gelijke 
kansen en gelijke behandeling voor mannelijke en vrouwelijke werknemers: werknemers met 
gezinsverantwoordelijkheden 
- Art. 2 en 3 juncto 9 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
rechten (Esocul) 
- Art. 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BuPo) 

In karakter en effect verschillen deze bepalingen in een aantal opzichten van elkaar. Van 
belang in het kader van dit rapport is dat zij een gemeenschappelijk kenmerk hebben, waar
mee zij zich onderscheiden van het Vrouwen verdrag: alle bovengenoemde normen richten 
zich niet uitsluitend tot vrouwen. Sommige schrijven uitdrukkelijk gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en sociale zekerheid voor (Art. 119, derde Richtlijn, IAO-Ver
drag Nr. 156), andere richten zich op het verbod van discriminatie in het algemeen (Art. 26 
BuPo) of op werk en beroep (IAO-Verdrag Nr. 111), of de sociale zekerheid (Art. 2 en 3 
juncto 9 Esocul). Dit betekent dat de bepalingen voor zowel vrouwen als mannen gelden. 4 

Dit leidt in eerste instantie tot de vraag in hoeverre mannen een ~ eroep kunnen doen op het 
Vrouwenverdrag, een vraag die door andere auteurs reeds aan de orde is gesteld5 en waarop 
wij in het kader van dit rapport niet verder ingaan. 

Evenmin ligt het in de rede om in dit rapport een algemene theoretische beschouwing te 
geven van het discriminatiebegrip en (het ontbreken van) rechtvaardigingsgronden in het 
Vrouwenverdrag. 6 Op grond van die beschouwingen gaan wij er van uit dat, ook m.b.t. 
sociale zekerheid, het Vrouwenverdrag directe en indirecte discriminatie verbiedt, terwijl het 
formele en materiële gelijkstelling vereist. Tevens gaan we er vanuit dat rechtvaardigings
gronden op basis van het Vrouwenverdrag een stricter onderzoek vereist dan het geval is op 
basis van, bijvoorbeeld, de EEG-Richtlijnen, die immers gebaseerd zijn op een geheel andere 
invalshoek dan het Vrouwenverdrag. Voor zover het laatste een verschillende behandeling 
rechtvaardigt, zal deze naar onze mening te maken moeten hebben met het voorbijschieten 

4. In hoeverrepersonen van beider kunne zich op bovengenoemdebepalingen kunnen beroepen, hangt 
uiteraard af van het effect van de bepaling in de Nederlandse rechtsorde. 

5. Zie hiervoor de bijdrage van Titia Loenen aan de bundel over het Vrouwenverdragen de door haar 
aangehaalde auteurs over dit onderwerp. 

6. Ibidem. 
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van het doel van de materiële gelijkstelling. Dat wil zeggen, dat indien toepassing van het 
Vrouwenverdrag zou leiden tot een regeling of situatie die haaks staat op de doelstelling van 
het Vrouwenverdrag, aanleiding zou kunnen bestaan tot de rechtvaardiging van een (tijde
lijke) afwijkende regeling (zie ook paragrafen 2, 3 en 4 infra). 

Het naar ons oordeel meest wezenlijke verschil tussen het Vrouwen verdrag en andere bepa
lingen betreft Art. 5, lid 1 VV, dat een verdergaande invulling wordt gegeven van het begrip 
"discriminatie" dan elk ander verdrag, hetgeen voor de sociale zekerheid ingrijpende gevol
gen kan hebben. (Zie hierover uitvoerig para. 2.4). 

2.3. De voor Sociale Zekerheid Relevante Bepalingen in het Vrouwenverdrag 

De specifieke bepaling met betrekking tot sociale zekerheid is uiteraard Art. 11 lid 1 (e), 
luidend: 

"De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discrimi
natie van vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen, ten einde vrouwen, op basis van 
gelijkheid van mannen en vrouwen, dezelfde rechten te verzekeren, in het bijzonder: 
1 . ( . . . ) 

(e) het recht op sociale zekerheid, in het bijzonder in geval van pensionering, werkloos
heid, ziekte, invaliditeit en ouderdom, en arbeidsongeschiktheid om andere redenen, 
alsmede het recht op betaald verlof;". 

Hierbij zij reeds de in het kader van de sociale zekerheid niet onbelangrijke opmerking 
geplaatst dat Art. 11 gezien de preambule van de bepaling, slechts betrekking heeft op 
vrouwen in het arbeidsproces. Dat betekent n.o.m. niet dat de bepaling geen betrekking heeft 
op discriminatie m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces, maar wel, dat de bepaling geen 
betrekking heeft op vrouwen die geheel buiten het arbeidsproces staan. 
In Art. 13 (a) is nog bepaald dat ook m.b.t. het recht op gezinsuitkeringen passende maatre
gelen moeten worden genomen om discriminatie jegens de vrouw uit te bannen, teneinde 
vrouwen op basis van gelijkheid met mannen dezelfde rechten te verzekeren. Volgens de 
Memorie van Toelichting heeft het feit dat deze apart zijn opgenomen te maken met de 
omstandigheid dat niet in elk land kinderbijslag een onderdeel van sociale zekerheid vormt. 7 

Voor ons land heeft deze bepaling in dit kader derhalve geen zelfstandige betekenis. 
Hoewel Art. 11, lid 1 (e) de enige bepaling is die specifiek op sociale zekerheid is toegesne
den, is het niet mogelijk de betekenis hiervan te onderzoeken zonder daarbij een aantal 
andere bepalingen van het Verdrag in beschouwing te nemen. 

Ook voor Art. 11 geldt immers dat het gelezen moet worden in het licht van de in deel I van 
het Verdrag neergelegde algemene bepalingen. 
Daarbij moet in de eerste plaats uiteraard worden gedacht aan Art. 1, waarin het begrip 
discriminatie voor de toepassing van het Vrouwenverdrag wordt gedefinieerd. 

7. Goedkeuring van het Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(New York, 18 december 1979), Tweede Kamer, 1984-1985, 18950 (R 1281), Nrs. 1-3,Memorie 
van Toelichting, p. 26. 
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Art. 2 vereist veroordeling van alle vormen van discriminatie van vrouwen neergelegd in de 
wet en zonodig voorzien van sancties en passende maatregelen om wetten, voorschriften, 
gebruiken en praktijken, die discriminatie van vrouwen inhouden, te wijzigen of in te trek
ken, dan wel af te schaffen. 
Art. 3 vereist maatreqelen om de volledige ontplooiing van vrouwen te verzekeren, "teneinde 
haar de uitoefening en het genot van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
op gelijke voet met mannen te waarborgen". 
Art. 4 staat uitzonderingsmaatregelen toe gericht op de versnelling van de feiteljke gelijkstel
ling van mannen en vrouwen. De bepaling legt er evenwel de nadruk op, dat zulke maatrege
len geenszins mogen leiden tot handhaving van ongelijke of afzonderlijke normen. 
Art. 5 vereist maatregelen ter doorbreking van vooroordelen, gewoonten en gebruiken 
gebaseerd op de gedachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van een van 
beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen. 
In wezen zijn deze bepalingen alle een nadere invulling van het begrip "discriminatie". In 
paragraaf 2.4 gaan wij nader in op de betekenis voor de sociale zekerheid van deze tamelijk 
brede invulling van het discriminatiebegrip, waarbij wij, als gezegd, de nadruk leggen op de 
betekenis van Art. 5 VV. 

2.4. De Uitwerking van het Begrip "Discriminatie" in het Vrouwenverdrag; 
de betekenis van Art. 5 W 

De Art. 1 juncto 11 l(e) en 13(a) VV vereisen uitbanning van alle vormen van discriminatie 
in de sociale zekerheid, teneinde zowel formele als materiële gelijkstelling te bereiken. Art. 
4 voegt daaraan toe de eis, dat bij het nemen van dergelijke maatregelen ook wordt gekeken 
naar "restgroepen", wier achterstand door de maatregel niet wordt ingehaald. Om dit aan de 
hand van een voorbeeld te illustreren: Indien een regeling bestaat waarbij mannen op hun 
21ste en vrouwen op hun 25ste tot pensioenschema's kunnen toetreden, vereist Art. 11 dat 
de leeftijd waarop vrouwelijke en mannelijke werknemers kunnen toetreden tot pensioensche
ma's gelijk wordt gesteld. Art. 4 vereist aparte maatregelen voor vrouwen die op het moment 
dat de maatregel ingaat ouder zijn dan 21 jaar en die onder de oude regeling niet tot een 
pensioenschema konden toetreden. Tot zover verschilt het Vrouwenverdrag niet wezenlijk 
van andere reeds bestaande normen op dit gebied. 

Art. 5 van het Verdrag gaat echter verder. Die bepaling vereist maatregelen die niet zozeer 
betrekking hebben op discriminatie in directe zin, maar op verandering (doorbreking) van 
het traditionele rollenpatroon (de man kostwinner, de vrouw verzorgster). 
De tekst van Art. 5, eerste lid, luidt: 

"De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om: 
(a) het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de vrouw te veranderen ten einde 
te komen tot uitbanning van vooroordelen, van gewoonten en van alle andere gebruiken, 
die zijn gebaseerd op de gedachte van minderwaardigheid of meerderwaardigheid van een 
van beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen". 



Bijlage 

Waar derhalve Art. 4 naar het verleden kijkt, richt Art. 5 zich op de toekomst. Aangevoerd 
kan worden dat dit de onderliggende gedachte is geweest bij de meeste van de hierboven 
aangehaalde overige internationale bepalingen. Door deze gedachte echter expliciet neer te 
leggen in het Verdrag, wordt een uitdrukkelijke verplichting opgelegd aan de lid-staten in 
concreto maatregelen te nemen. 

Inhoudelijk richt Art. 5 zich op hetzelfde doel als neergelegd in het hierna te bespreken 
ILO-Verdrag Nr. 156 inzake werknemers met gezinsverantwoordelijkheden. 
Art. 5 zou derhalve kunnen worden gezien als een nieuwe stap in een ontwikkeling die in het 
kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation, hierna: 
ILO) al in de zestiger jaren in gang is gezet, en die uiteindelijk geresulteerd heeft in de 
adoptie van ILO-Verdrag Nr. 156 inzake werknemers met gezinsverantwoordelijkheden. Dat 
Verdrag is een resultante van een belangrijke koerswijziging in het denken over, en, belang
rijker, het vastleggen van de veranderende opvatting over de specifieke rolverdeling van 
mannen en vrouwen voor wat betreft de verdeling van gezinstaken en betaalde arbeid. 
In 1965 aanvaarde de Internationale Arbeidsconferentie (International Labour Conference) 
nog een Aanbeveling 8 m.b.t. tot vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden. 
De kern van de Aanbeveling was de erkenning dat 

"all measures to promote equal rights may prove meaningless for a vast majority of women 
if- as a result of their family responsibilities - they must either give up their jobs entirely, 
or lose any chance of advancement because they can give only a smaller part of their atten-
tion and energy to their professional work" 9 . 

Tien jaar later nam de Conferentie een Verklaring en twee Resoluties aan, waarin alle 
vragen, principes en maatregelen m.b.t. gelijke behandeling en kansen van vrouwen op het 
gebied van de arbeid als een geheel werden gezien, waarbij de nadruk werd gelegd op de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Van het grootste belang is dat voor een veran
dering van koers werd geopteerd. Gekozen werd voor de gedachte dat elke verandering van 
de traditionele rol van de vrouw gepaard diende te gaan met een verandering van de traditio
nele rol van de man. Het werd erkend dat de hierboven aangehaalde Aanbeveling haaks stond 
op deze gedachte, omdat daarin de gezinsverantwoordelijkheden geheel bij de vrouw(elijke 
werknemer) werden gelegd. 

In hun rapporten over (hun problemen met) de toepassing van de Aanbeveling in hun natio
nale sociale beleid, uitten vele lid-staten het bezwaar dat de Aanbeveling niet meer paste in 
het denken van die tijd, dat veel meer in de richting ging van de overtuiging dat mannen en 

8. Een ILO-Aanbeveling is niet juridisch bindend voorde lid-staten. Ze is echter vaak wel een eerste 
stap op weg naar bindende "standard setting", dat wil zeggen het neerleggen van normen in een 
Conventie, die wel bindend is voor lid-staten die haar ratificeren. 

9. ILO Committee of Experts, General Survey on Conventions and Recommendations relating to the 
Employment (Women with Family Responsibilities) Recommendation 1965 (No. 123), report III 
(Part 4B), ILC, Geneva 1978, op p. 1. 
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vrouwen gezinstaken gelijkelijk dienden te verdelen en dat daartoe, derhalve, ook moge
lijkheden gecreëerd dienden te worden. 
Uit die discussies en gedachtengang is uiteindelijk Verdrag Nr. 156 voortgekomen, tot nu 
toe overigens bekrachtigd door slechts 20 lid-staten, waaronder Nederland, dat het Verdrag 
in 1988 heeft geratificeerd. 
De centrale bepaling van het Verdrag is Art. 3, dat aldus luidt: 
"Teneinde werkelijke gelijkheid van kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en 
vrouwelijke arbeiders te bewerkstelligen, stelt ieder Lid zich in zijn nationale beleid ten doel 
personen met gezinsverantwoordelijkheid, die een betrekking vervullen of wensen te vervul
len, in staat te stellen hun recht om zulks te doen uit te oefenen, zonder aan discriminatie te 
worden blootgesteld en, voor zover mogelijk, zonder dat de verantwoordelijkheid ten aanzien 
van hun werk in botsing komt met hun gezinsverantwoordelijkheid". 

Art. 4 voegt daaraan toe dat, om het doel van Art. 3 te bereiken, mannen en vrouwen met 
gezinsverantwoordelijkheden in staat worden gesteld hun recht op vrije keuze van arbeid uit 
te oefenen en dat rekening zal worden gehouden met hun behoeften m.b.t. de arbeidsvoor
waarden en de sociale zekerheid. 
In een in 1993 gepubliceerd "General Survey" van het ILO Committee of Experts over de 
toepassing van het Verdrag en de daarbij behorende Aanbeveling (Nr. 165) wordt uitvoerig 
ingegaan op de nadelige gevolgen voor vrouwen van het feit dat arbeids- en sociale-zeker-
heidspatronen zijn gebaseerd "on the stereotype of a male breadwinner who relies on his 
partner to raise children and generally deal with the needs of the family" 1 0. Er wordt aange
drongen op het toekennen van gelijke (voor de vrouw niet meer van de man afgeleide) 
sociale-zekerheidsrechten, waarbij het traditionele patroon wordt verlaten en rekening wordt 
gehouden met nieuwe normen op het gebied van gelijke berechtiging van mannen en vrou
wen. 

Het overzicht van door verschillende lid-staten reeds genomen maatregelen in deze context 
laat zien dat hoewel nog niet bijster veel is bereikt op het gebied van sociale zekerheid, een 
aantal landen interessante stappen heeft gezet. In Polen, bijvoorbeeld, wordt tijdvoor kinder-
zorg meegerekend in pensioenopbouw; in Duitsland wordt tijd voor kinderzorg meegerekend 
bij de arbeidsverledeneis (3 uit 5 jaar) voor het in aanmerking komen voor een arbeidsonge
schiktheidsuitkering. (In Nederland wordt hetzelfde gedaan m.b.t. werkloosheidsuitkerin
gen). In Noorwegen en Zweden zijn de eerste voorzichtige stappen gezet om het voor de 
vader aantrekkelijker te maken ouderschapsverlof te nemen. 

De vraag die ons in het kader van dit rapport interesseert is of Art. 5 Vrouwenverdrag verder 
gaat dan het ILO-Verdrag, of dat Art. 5 min of meer een bevestiging is van de in dat Ver
drag neergelegde koers, zonder daarin radicaler te zijn. Op dit punt zij eraan herinnerd, dat 
waar Art. 11 VV slechts betrekking heeft op vrouwen in het arbeidsproces, Art. 5 zich richt 
op alle mannen en vrouwen. Het gaat derhalve niet alleen om vrouwen die willen herintre
den, maar ook om vrouwen die willen intreden en het (be)treft mogelijk zelfs vrouwen die 
helemaal niet willen participeren op de arbeidsmarkt. 

10. ILO Commitle of Experts, "Werkers with Family Responsibilities", Geneve 1993, p. 49. 
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Verder dient te worden vastgesteld dat beide bepalingen "instructienormen" zijn, dat wil 
zeggen een opdracht aan de lid-staten om passende maatregelen te nemen om op de in de 
verdragen neergelegde wijze het ideaal van een gelijkwaardige positie van mannen en vrou
wen op de arbeidsmarkt te bereiken. Het ILO Verdrag beperkt zich uitsluitend tot de arbeids
markt, het Vrouwenverdrag is uiteraard van toepassing op veel meer gebieden, maar wij 
richten ons ook m.b.t. dit onderwerp op de aan haar arbeidsmarktspositie gerelateerde 
sociale verzekeringspositie van de vrouw. Hoewel de fundamentele doelstelling van beide 
bepalingen dezelfde is: het bevorderen van gelijkheid van mannen en vrouwen door het 
elimineren van op traditionele rolpatronen gebaseerde gewoonten, gebruiken en praktijken, 
leiden de verschillen in formulering op welke wijze dit doel te bereiken, tot andere verplich
tingen. 

Het eerste verschil is dat de verplichting van de lidstaat op grond van Art. 3 van het ILO-
Verdrag beperkt is tot "personen met gezinsverantwoordelijkheid, die een betrekking vervul
len of wensen te vervullen...". Art. 5 VV eist een verandering van sociale en culturele 
gedragspatronen, gebaseerd op - interalia - stereotiepe rollen van mannen en vrouwen. Dat 
betekent naar onze mening dat het Vrouwenverdrag zich m.b.t. de rolverdeling en de verde
ling tussen betaalde en zorgarbeid radicaler opstelt: het houdt kennelijk geen rekening met 
vrouwen die hun stereotiepe rol (het verzorgen van man en kinderen en wie daarvoor verder 
in aanmerking komen) willen blijven vervullen. 

Ook de toevoeging "voor zover mogelijk" m.b.t. het voorkomen van botsingen tussen betaal
de en zorgarbeid in Art. 3 ILO-Verdrag Nr. 156 en het ontbreken van enige reserve of 
voorbehoud in Art. 5 VV wijst o.i. op een fundamenteel andere opvatting in het Vrouwen
verdrag, dat, tout court en zonder voorbehoud, een verandering van gewoonten en gebruiken 
gebaseerd op het traditionele rollenpatroon gerealiseerd wil zien. Niet voor zover mogelijk 
en voor wie dat wenst. 

De vraag is wat het karakter moet zijn van de "passende maatregelen" die in de sociale 
zekerheid zouden moeten worden genomen, teneinde deze doelstelling te realiseren. In eerste 
instantie kunnen we aannemen dat enerzijds maatregelen moeten worden getroffen om de 
hindemissen te slechten die vrouwen ondervinden met betrekking tot de toegang tot en het 
functioneren op de arbeidsmarkt. Anderzijds geldt ook, dat in alle overige gevallen vrouwen 
(gehuwd of ongehuwd) dezelfde inspanning moeten leveren als mannen m.b.t. het treffen van 
maatregelen om te voorzien in hun eigen onderhoud. Daarin verschilt derhalve het Vrouwen
verdrag van het ILO-Verdrag. Het laatste legt geen (indirecte) verplichting op vrouwen die 
dat niet willen, om in hun eigen onderhoud te voorzien. Het Vrouwenverdrag doet dat o.i. 
wel. Hier kan nog de vraag aan worden toegevoegd, of de overheid haar verplichtingen 
m.b.t. mannen, die er rekening mee houden dat er een vrouw "achter hem staat" niet moet 
herzien. 

In dit verband wordt de vraag relevant in hoeverre het recht, en in het bijzonder het socia
le-zekerheidsrecht, baanbreker moet/kan zijn in het opheffen van stereotiepe rolverdelingen. 
Het zijn de consequenties van het antwoord op deze vragen die vooral in dit rapport zullen 
worden onderzocht. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat de relevante bepalingen in het 
Vrouwenverdrag (Art. 11 en 13 en in dit kader vooral Art. 5) maatregelen voorschrijven, 
gericht op het uitbannen van gewoonten, gebruiken en praktijken gebaseerd op traditionele 
rollenpatronen. Daarbij willen wij twee preliminaire kanttekeningen maken. 
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In de eerste plaats gaat het naar onze mening niet zozeer om de vraag of de maatregel - bij
voorbeeld het elimineren van kostwinnerstoeslagen - ook daadwerkelijk tot afschaffing of 
zelfs verandering van gewoonte of gebruik leidt. Belangrijker is de overweging, dat indien 
zo'n maatregel niet wordt genomen, het voortbestaan van de gewoonte in de hand wordt ge
werkt. In die zin hoeven maatregelen in de sociale-zekerheidssfeer niet direct te worden 
gezien als de motor tot verandering; het moge echter duideiijk zijn, dat door het niet nemen 
van maatregelen in deze sfeer, de handrem op de motor blijft staan, hetgeen in strijd is met 
Art. 5 VV. 

De tweede kanttekening is dat toepassing van het Vrouwenverdrag niet betekent, dat op korte 
termijn zonder meer moet worden overgegaan tot afschaffing van alle maatregelen die 
vooroordeel, gewoonte of gebruik bevestigen, dan wel een verandering daarin belemmeren. 
Een dergelijk bundeling afschaffen zou immers kunnen leiden tot uitermate ongewenste 
consequenties. Enerzijds omdat zulke maatregelen zelf weer tot discriminatie leiden en 
derhalve haaks staan op de doelstelling van het Verdrag. Anderzijds omdat zij in strijd 
kunnen zijn met de doelstelling van het gehele sociale-zekerheidsstelsel, te weten de aanvul
ling van basisbehoeften voor die personen die dat zelf (wel willen, maar) niet kunnen. 
Belangrijk is hierbij te constateren, dat het niet in de geest van het Verdrag lijkt te zijn, dat 
maatregelen worden genomen, die, door het ontbreken van bijvoorbeeld een daadwerkelijke 
mentaliteitsverandering, uiterst nadelig voor vrouwen uitwerken. In het perspectief van de 
doelstelling van het Vrouwen verdrag als geheel, dient naar onze mening telkens nauwkeurig 
te worden gecontroleerd of een maatregel ter verandering van het rollenpatroon, gebaseerd 
op Art. 5 VV, in realiteit slechts een verslechtering van de over-all positie van vrouwen bete
kent. Dat doet echter niets aan de stelling af dat toepassing van Art. 5 wel degelijk effecten 
kan hebben voor die vrouwen die volkomen tevreden zijn met de traditionele rolverdeling 
en daarin geen veranderingen willen zien. Voor hen lijkt het Vrouwenverdrag weinig begrip 
te hebben. 

Het in paragraaf 3 uitgevoerde onderzoek zal vanuit deze twee gedachten uitgevoerd worden: 
enerzijds, welke maatregelen zouden in de sociale zekerheid, gezien de letter (en in mindere 
mate de geest) van het Vrouwenverdrag, genomen moeten worden; anderzijds is het resultaat 
van zo'n maatregel zelf nog overeenkomstig de geest (en in mindere mate de letter) van 
datzelfde Verdrag en/of het doel van het sociale-zekerheidsstelsel? 
In paragraaf 3 wordt derhalve, in het licht van bovenstaande beschouwingen, het nationale 
sociale-zekerheidsstelsel door de bril van het Vrouwenverdrag onderzocht op bepalingen die 
op gespannen voet staan met de doelstellingen van het Verdrag. Hierna worden eerst nog 
enkele algemene beschouwingen gewijd aan de door het Vrouwen verdrag opgeworpen 
problematiek m.b.t. gezinsregelingen en inkomensschade. 

2.5. Het Vrouwenverdrag en de "Gezinsregelingen" 

In principe moeten we ervan uitgaan, gezien de tekst van Art. 5 (en overigens ook van Art. 
4), dat inderdaad alle gewoonten en gebruiken gebaseerd - int er alia - op de stereotiepe 
rollen van mannen en vrouwen, in strijd zijn met het Vrouwenverdrag. Daarvan uitgaande 
moet de stelling luiden dat (bijvoorbeeld) alle partnertoeslagen uit de sociale zekerheid 
dienen te verdwijnen. 
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Deze toeslagen die immers worden verstrekt vanwege het feit dat de betrokkene een echtge
noot "ten laste" heeft, staan haaks op de uit Art. 5 VV voortvloeiende opdracht traditionele 
rollenpatronen te doorbreken. 
Dat wil niet zeggen dat alle toeslagen die verband houden met zorgtaken nu verbannen 
moeten worden. Het blijft, ook binnen het raamwerk van het Vrouwenverdrag, heel goed 
mogelijk toeslagen of uitkeringen te verstrekken voor zorgtaken, vooropgesteld dat deze aan 
de verzorger worden verleend. Het gaat hierbij derhalve om toeslagen of uitkeringen, die 
verstrekt worden aan de verzorgende echtgenoot zelf en niet aan de man (of vrouw) die 
verzorgd wordt en die daarmee zijn/haar verzorger kan onderhouden. 
Daarbij moet worden aangetekend dat het begrip "zorgtaken" tegenwoordig anders wordt 
uitgelegd dan vroeger. Waren dit volgens het traditionele rollenpatroon (alleen) de fulltime 
werkende echtgenoot en de eigen kinderen, tegenwoordig wordt het niet langer opportuun 
geacht om de zorg voor een arbeidsgeschikte echtgenoot te financieren, maar wel die ten 
behoeve van werkelijk zorgbehoevenden, zoals kinderen en gehandicapten. 
Dergelijke regelingen, op grond waarvan derhalve een uitkering of een toeslag wordt ver
strekt aan degene die de hierboven bedoelde zorgtaken op zich neemt en hierdoor enige tijd 
niet in staat is (volledig) aan het betaalde arbeidsproces deel te nemen, zijn in het kader van 
het Verdrag alleszins denkbaar. Te voorzien valt, vanwege de te verwachten demografische 
ontwikkelingen, dat deze vorm van zorgvergoeding in de toekomst een steeds grotere maat
schappelijke rol zal spelen. 

Een in dit verband bijzonder, en vooralsnog vrij complex, onderwerp tenslotte, is de partner
voorziening na overlijden en de vraag hoe deze zich verdraagt met het Verdrag, in het bij
zonder met Art. 5. Zoals in paragraaf 3 nog uiteengezet zal worden, zijn in het verleden 
onder de noemer wettelijke overlijdensrisicoverzekering diverse sociale risico's onderge
bracht in éen sociale-verzekeringsregeling. De meeste hiervan zullen in het licht van Art. 5 
VV moeten worden afgeschaft. Het betreft hier die nabestaandenuitkeringen die zijn inge
geven door de opvatting dat het overlijden van een gehuwde man in bepaalde omstandighe
den tot irreparabele inkomensschade voor zijn echtgenote leidt, vanwege het feit dat zij voor 
haar levensonderhoud altijd afhankelijk is geweest van haar echtgenoot en het voor haar nu 
te laat is om hierin nu nog verandering te brengen. 

Echter, zoals hierna nog zal blijken, zijn niet alle onderdelen van de bestaande wettelijke 
overlijdensrisicoverzekering een uitvloeisel van het stereotiepe rollenpatroon en is het dan 
ook niet een bij voorbaat uitgemaakte zaak, dat de regeling in alle onderdelen moet verdwij
nen. Zo is het voortijdig overlijdensrisico voor ouders met kinderen een reëel en serieus te 
nemen sociaal risico, ongeacht de tussen beiden tot stand gekomen arbeidsdeling. Het voort
bestaan daarvan in een door Art. 5 bedoelde te bereiken situatie waarin arbeid en zorgtaken 
evenredig verdeeld zijn, is zeer wel te verdedigen. 

2.6. Het Vrouwenverdrag en inkomensschade 

Inkomensschade bij vrouwen ontstaat grosso modo door twee soorten oorzaken, te weten: 
a) de algemeen erkende maatschappelijke calamiteiten, die zich bij mannen en vrouwen die 

in eigen onderhoud trachten te voorzien in gelijke mate manifesteren en die dan ook 
doorgaans in een sociale-verzekeringsstelsel gedekt zijn; het gaat hier om risico's als 
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onvrijwillige werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en het wegens gevorderde 
leeftijd niet meer kunnen werken; 

b) zekere omstandigheden die bij uitsluitend of hoofdzakelijk vrouwen inkomensschade 
teweeg brengen. 

De onder b) genoemde omstandigheden kunnen in de meeste gevallen worden herleid tot het 
traditionele rollenpatroon, waarin vrouwen doorgaans de zorgtaken voor gezin of familie op 
zich nemen. Op deze risico's is in het vorige onderdeel ingegaan. 
Daarnaast ontstaat inkomensschade bij vooral vrouwen door bestaande stereotiepe opvattin
gen over rollenpatronen, of, verdergaand, openlijke discriminatie. Een en ander leidt er 
meestal toe dat vrouwenarbeid minder goed wordt betaald dan mannenarbeid en derhalve ook 
naar een lager bedrag verzekerd is, of vanwege het part-time karakter, in het geheel niet 
wordt verzekerd. 

Tenslotte worden overwegend vrouwen getroffen door het risico van het overleven van de 
eigen echtgenoot met als gevolg dat zij daardoor niet langer kunnen meedelen in diens 
inkomen. De reden dat dit risico vaker vrouwen dan mannen treft, is de gemiddeld hogere 
levensverwachting van vrouwen en het feit dat zij met gemiddeld wat oudere echtgenoten 
trouwen". 

Het behoeft weinig betoog dat het afstraffen van het op zich nemen van zorgtaken de veran
dering van bestaande gewoontes gebaseerd op het rollenpatroon zal tegenhouden. Dat "af
straffen" gebeurt op velerlei wijzen, die veelal te maken hebben met het onderbreken van het 
betaalde arbeidspatroon. Iedere werknemer die zijn of (in verreweg de meeste gevallen) haar 
baan opzegt om zorgtaken 1 2 op zich te nemen, wordt daarvoor gestraft met het verlies van 
de positie als verzekerde 1 3 in de zin van werknemersverzekeringen en een verslechtering 
van de pensioenpositie. 

Behalve de hier genoemde verliezen c.q. verslechtering, bevindt de vrouw zich ook in 
arbeidsmarkttermen in een nadelige positie: in het gunstigste geval ondervindt zij nadelen in 
haar carrière-opbouw, in het ongunstigste geval slaagt zij, na beëindiging van haar zorgtaken 
(zo deze al beëindigd worden) er niet meer in een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. 
Dat op het punt van de zorgtaken binnen gezin en familie gewoonten en gebruiken bestaan 
die zijn gebaseerd op stereotiepe rollen van mannen en vrouwen, behoeft weinig betoog. Dat 
deze niet het gevolg zijn van het stelsel van sociale zekerheid, maar dat dit stelsel op deze 
rolverdeling is gebaseerd wordt nog wel eens vergeten. Als gevolg daarvan dreigt de be
schermingsfunctie van het stelsel enigszins gebagatelliseerd te worden. Dat neemt niet weg, 
dat bij veranderende opvattingen over die stereotiepe rollenpatronen, waarvan Art. 5 VV een 

11. Zo verklaarde het CBS in 1993 een stijging te verwachten van het aantal weduwen, als gevolg van 
de toenemende vergrijzing in combinatie met de (zes jaar) hogere levens verwachting van vrouwen 
en het feit dat zij gemiddeld twee jaar jonger zijn dan hun echtgenoot. 

12. Zoals hierboven reeds is aangegeven, moet m.b.t. de term "zorgtaken" onderscheid worden 
gemaakt in de zorg voor de geheel gezonde werkende partner en de zorg voor kinderen, ouderen 
en andere hulpbehoevenden. 

13. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op de nadelen van bijvoorbeeld het niet-opbouwen van een 
arbeidsverleden, maar ook op het niet-verzekerd zijn van zorgarbeid. 
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typische reflectie is, het stelsel wel degelijk op dit punt - vermoedelijk drastisch - dient te 
worden herzien. Het moge uit de wordingsgeschiedenis van ILO-Verdrag Nr. 156 al duide
lijk zijn, dat die norm er niet alleen op uit is, vrouwen een betere bescherming te geven, 
wanneer zij hun werknemersschap onderbreken, om zorgtaken op zich te nemen. Dat Ver
drag en ook het Vrouwenverdrag stellen duidelijk het doel dat het stelsel zodanig wordt 
veranderd dat ook mannen worden aangemoedigd zorgtaken op zich te nemen. 
Een eerste stap op die weg lijkt het afschaffen van belemmeringen om zorgtaken op zich te 
nemen. Dat zou betekenen dat noch in arbeidsrechtelijke noch in sociale-zekerheidsrech-
telijke sfeer nadelige gevolgen optreden als gevolg van het onderbreken van het werknemer
schap, ten faveure van het op zich nemen van zorgtaken. 
Ook hierbij kunnen echter twee kanttekeningen worden gemaakt. 

In de eerste plaats is de vraag of dergelijke maatregelen niet contra-productief werken in die 
zin, dat het enige dat in feite gebeurt, is dat het verzekeren van de zorgtaken in se vrouwen 
zullen beletten aan het arbeidsproces deel te nemen. 
Daaraan gekoppeld is de vraag of zo'n pakket aan maatregelen de verdeling van zorgtaken 
tussen mannen en vrouwen bevordert. Hoewel wij hierboven hebben beweerd dat het gevolg 
van individuele maatregelen in het kader van Art. 5 VV niet altijd hoeft te betekenen dat de 
verandering van het rollenpatroon ook daadwerkelijk teweeg wordt gebracht, maar dat het 
voldoende is dat het niet nemen van de maatregelen een belemmering voor verandering is, 
zouden wij er hier toch voor willen pleiten, dat zowel het ILO-Verdrag als Art. 5 VV meer 
eist dan slechts het opruimen van bovengenoemde barrières. De daadwerkelijke bevordering 
van een zuivere verdeling van de zorgtaken tussen de mannelijke en vrouwelijke werknemer 
met gezinsverantwoordelijkheid enerzijds en de maatschappij anderzijds vereist een vorm van 
positieve actie. Een voorbeeld daarvan is de Noorse maatregel m.b.t. ouderschapsuitkerin
gen, die (tot 72 dagen) aan de vader worden betaald, maar alleen indien de moeder aan het 
einde van de periode waarin moederschapsuitkering wordt betaald weer aan het werk gaat 
en de vader daadwerkelijk de zorg van het kind op zich neemt. 

Hoewel in dit rapport slechts de sociale zekerheid wordt behandeld, zijn de auteurs zich er 
uiteraard ten volle van bewust, dat de rol voor de overheid in dezen niet geïsoleerd kan 
worden gezien van de rol van sociale partners. Vakbonden zouden voor de mentaliteitsveran
dering in het arbeidsproces een veel grotere plaats moeten inruimen dan nu het geval is. 
Werkgevers kunnen uiteraard een hele belangrijke rol vervullen door, bijvoorbeeld, ruimere 
mogelijkheden te scheppen voor part-time arbeid (ook in de hogere echelons); voor verwisse
ling van part-time arbeid door full-time arbeid en omgekeerd. Ook kunnen werkgevers een 
cruciale rol spelen in een mentaliteitsverandering door het carrièreperspectief van werkne
mers die hun betaalde arbeid onderbreken voor zorgarbeid, op geen enkele wijze nadelig te 
beïnvloeden. Hoe belangrijk deze aspecten naar onze mening ook zijn, wij gaan daar in dit 
rapport niet verder op in, omdat zij buiten het bestek van onze opdracht vallen. 
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14. Zie voetnoot 3 supra. 

15. Ibidem. 
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2.7. Het Effect van Sociale-Zekerheidsbepalingen van het Vrouwenverdrag in 
de Nationale Rechtsorde 

Het ligt niet binnen onze taakstelling het effect van het Vrouwenverdrag in de Nederlandse 
rechtsorde in het algemeen te behandelen. Dat is elders al gebeurd 1 4. We beperken ons tot 
enkele opmerkingen m.b.t. het effect van de in dit rapport behandelde artikelen. 
Zowel de art. 11 en 13 als 5 zijn geformuleerd als taakstellingen voor de overheid, die 
"passende maatregelen" dient te nemen. Dit zijn derhalve geen "self-executing" bepalingen. 
In principe zou dat betekenen dat een rechtstreeks beroep op deze bepalingen van het Vrouw
enverdrag voor de Nederlandse rechter niet gehonoreerd kan worden. Het is echter niet 
zonder belang hierin twee situaties te onderscheiden: de eerste is dat de wetgever in het 
geheel geen maatregelen neemt en de tweede dat de wetgever maatregelen neemt, die haaks 
staan op deze bepalingen van het Verdrag. 

2.7.1. De wetgever neemt geen maatregelen 
In het geval dat de wetgever in het geheel geen maatregelen neemt, kan deze daartoe, naar 
onze mening, niet in rechte worden gedwongen d.m. v. een rechtstreeks beroep op deze bepa
lingen. Daarmee wil geenszins gezegd zijn, dat de overheid dan ook niets hoeft te doen. 
Door de ratificatie van het Verdrag neemt de wetgever immers wel degelijk juridisch verbin
dende verplichtingen op zich. De pressie om te handelen overeenkomstig de instructienormen 
van een Verdrag moet echter van politieke groeperingen en uiteraard van het bij het Verdrag 
ingestelde internationale toezichthoudende orgaan komen. Dat leidt gewoonlijk niet altijd tot 
de gewenste resultaten en de vraag is of de wetgever via andere wegen tot actie gedwongen 
kan worden. Kan, bijvoorbeeld, via andere, wel "een iedere verbindende bepalingen", een 
beroep worden gedaan op deze artikelen van het Vrouwenverdrag? 
Er zijn in theorie twee mogelijkheden denkbaar om aan de sociale zekerheidsbepalingen 
rechtstreekse werking te geven: a) door middel van andere wel "een ieder verbindende 
bepalingen" van het Vrouwenverdrag zelf, of b) door middel van "een ieder verbindende 
bepalingen" in andere Verdragen. 

ad a) Indien de bepalingen uit Deel II van het Vrouwenverdrag worden gezien als een invul
ling van de bepalingen van Deel I, in het bijzonder van Art. 1, en aan deze laatste recht
streekse werking zou kunnen worden toegekend, is het mogelijk te redeneren dat aan alle 
bepalingen uit Deel II rechtstreekse werking toekomt. Aangezien echter de formuleringen 
van Art. 1-5 geen aanleiding geven tot de conclusie dat zij "een ieder verbindend" zijn, lijkt 
deze constructie weinig mogelijkheden te bieden. 

ad b) Het zal duidelijk zijn dat de enige bepaling die hiervoor in aanmerking komt, Art. 26 
van het Internationale Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BuPo-Verdrag) is. 
Sommige auteurs zijn van mening dat het niet uitgesloten moet worden geacht dat via die 
bepaling een beroep op het Vrouwenverdrag wordt gedaan 1 5. 
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Hoewel wij de visie kunnen onderschrijven dat het Vrouwenverdrag als het ware kan worden 
gezien als een invulling van het discriminatieverbod in Art. 26 BuPo, betwijfelen wij of 
daarmee, via Art. 26 BuPo, ook uitvoering van de sociale zekerheidsbepalingen in het 
Vrouwenverdrag kan worden afgedwongen. 
Indien de burger immers geen rechtstreeks beroep kan doen op het in een bepaling neergeleg
de "recht op", is de enige overblijvende claim, dat de overheid geen passende maatregelen 
heeft genomen, om de bestreden situatie in lijn met het Verdrag te brengen. De rechter zou 
dan moeten beoordelen of de wetgever door geen "passende maatregelen" te nemen, handelt 
in strijd met het Verdrag. De nationale rechter zou dan de inhoud bepalen van de in het 
Verdrag neergelegde instructienormen. Dat is echter niet de taak van de nationale rechter, 
maar van het bij het verdrag ingestelde internationale toezichthoudende orgaan, in casu the 
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)' 6 . 

2 .7 .1 .1 . De "redelijke termijn" 
Een aan dit vraagstuk gelieerde vraag is wat een redelijke termijn is waarbinnen van de 
overheid verwacht mag worden dat zij de verplichtingen uitvoert die zij op zich genomen 
heeft o.g.v. het Vrouwenverdrag. 

Hoewel het uitermate verleidelijk is in te gaan op de stelling van enkele auteurs 1 7 , dat de 
rechter in sommige gevallen het ontbreken van een (wettelijke) regeling ter uitvoering van 
een verdragsbepaling kan bestempelen als een onrechtmatige daad van de overheid, menen 
wij dat dit het karakter van onze opdracht te buiten gaat. Wij willen hier slechts wijzen op 
de feitelijke constatering dat de rechter tot nu toe weinig geneigd is geweest, zich uit te 
spreken over verdragsbepalingen die niet "een ieder verbindend zijn" in de zin van de Grond
wet. Meer specifiek kunnen we constateren dat, met uitzondering van een uitspraak van de 
Haagse rechter 1 8, die bovendien betrekking had op het EEG-recht, rechters zich, voor zover 
wij weten, nimmer hebben uitgesproken over de vraag of de termijn waarbinnen in verdragen 
neergelegde zogenaamde "instructienormen" zijn uitgevoerd, of, meer precies, niet zijn 
uitgevoerd, verstreken is. Dat lijkt ons ook een vrijwel onmogelijke opgave, omdat de 
verdragen, anders dan (E)EG-Richtlijnen, geen termijn noemen. Het lijkt ons ook zeer 
onwaarschijnlijk dat zulks een haalbare kaart is; weinig Staten zullen geneigd zijn, zich te 
binden aan een termijn waarbinnen zij maatregelen zullen nemen m.b.t. in Verdragen neer
gelegde instructienormen. Bovendien zou dit geheel in strijd zijn met het karakter van in-

16. Ook het laatste kan in deze situaties uiteraard nietveel meer doen dan te constateren dat een wetge
ver, door geen maatregelen te nemen ter uitvoering van de op het Verdrag gebaseerde bindende 
verplichtingen, handelt in strijd met liet Verdrag. De ervaring met andere verdragen heeft uitge
wezen, dat dat geenszins wil zeggen dat de wetgever vervolgens hals over kop aan de slag gaat. 

17. Zie hiervoor Loes Brünott, "Een nieuwe internationale impuls", Nemesis 2(1985/6)2, pp. 45 et 
seq., op pp. 51-52. Hoewel de beschouwing vooral gewijd is aan regelgeving in strijd met een 
verdrag, wordt - niet ten overvloede - aan het slot van de beschouwing de opmerking gemaakt 
dat het evenzeer gaat om het nalaten van een wetgevingsverplichting. 

18. Gedoeld wordt op een niet direct onopgemerkt gebleven uitspraak van de President van de Haagse 
rechtbank waarin de wetgever opdracht werd gegeven hinnen drie maanden met een aangepast 
ontwerp m.b.t. de WWV te komen De uitspraak werd door het Hof vernietigd. 
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structienormen. Weliswaar kan worden aangevoerd, dat ook deze de lidstaten juridisch 
binden, maar zij laten opzettelijk de termijn en de wijze waarop aan de lidstaten zelve over. 
Zou dat niet het geval zijn, dan zou de mogelijkheid tot gemeenschappelijke internationale 
normen te komen, tot het gebied van de hersenschimmen qaan behoren. 

2.7.2. De wetgever neemt met het Verdrag strijdige maatregelen 
Ontstaat in de tweede hierboven bedoelde situatie, waarin de wetgever wel maatregelen 
neemt, maar deze haaks staan op de door ons behandelde bepalingen van het Vrouwenver
drag, een wezenlijk andere situatie voor wat betreft de mogelijkheid een rechtstreeks beroep 
te doen op de sociale-zekerheidsbepalingen van het Verdrag? Wij vrezen van niet, hoewel 
dit minder ernstig is dan het lijkt. Indien de wetgever een maatregel neemt die discrimine
rend (uit)werkt, volstaat een beroep op Art. 26 BuPo, eventueel met verwijzing naar Art. 
11 VV. Voor wat betreft Art. 5 VV ligt de situatie iets gecompliceerder, omdat het de vraag 
is of Art. 5 V V in alle gevallen kan worden gezien als een invulling van het begrip "discrimi
natie". Voor zover dat niet het geval is, lijkt het een vooralsnog onbegonnen weg om met 
deze bepaling strijdige maatregelen in rechte te bevechten. Ook (en juist) hier ligt veeleer een 
belangrijke functie voor politieke en maatschappelijke pressiegroepen, en natuurlijk CEDAW 

3. Capita selecta in de sociale zekerheid in het licht van het Vrouwenverdrag 

3.1. Inleiding 

Het is niet onze bedoeling in deze bijdrage inhoudelijk in te gaan op alle bestaande socia-
le-zekerheidsregelingen. De hier te geven beschrijving beperkt zich tot die onderdelen van 
het stelsel, die ons in verband met de gegeven probleemstelling het meest wezenlijk zijn 
voorgekomen". Hierbij zien wij ons ten aanzien van de werknemersverzekeringen voor de 
complicatie gesteld, dat deze momenteel zozeer in beweging zijn, dat er serieus mee gere
kend dient te worden, dat hetgeen nu beschreven wordt over een jaar (of twee/drie) niet 
langer geldend recht is. Om die reden is ervoor gekozen om op dit onderdeel de aandacht 
vooral uit te laten gaan naar de te verwachten ontwikkelingen en de vermoedelijke conse
quenties daarvan voor de verzekeringspositie van vrouwen. 
Vanuit dit perspectief wordt in dit onderdeel ingegaan op de meest courante inkomensvervan
gende volks- en werknemersverzekeringen, alsmede sociale voorzieningen. Anders dan de 
hier gegeven volgorde suggereert, wordt hierbij de volgende indeling aangehouden: het 
eerste onderdeel (par. 3.2.1) is gewijd aan de problematiek van de gezinsinkomensbescher
ming. In dit onderdeel komen derhalve de zogenaamde minimumbehoefteregelingen - volks-

19. Zo blijven de diverse zogenaamde perifere socialezekerheidsregelingen (zoals die voor oorlogsge
troffenen) buiten beschouwing evenals de verschillende regelingen terzake van bijzondere onkos-
ten-vergoedingen. Voor wat betreft de vergoedingen op het terrein van de gezondheidszorg - een met 
name voor oudere vrouwen niet onbelangrijk onderwerp - is deze beslissing ingegeven door de overwe
ging dat het beeld op dit terrein nog onvoldoende is uitgekristalliseerd, om hierover nu al iets zinnigs 
te kunnen zeqqen. 
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verzekeringen, sociale voorzieningen - aan de orde. Twee hiervan springen er in het kader 
van dit rapport uit, te weten de AAW en de AWW. 
Op de AAW, een regeling waaromtrent sinds het van kracht worden van de derde EEG-Rich-
tlijn verschillende discriminatieprocedures zijn gevoerd, wordt hier niet inhoudelijk inge
gaan. De regeling is immers naar aanleiding van deze procedures op zoveel onderdelen 
diverse malen bekritiseerd, dat hieraan in dit stadium en vanuit de invalshoek van het Vrouw
enverdrag niet veel zinnigs meer kan worden toegevoegd 2 0. Uiteraard blijft het zaak, juist 
met het oog op de stiefmoederlijke bedeling die vrouwen in deze regeling ten deel is geval
len, de verdere ontwikkelingen ten aanzien van deze arbeidsongeschiktheids- volks-verzeke-
ring21 goed in het oog te houden, maar dit gebeurt feitelijk al sedert het van kracht zijn van 
de derde EEG-Richtlijn, en wel op een zeer intensieve wijze 2 2. Ten opzichte van andere 
bestaande discriminatiebepalingen vereist het Vrouwen verdrag naar ons oordeel hiervoor 
geen extra inspanningen. 

De, nog altijd niet vervangen, overlijdensrisico-verzekering AWW komt hierna wel inhoude
lijk aan de orde, in het bijzonder vanwege het voornemen van de (beoogde) regering, om 
deze regeling op termijn af te schaffen. Ingegaan zal worden op de vraag of dit in het licht 
van het Vrouwenverdrag een wenselijke, of juist te bestrijden keuze is. Voorts wordt in dit 
verband aandacht besteed aan de verwevenheid met de bovenwettelijke sociale zekerheid, 
ofwel de werknemers-pensioenvoorzieningen, die ook op dit terrein van de sociale zekerheid 
in hoge mate aanwezig is. 

Het tweede onderdeel van deze paragraaf (3.2.2.) is gewijd aan de werknemersverzekeringen 
WW, ZW en WAO, en de vraag hoe de voor deze laatste twee regelingen bestaande hervor
mingsplannen, zich verdragen met de doelstellingen van het Vrouwenverdrag. 

20. Dit is alleen anders waar het de positie van de meewerkende echtgenote betreft, in het bijzonder 
op het platteland, een groep die in (art. 14 van) het Verdrag als bijzondere aandachtgroep wordt 
vermeld. De jongste aanscherping van het arbeidsongeschiklheidscriteriumin AAW en WAO lijkt 
een (deugdelijke) verzekering van dit risico in deze en andere zelfstandige sectoren definitief om 
zeepte hebben geholpen. Een vrouwenissue bij uitstek is dit evenwel niet, zodat bespreking in een 
ander forum dan dit voor de hand ligt. 

21 . Het onderdeel "volks-" staat tussen aanhalingstekens om het dubieuze van deze kwalificatie van 
de regeling aan te geven. De vraag of intredende ongeschiktheid al dan niet verzekerd is, hangt 
momenteel zozeer af van toevallige omstandigheden, dat de regeling bezwaarlijk als een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering-voor-iedereenkan worden aangemerkt, zelfs niet als een voor alle 
leden van de beroepsbevolking. 

22. De lijst van jurisprudentie over de in 1979 gewijzigde, en nadien diverse malen bijgestelde rege
ling is lang. De meest recente uitspraak dateert van augustus van dit jaar (Rechtbank Groningen, 
nog niet gepubliceerd). Hierin werd (wederom) een van de reparatiewetten op de AAW vernietigd 
wegens indirecte discriminatie van vrouwen. 
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23. Naast de Algemene Bijstandswet wordt hier steeds de hiervan afgeleide Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers (RWW) genoemd om te benadrukken dat het discriminatieverbod in 
Art. 11 van het Verdrag gericht is op de vrouwelijke beroepsbevolking, en derhalve toepassing 
mist voor degenen die hiertoe niet behoren of behoord hebben. 

24. "Beter" in twee betekenissen: gerelateerd aan het verdiende arbeidsinkomen dus niet per se naar 
een minimumniveau; gebaseerd op eigen premiebetalingen, dus in beginsel meer zelf-verdiend dan 
een sociale voorziening. 

25 . Vanaf 1987 wordt in (praktisch) alle sociale-zekerheidswettenonder gehuwde ook verstaan degene 
die (ongehuwd) samenwoont als ware hij/zij gehuwd. Op de vraag wanneer dat het geval is, zal hier 
niet worden ingegaan. In dit onderdeel zal de tenn "echtgenoot", danwel "gehuwde" gebruikt worden 
ter aanduiding van beide categorieën, derhalve ook van de, aan de echtgenoot gelijkgestelde, samen
woonpartner. 
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3.2. Volksverzekeringen en voorzieningen AOW, AAW, AWW/ANW, ABW/RWW23, 
TW, 10AW 

Rode draad door zowel sociale voorzieningen als volksverzekeringen is de inkomensbescher
ming op minimumniveau die de overheid biedt aan de burger, die buiten eigen schuld zonder 
arbeidsinkomsten zit en die geen beroep kan doen op de "betere" werknemersverzekerin
gen 2 4 . Hierbij werd, op het moment dat de regelingen werden opgezet, het gezinsinkomen 
als het te beschermen inkomen aangemerkt. Met een parafrasering op het rapport van de 
commissie-Van Rhijn kan de hieraan ten grondslag liggende rechtsgrond benoemd worden 
als de verplichting voor de staat om de burger te vrijwaren van gebrek, op voorwaarde dat 
deze laatste het nodige doet om een staat van gebrek te voorkomen voor zichzelf en zijn 
echtgenote (tegenwoordig ook: echtgenoot danwel samenwoonpartner). 
Dit uitgangspunt ziet men in iedere zogenaamde minimumbehoefteregeling terug maar ook 
op andere plaatsen binnen (en buiten) het sociale-zekerheidsstelsel wordt regelmatig rekening 
houden met de aanwezigheid van een echtgenoot (of een aan deze gelijkgestelde samenwo
nende) 2 5 , danwel diens inkomen. 
Het te bespreken knelpunt betreft twee onderwerpen, die hierna gescheiden behandeld zullen 
worden, te weten: 
a. het in de eigen uitkeringshoogte meewegen van (reëel of verondersteld) partnerinkomen 

en 
b. het aan een uitkeringsgerechtigde toekennen van toeslagen ten behoeve van een "afhan

kelijke" - dat wil zeggen zonder eigen arbeidsivkomsien - partner, welke beperking 
meteen betekent dat hierbij een tot zodanige inkomsten beperkte inkomenstoets gehan
teerd wordt. 

Tenslotte wordt onder punt c. ingegaan op de implicaties van het Vrouwen verdrag voor het 
voornemen om de AWW af te schaffen. 
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Ad a. Differentiërende grondslagen 
Het in de uitkeringshoogte differentiëren naar gehuwde staat (danwel: samenleefsituatie) 
- d.w.z. alleenstaanden een hogere grondslag doen toekomen dan gehuwden 2 6 - geschiedt 
vanuit de overweging, dat gehuwden hun (vaste) lasten met tweeën kunnen delen, en als 
gevolg hiervan goedkoper uit zijn dan alleenstaanden. Anders gezegd, in de gehuwdengrond
slag is een besparingsfactor ingecalculeerd vanwegehet met-tweeën-delen-van-huis-en-haard. 
Regelingen waarin deze differentiëring plaats heeft zijn de voorzieningen ABW/RWW en 
IOAW en in de volksverzekering AOW, alle regelingen die zijn gericht op het verstrekken 
van inkomensvervangende uitkeringen op het socialeminimumniveau. 
Dit meerekenen-met is naar ons oordeel niet strijdig met het Vrouwenverdrag. Het werkt 
immers niet direct of indirect discriminerend voor vrouwelijke werknemers uit (Art. 11), nu 
tegenover iedere man die zo'n 50%-uitkering krijgt, een vrouw staat, die hierop eveneens 
recht kan doen gelden (en v.v.). Evenmin kan naar ons oordeel uit de in Art. 5 verwoorde 
taakstelling de verplichting worden afgeleid om de wederzijdse onderhoudsplicht van echtge
noten uit de (sociale-zekerheids-)wetgeving te schrappen 2 7. Een (wettelijke) onderhouds
plicht-sec is immers nog geen exponent van stereotiepe rollenpatronen. Dit wordt pas anders, 
indien deze alleen voor de man zou gelden. 

Wel ontstaat door dit systeem een probleem bij de AOW en de hieraan gelieerde bovenwette
lijke pensioenregelingen. Met de AOW heeft de wetgever immers niet alleen een bodemvoor
ziening in de meest noodzakelijke kosten van het bestaan voor alle ingezetenen willen cre
ëren, maar ook een basis in een gecombineerd systeem van wettelijke en bovenwettelijke 
sociale zekerheid voor (voormalige) werknemers 2 8. Aan de beoogde verwevenheid tussen 
AOW en bedrijfspensioenregelingen (BPR) is destijds aldus gestalte gegeven, dat in laatstge
noemde regelingen een vast bedrag niet verzekerd is (de zgn. franchise) vanuit de overwe
ging dat iedere deelnemer ook AOW ontvangt. Dit niet-verzekerde gedeelte is althans in de 
meeste moderne bedrijfspensioenregelingen voor iedere werknemer gelijk. Er wordt derhal
ve, conform Art. 119 EEG-Verdrag, niet (langer) gedifferentieerd naar leefsituatie. 
Echter, in combinatie "belonen" beide regelingen - AOW grondslag-annex-BP-franchise- de 
in het verleden gemaakte keuze voor het alleenverdienend kostwinnerschap, en "straffen" die 
voor een evenredige verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de echtgenoten "af", en wel 
doordat het eerste geval een oververzekering van 30% ML ontstaat, en in het tweede een 
pensioengat van 40% ML 2 9 . Dat een dergelijke gevolg haaks staat op de in Art. 5 verwoor-

26. Voor dit onderwerp wordt alleen ingegaan op de gehuwdengrondslag van 50% ML en die van 
70% ML voor alleenstaanden. De zogenaamde eenouder-norm van 90% ML blijft hier buiten 
beschouwing. 

27. Deze onderhoudsplicht staat in het Burgerlijk Wetboek in Art. 81 van Boek I, waarin is bepaald 
dat echtgenoten verplicht zijn "elkaar het nodige te verschaffen". 

28. Op deze verwevenheid tussen beiden is door de overheid in vooral de jaren zestig welbewust 
aangestuurd. Zie hiervoor Westerveld, Keuzes van gisteren, een blauwdruk voor morgen? (1994), 
p. 274-276. 

29. Voor wie deze stelling niet duidelijk is: doordat de AOW-grondslag 50 óf 70% ML (= minimum
loon) is en de franchise in de meeste (gemoderniseerde) BPR en 70, ontvangt de alleenverdienende 
kostwinner-met-echtgenoot 2 maal 50 (aan AOW) plus 1 maal (BP-70 ( = franchise)), ofwel naast 
het BP: 100-70; de tweeverdienende echtgenoten krijgen daarentegen 2 maal 50 (AOW) plus 
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de doelstelling om te komen tot een doorbreking van de traditionele rollenpatronen moge 
voor zich spreken. 
Een oplossing voor dit probleem is vanuit de AOW alleen te geven, wanneer het bestaande 
uitgangspunt van de AOW als mimimumbehoefteregeling wordt losgelaten 3 0 en wordt over
gestapt op een meer op inkomensderving toegesneden regeling 3 '. Het binnen het bestaande 
grondslagensysteem overgaan tot de invoering van een voor ieder gelijke, zogenaamde 
uni-norm, laat de oververzekering van alleenverdienende kostwinners ongemoeid. Ten 
opzichte van alleenstaanden doet dit de overbedeling zelfs nog verder toenemen. 
Een groot, en in het licht van het Vrouwenverdrag zwaarwegend, bezwaar tegen deze optie 
is voorts nog, dat de invoering van een uni-norm vooral nadelig is voor alleenstaanden: 
indien zij geen enkel aanvullend pensioen hebben, geraken zij onder het sociale minimum 3 2; 
een gering aanvullend pensioen levert hen voortaan geen enkel voordeel meer op. De rele
vantie hiervan voor het Vrouwenverdrag zit hem hierin dat in de AOW alleenstaanden om 
een heel andere reden dan de maatschappelijke rollenverdeling uit meer vrouwen dan mannen 
bestaat. Die reden is het feit dat het langstlevenderisico een overwegend vrouwenrisico is 3 3 . 

Niettemin bepleiten wij hier niet het loslaten van het uitgangspunt van de AOW als rnini-
mumbehoeftevoorziening voor ingezetenen. Een dergelijke "oplossing" zal immers waar
schijnlijk eveneens vooral voor vrouwen nadelig uitpakken, en van hen bepaald niet alleen 
de "diehards" onder de huisvrouwen. Vanwege dit gegeven en in het licht van de in par. 2.6 
gemaakte kanttekeningen achten wij een zodanige "oplossing" van dit vraagstuk onaanvaard
baar. Een dergelijk effect staat immers haaks op zowel de doelstelling van het Vrouwenver
drag als het stelsel van sociale zekerheid. 

2(BP-70), ofwel naast de twee BP-en: 100-140. 
30. Het uitgangspunt van de AOW als minimumbehoefteregeling werd nog in 1983/84 door de rege

ring benoemd als een "voorname verworvenheid van de verzorgingsstaat". Hieronder werd 
verstaan, "dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd uitzicht bestaat op een onvoor
waardelijk pensioen, dat personen in staat stelt van de oude dag te genieten zonder dat zij in liet 
verleden arbeid hebben verricht". MvT TK 1983-1984, 18 515, nr. 3 p. 11. 

31 . Deze variant werd in 1984 bepleit door een tweevrouws-minderheid uit de ER, in een aan het 
AO Wad vies van deze Raad aangehecht minderheidsstandpunt. Deze leden lieten de regering weten 
in de nieuwe AOW een zwaarder accent op inkomensderving gelegd te willen zien, zodat in de 
toekomst geen AOW meer zou toekomen aan degene die vóór het bereiken van het 65e jaar 
nimmer op enigerlei wijze in eigen inkomen had voorzien. Een beroep op (Art 5 van het) 
Vrouwenverdrag ter ondersteuning van deze stellingname werd door hen niet gedaan, hoewel 
hiervoor zeker iets te zeggen zou zijn geweest. In antwoord op dit voorstel kwam de regering met 
de in de vorige noot verwoorde "verworvenheid van de verzorgingstaat. 

32. Dit effect treedt, zij het op termijn, óók op, wanneer deze uni-norm op 70% ML wordt gesteld. 
In dat geval zal de erodering-door-bevriezing van de AOW-uitkering zich immers sneller zal 
doorzetten dan in een systeem-op-maat, waarin de (veronderstelde) oververzekering van echtparen 
hierin niet optreedt. 

33. Zie hiervoor paragraaf 2.6 en voetnoot 9 supra. 
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Ad b. Kostwinnerstoeslagen en het op andere wijze rekenen met de aanwezigheid van (een) 
partner (inkomen) 
Behalve door een differentiëring in grondslagen d.m.v. het incalculeren van een (fictieve) 
besparingsfactor, wordt in het bestaande sociale-verzekeringsstelsel ook op andere wijzen 
met de aanwezigheid van partners, danwel hun inkomen gerekend. Naar de wijze waarop dit 
plaats heeft, kunnen drie categorieën worden onderscheiden: 

Categorie 1) toeslagen ten behoeve van de "afhankelijke echtgenoot", die, zoals de benaming 
al aangeeft, doorgaans het inkomen van de echtgenoot in beschouwing nemen; dit element 
komt in diverse sociale-verzekeringsregelingen voor 3 4 . 

Categorie 2) een doorwerking van het inkomen van de echtgenoot in de eigen uitkering, zoals 
in sociale voorzieningen als de IOAW en de ABW het geval is. 

Categorie 3) inkomensbovengrenzen voor de vaststelling van het recht op bijzondere vergoe
dingen, waarbij het gezinsinkomen als uitgangspunt wordt genomen. Dit element staat in 
diverse regelingen binnen en buiten het sociale-zekerheidsstelsel3 5. 

Categorie 1: kostwinnerstoeslagen 
Regelingen uit categorie een - AOW, TW, IOAW 3 6 - hanteren het uitgangspunt, dat degene 
die een uitkering ontvangt die lager is dan het ML en een echtgenoot "ten laste" heeft, een 
toeslag kan krijgen tot het inkomen de bovengrens van 100% ML heeft bereikt. Deze is dan 
bestemd voor de kosten van levensonderhoud van de betreffende ten laste komende echtge
noot. Hierbij bestaat een zekere samenhang tussen de hoogte van de grondslag en de toeslag: 
is de eerste 50% zoals in de AOW 3 7 en de IOAW, dan bedraagt de toeslag eveneens 50; is 

34. Een opsomming van de regelingen, waarin dit geschiedt, onder vermelding van het tijdstip waarop 
deze zijn ingevoerd, treft men aan in het SVR-Rapport: Samen zonder werk? Niet geïndividuali
seerde sociale zekerheidsuitkeringen en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Auteurs: A. Kersten 
en G.J M. Jehoel-Gijsbers, IVA Tilburg; L.A.H M. Smit, J J. Siegers El/CIAV Utrecht; W. van 
Oorschot, KUB. Uitgave van SVr, Zoetermeer, 1993. 

35. Zoals de Wet Studiefinanciering (WSF), zekere inkomensbesluiten op artikel 57 AAW of, buiten 
het terrein van de sociale zekerheid gelegen, de Wet op de Rechtsbijstand (WRB). 

36. In naam is de IOAW niet een regeling-met-kostwinnerstoeslag, aangezien de aan de echtgenoot 
betaalbaar te stellen prestatie in deze wet "uitkering" genoemd wordt en niet "toeslag". In werke
lijkheid is deze "uitkering" allesbehalve een eigen uitkering. Zo wordt voor de vaststelling van 
het recht naar het arbeidsverleden van de werkloze werknemer gekeken, niet naar dat van de 
rechthebbende echtgenoot. Reden om hier niettemin de term "uitkering" te gebruiken, is (waar
schijnlijk) dat voor het recht op uitkering toekenningsvoorwaardengesteld kunnen worden, zoals 
dat de betrokkene naar passende arbeid zoekt, hetgeen bij een toeslag minder voor de hand ligt. 
De wet stelt deze voorwaarde behalve aan de werkloze werknemer ook aan diens echtgenoot. 

37. Momenteel is de grondslag voor de 65-plusser met jongere echtgenoot nog 70% ML, en de toeslag 
voor de echtgenoot 30%. Deze 70/30-verhouding wordt binnenkort (weer) omgezet in éen van 
50/50, zoals van oorsprong was beoogd en aanvankelijk ook korte tijd, te weten van 1985 tot 
1987, in de wet heeft gestaan. 
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38. In werkelijkheid is de in de TW neergelegde regeling gedifferentieerder en dus ingewikkelder. 
De beschrijving blijft hier beperkt tot hoofdlijnen, d.w.z. dat wordt uitgegaan van de situatie 
waarvoorde regeling is ontworpen, te weten die van de minimumloner die, werkloos of arbeids
ongeschikt geworden, een inkomensachteruitgang ervaart van 100 naar 70% ML. 

39. Ingevolge Art. 3 TW komt toeslag toe aan de uitkeringsgerechtigde met een voor 1971 geboren 
echtgenoot en voor het overige alleen wanneer tot de huishouding jonge kinderen behoren. 

40. Art. 4 van de richtlijn verbiedt discriminatie "in het bijzonder met betrekking tot (...) verhogingen 
verschuldigd uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste komende personen". De met de 
stelselherziening heoogde regelingen zijn op dat moment steeds alleen aan de op handen zijnde 
derde EG-richtlijn getoetst. Van het Vrouwenverdrag en hieruit voortvloeiende verplichtingen 
werd althans van regeringswege niet gerept. 

41 . Art. 7 noemt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van de sociale zekerheid tijdelijk van de 
werkingssfeer van de richtlijn uit te sluiten, zulks onder de verplichting om periodiek na te gaan 
of de handhaving hiervan nog gerechtvaardigd is. Deze uitsluitingsbevoegdheid bestaat bijvoor
beeld ten aanzien van "de verhogingen van prestaties op lange termijn inzake (...en) ouderdom 
voor de ten laste komende echtgenote". 

42. Zie voor een beknopte weergave van de onderbouwing van dit regeringsstandpunten de hiertegen 
opgeworpen kritiek, Westerveld, p. 426-428 op. cil. voetnoot 26, supra. 

43. Ten overvloede: met toeslagen voor kostwinners worden uitsluitend die toeslagen bedoeld, die aan 
de ene echtgenoot worden verstrekt ten behoeve van het levensonderhoud van de andere. 

44. Zie hiervoor voetnoot 37 supra. Overigens betreft dit tijdpad in de TW alleen echtparen zonder 
kinderen. Ook deze beperking zal, met de andere toeslagregelingen moeten verdwijnen, omdat 
dit het geheel niet-werken gedurende de tijd dat er jonge kinderen verzorgd moeten worden 
sanctioneert, hetgeen zich niet verdraagt met de in Art 5 genoemde taakstelling. 
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de grondslag 70, zoals in de werknemersverzekeringen, dan bedraagt de toeslag 30 3 8 . Van 
deze regelingen is alleen de toeslagregeling uit de TW als tijdelijke regeling opgezet 3 9. De 
door de wetgever als uitkering benoemde IOAW-toeslag is, althans zolang de huidige rege
ling in stand blijft, een blijvertje en ook de AOW-toeslagen dragen een, in de bewoordingen 
van de regering "minder tijdelijk" karakter. Ten tijde van de stelselherziening van 1985 
stelde de regering zich op het standpunt, dat (structurele) kostwinnerstoeslagen toelaatbaar 
zijn, vanwege het feit dat deze genoemd worden in Art. 4 van de derde EG-richtlijn, als 
onderdeel waarop niet gediscrimineerd mocht worden 4 0 . Om die reden is ervan afgezien 
voor deze toeslagen de in Art. 7 genoemde ontheffingsmogelijkheid te benutten, en werd de 
in dit artikel genoemde periodieke toetsingsverplichting al evenmin op deze toeslagen van 
toepassing geacht 4 1. De vraag of de op dit uitgangspunt gebaseerde regeling de toetsing van 
het communautaire recht kan doorstaan, is van meet af door velen betwijfeld4 2. 
Na het van kracht worden van het Vrouwenverdrag lijkt deze vraag een puur academische 
te zijn geworden. Kostwinnerstoeslagen staan immers de uitbanning van gewoonten etc. 
gebaseerd op de stereotiepe rollenpatronen van mannen en vrouwen in de weg. Zij moeten 
derhalve vanwege de in Art. 5 genoemde taakstelling worden afgeschaft4 3. Wel bestaat nog 
ruimte voor discussie over de vraag welk tijdpad hierbij moet worden aangehouden, dat wil 
zeggen of de regering hierbij de voor de TW gekozen regime-indeling voor pre- en 
post-1990-toeslagen in deze wet mag handhaven en wellicht tot andere regelingen (zoals de 
AOW) uitbreiden, of dat hiervoor toch een korter tijdsbestek zal moeten gelden 4 4. 
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45. Zie hiervoor voetnoot 25 supra. 
46. Met "mede" wordt bedoeld dat daarnaast uiteraard ook de eigen inkomsten relevant zijn. 
47. Vergelijkt men, om terug te komen op het ad. 2 genoemde voorbeeld, mannen en vrouwen die 

een vergoeding geweigerd wordt vanwege het inkomen van de echtgenoot, of degenen (man of 
vrouw) aan wie de vergoeding is toegekend? In de tweede benadering zal een getalsmatige benade
ling van vrouwen aanzienlijk minder vaak optreden dan in de eerste. 
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Categorie 2. Het doorwerken van het inkomen van de echtgenoot in de eigen uitkering 
Bij de bespreking van regelingen die in de uitkeringsgrondslag naar gehuwde staat (danwel: 
samenleefsituatie) differentiëren, kwam de onderhoudsverplichting van echtgenoten al even 
ter sprake 4 5. In de sociale-voorzieningenregelingen - zoals de ABW/RWW en de IOAW, 
maar ook bijvoorbeeld in de op studenten gerichte WSF - wordt voor de vaststelling van het 
recht op uitkering ervan uitgegaan dat deze onderhoudsverplichting bestaat, althans feitelijk 
wordt nageleefd. Vanuit deze vooronderstelling is in deze regelingen het recht op een eigen 
uitkering mede afhankelijk gesteld van de inkomsten van de echtgenoot 4 6, niet alleen voor 
echtparen (voor wie deze onderhoudsplicht wettelijk is vastgelegd) maar ook voor ongehuwd 
samenwonenden (voor wie dit niet het geval is). 

Het lijkt waarschijnlijk dat op zodanige leest geschoeide regelingen het recht op een eigen 
uitkering vaker aan vrouwen ontzeggen dan aan mannen. Mannen zijn immers vaker dan 
vrouwen gehuwd met een echtgenoot zonder of met slechts geringe inkomsten. Vanwege dit 
effect rijst dan ook de vraag of zodanige regelingen niet indirect discriminatoir voor vrouwen 
zijn. Op deze vraag zullen wij hieronder, bij de beschrijving van de categorie-drie-regelingen 
nader ingaan, nu deze problematiek hier eveneens speelt. 

Categorie 3. Bijzondere vergoedingen en het meerekenen van partnerinkomen 
Categorie drie ziet toe op bijzondere-vergoedingen-regelingen met een voor toekenning 
geldende inkomensbovengrens, waarin zowel het inkomen van de aanvrager als dat van diens 
echtgenoot meetelt. Evenals dit het geval is bij de onder categorie 2 genoemde regelingen, 
ontstaat hier mogelijkerwijs een vermoeden van indirecte vrouwendiscriminatie, in verband 
met het feit dat het aantal vrouwen dat vanwege het inkomen van de echtgenoot een gevraag
de tegemoetkoming geweigerd krijgt, waarschijnlijk groter is dan dat van de mannen, die 
ditzelfde lot treft. 

Deze kwestie ligt evenwel minder eenvoudig dan met deze typering gesuggereerd wordt en, 
evenals dit met de AAW het geval is, wordt ook hier al geruime tijd op diverse fronten 
geprocedeerd over de vraag, of indirecte discriminatie van vrouwen optreedt. Doorslagge
vende (voor)vraag hierbij is, hoe (wie met wie) vergeleken moeten worden teneinde vast te 
stellen, of de regeling de facto vrouwen benadeelt 4 7. 
Voor de beantwoording van deze voorvraag komt aan het Vrouwenverdrag geen bijzondere 
betekenis toe. Wel zou dat daarna het geval kunnen zijn, dat wil zeggen op het moment dat 
tot getalsmatige benadeling van vrouwen geconcludeerd is. Op dat moment zou aan het 
Verdrag bijzondere betekenis kunnen toekomen, vanwege het feit dat de rechtvaardigings
gronden hierin mogelijkerwijs anders geïnterpreteerd worden dan in het geval van andere 
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gelijke-behandelingsbepalingen zoals bijvoorbeeld Art. 119 EEG-Verdrag of Art. 26 Bu-
Po-Verdrag 4 8 . 

Ad c. de AWW: een regeling in beweging 
Het hierboven aangestipte vraagstuk ten aanzien van het tijdpad voor de afschaffing van 
kostwinnerstoeslagen, speelt bij de wettelijke overlijdensrisicoverzekering AWW al even
zeer. Alvorens op deze kwestie in te gaan, moet worden aangetekend, dat het ten aanzien van 
deze regeling nog maar de vraag is, of het Vrouwenverdrag de regering enigerlei verplich
ting oplegt, anders dan ten aanzien van het tijdpad waarbinnen de regeling dient te worden 
afgeschaft. 

Art. 11 VV mist immers toepassing vanwege het feit dat de wet een overlijdensrisicoverzeke
ring van mannelijke werknemers is en derhalve geen regeling die de vrouwelijke beroepsbe
volking regardeert. Het op alle vrouwen gerichte Art. 5 keert zich, vanwege zijn doelstelling 
- uitbanning van op stereotiepe rollenverdeling gebaseerde gewoonten etc. - juist tegen de 
regeling. 
Dat het ons niettemin zinvol voorkomt, om door de bril van het Vrouwenverdrag naar deze 
regeling te kijken - meer in het bijzonder naar de vraag of deze inderdaad geheel en al moet 
worden afgeschaft - hangt samen met zowel het complexe karakter van de wet, als met de 
bestaande, en de zaken complicerende, verwevenheid hiervan met de bovenwettelijkeafgelei-
de pensioenvoorziening. 

Deze complexiteit is mede in de hand gewerkt door de wetgever, die immers niet steeds 
hetzelfde standpunt heeft ingenomen ten aanzien van het voor een sociale-verzekeringsrege-
ling vrij essentiële vraagstuk welk risico hier nu verzekerd is: dat van de mannelijke kostwin
ner die zijn echtgenote na het wegvallen van zijn inkomen door overlijden niet onverzorgd 
wil zien, of dat van zijn echtgenote die in een zodanig geval een minimumbehoeftevoorzie-
ning nodig heeft. 4 9 

Bovendien blijkt de wet maar liefst drie verzekerde sociale risico's te bevatten. Uitgaande 
van de oorspronkelijke doelstelling van de regeling, te weten een inkomensvoorziening te 
bieden aan uitsluitend vrouwelijke nabestaanden, zijn dit: 
a. het onomkeerbaar geachte werkloosheidsrisico, danwel het 
b. het arbeidsongeschiktheidsrisico 
van de weduwe "op leeftijd"; 
c. het onvermogen betaalde arbeid te verrichten wegens de zorg voor kinderen van de wedu
we-moeder; 

48. Zie hierover par. 2 en meer in het algemeen T. Loencn, loc. cit. voetnoot 3 supra. 
49. Ten tijde van de totstandkoming van de AWW (nl. in de MvT uit 1958/59) werd het overlijdens-

risico gedefinieerd als "een onverzorgd achterblijven van de nabestaanden van het merendeel der 
loontrekkenden ingeval van vroegtijdig overlijden van de - veelal mannelijke - kostwinner". Ruim 
dertig jaar later, te weten ten tijde van de beoogde omzetting van AWW in ANW, werd dit risico 
in de MvT benoemd als "de behoeftigheid die ontstaat door het overlijden van een partner". 
Hiermee werd mitsdien uitdrukkelijk afstand genomen van een in het verleden verwoorde rechts
grond Uit: G.B Raaphorst, De Algemene Nabestaandenwet, publikatie van de Vereniging voor 
Pensioenrecht nr. 5, Zwolle, 1993, p. 6. 
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welke laatste verzekering ingeval van ongehuwd blijven na verloop van tijd vanzelf overgaat 
in één tegen de ad a. en/of b genoemde risico's. Dit ad c. genoemde risico wordt hier verder 
aangeduid als het eenouder-risico-door-o verlij den. 
De vanwege Art. 5 noodzakelijk geworden afschaffing, die, als gezegd, niet rauwelijks zal 
mogen plaats hebben, 5 0 heeft dan ook uitsluitend betrekking op de sociale-risicoverzekering 
van de onder a. en b. genoemde risico's. Voor het onder c. genoemde éenouder-risi-
co-door-overlijden, is de stelling, dat het Vrouwenverdrag de opheffing van de verzekering 
tegen dit risico indiceert, niet juist. In een qua rollenpatronen geheel gewijzigde samenleving 
blijft dit immers een serieus te nemen (werknemers)risico, zodat er alles voor te zeggen valt 
dit in een sociale-werknemersverzekering-nieuwe-stijl op te nemen. 

Echter, ook ten aanzien van beide andere weduwen-risico's - en met name dat genoemd 
onder b. - is hiermee nog niet alles gezegd. Relevant voor dit "op-leeftijd-risico" is immers, 
dat het op-leeftijd-zijn in de AWW van een andere orde is dan in de aan deze regeling 
gekoppelde (bovenwettelijke) pensioenvoorzieningen. Is dit in de basisvoorziening de periode 
tussen 40 en 65 jaar, in de aanvullende voorzieningen betreft het nabestaanden van 40 en 
ouder (ofwel: tot hun overlijden). Deze omstandigheid is van belang, ten eerste voor de 
vaststelling van een binnen de context van het Verdrag aanvaardbaar tijdpad voor afschaf
fing; ten tweede voor de vraag of ten aanzien van dit onderdeel van de verzekering wel tot 
geleidelijke afschaffing moet worden overgegaan. Is een partnerpensioenvoorziening voor 
de periode na het 65e levensjaar (van de overlevende echtgenoot), een uitvloeisel van het 
traditionele rollenpatroon, of is dit veeleer een door de wetgever geïnstitutionaliseerde zorg 
van werkende echtgenoten-voor-elkaar voor de periode, waarin beiden niet meer tot betaalde 
arbeid in staat zijn? 

Hoe men over dit laatste ook moge denken, vaststaat in elk geval, dat de afschaffing van een 
sociale-verzekeringsregeling als de AWW van een andere orde is, dan een soortgelijk besluit 
ten aanzien van de afgeleide pensioenvoorziening in de aanvullende sector. Ten eerste draagt 
in de aanvullende sector deze voorziening niet bij aan de instandhouding van traditionele 
rollenpatronen, en de afschaffing hiervan dus ook niet aan een doorbreking van deze patro
nen. Ten tweede zal door de afschaffing van de verzekeringsplicht in deze tweede sector een 
sociaal risico onverzekerd raken, dat, óók in de door Art. 5 beoogde samenleving, vooral 
vrouwen treft 5 1. 

3.3. Werknemersverzekeringen; de bestaande en beoogde positie van vrouwelijke 
(en mannelijke) werknemers 

Op de vraag hoe in het licht van het Vrouwenverdrag het vraagstuk van de bestaande en 
oudere generatie werknemers/vrouwen benaderd moet worden, is in paragraaf 2 ingegaan. 

50. Hier brengen wij de in paragraaf 2.4 genoteerde kanttekening in herinnering, d.w.z. dat hierbij 
ook rekening moet worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van (mannelijke) werkne
mers en hun echtgenotes, die hun vertrouwen gesteld hebben in, en derhalve hun leefwijze geba
seerd op, het destijds geldende en door de overheid gesanctioneerde rollenpatroon. 

51 . Te weten het zogenaamde langstlevende-risico, de kans om de andere echtgenoot (een aantal jaar) 
te overleven. Zie hiervoor par. 2.6 en voetnoot 9 supra. 
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In dit meer stelsel-inhoudelijke gedeelte wordt aandacht besteed aan de jongste ontwikkelin
gen op het gebied van de sociale werknemersverzekeringen, de hiervan te verwachten conse
quenties voor de bestaande generatie vrouwelijke werknemers en de vraag hoe deze, bezien 
door de bril van het Vrouwenverdrag, geduid moeten worden. Het op deze wijze kijken naar 
bedoelde ontwikkelingen, betekent een hierbij steeds mede in aanmerking nemen van 
- ten eerste, het feit dat vrouwelijke werknemers nog altijd een grote achterstand hebben op 

mannelijke werknemers waar het hun positie op de arbeidsmarkt en het door hen verdiende 
arbeidsinkomen betreft. 

- ten tweede, dat vrouwelijke werknemers, naast de bestaande en doorgaans verzekerde 
werknemersrisico's, ook nog eens te maken krijgen met risico's, die "voortkomen uit de 
maatschappelijke arbeidsdeling tussen de seksen", door Hol tmaat aangeduid als vrouwenri-
S1CO s . 

De in deze context relevante ontwikkelingen zijn: 
a. een gestaag voortgaande versterking van de equivalentie, en 
b. een steeds verder terugtredende overheid, die met het oog op deze terugtred een op 

privatisering gericht beleid voert. 

Ad a. Equivalentieversterking 
Een overheid die de geleidelijke opheffing van de achterstandspositie van vrouwelijke werk
nemers hoog in het vaandel heeft staan, dient equivalentie-versterkende maatregelen zoveel 
mogelijk te vermijden. Met dit doel getroffen maatregelen gaan immers steevast ten koste 
van (de uitkeringspositie van) vooral vrouwelijke werknemers 5 3, om de inmiddels overbe
kende reden dat vrouwen, vanwege hun achterstand op de arbeidsmarkt, een gemiddeld 
minder lang of vaker onderbroken arbeidsverleden hebben dan mannen. Een vanuit dit 
oogpunt suspecte maatregel is bijvoorbeeld de beoogde aanscherping van de entree-eis voor 
een verlengde WW-uitkering (3-uit-4 in plaats van 3-uit-5); het ligt in deze rede dat deze 
vooral vrouwelijke werkloze werknemers in hun uitkeringspositie zal treffen. 

52. R. Holtmaat, Met zorg een recht? Een analyse van het politiek-juridisch vertoog over bijstands-
recht Zwolle, 1992. Als zodanig merkt zij aan risico's die veroorzaakt worden door het krijgen 
van kinderen en de verzorging en opvoeding ervan, het verrichten van onbetaalde verzorgende 
arbeid ten behoeve van familieleden, partners en derden en de stereotiepe opvattingen over 
rolpatronen en discriminatie van vrouwen". 

53 . In de Bondsrepubliek is met de stelselherziening van 1992 de band tussen werkelijke premiebeta
lingen en uitkeringshoogte versterkt. Deze maatregel leidde tot een verbetering van de gemiddelde 
uitkeringspositie van mannelijke witte-boorden-werknemers met 0,4% en een achteruitgang van 
die van handarbeidsters met 11,8%. Aangezien deze herziening met name gericht was geweest 
op het wegwerken van de achterstandspositie van vrouwelijke werknemers, zag de regering zich 
na het bekend worden hiervan genoodzaakt om met herstelmaatregelen te komen teneinde dit 
effect weg te nemen of in elk geval te verzachten. Ook in Groot-Brittannië heeft zich bij de her
ziening van 1986 een soortgelijke ontwikkeling voorgedaan. Zie hiervoor Westerveld op. cit. 
voetnoot 26, supra, p. 335 e.v. en 386 e.v. 
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Ook de, als verzuimprikkel bedoelde, premiedifferentiatie in de ZW, van kracht per 
1.1.1993 5 4, zou in effect wel eens vooral ten nadele van vrouwelijke werknemers kunnen 
uitpakken, zij het dat hier niet de achterstand van vrouwen in arbeidsverleden de boosdoener 
is. In dit geval kan dit effect teweeg gebracht worden door het feit dat het gemiddelde ziekte
verzuim van vrouwen nadelig wordt beïnvloed door hetgeen hiervoor als "vrouwenrisico's" 
werd aangeduid, zoals (bijvoorbeeld) een verhoogd ziekterisico als gevolg van de dubbele 
belasting van werkende moeders (of a.s. moeders). 

Het lijkt dan ook zinvol, en op grond van Art. 11 wellicht zelfs geboden, om na te gaan of 
de invoering van deze equivalentie-versterking niet een onevenredige wissel trekt op de aan 
vrouwenarbeid verbonden (loon)kosten, en, zo dit het geval is, welke herstelmaatregelen 
getroffen kunnen worden om te voorkomen, dat deze maatregel, vanuit een streven naar een 
grotere arbeidsparticipatie van vrouwen, contra-productief zal blijken te zijn. Dit laatste, een 
stremmende invloed op de groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen, is een effect dat 
zich nog temeer zal voordoen op het moment dat de voorgestane privatisering van ZW (en 
WAO) een feit zal zijn''5 

Ad b. Privatisering 
Dit voorbeeld leidt meteen naar het tweede hiermee samenhangende onderwerp, te weten de 
voorgenomen privatisering van de zW. In het kader van het Verdrag is dit voornemen 
relevant vanwege de solidariteit van goede met slechte risico's, welke in deze regeling (en 
derhalve: nu nog in het stelsel) besloten zit. Privatisering van de ZW betekent dat een tussen 
werknemer en werkgever en tussen werknemer en collega-werknemers bestaande sociale-ze-
kerheidsbuffer verdwijnt, met als gevolg dat deze eersten (werkgever/collega-werknemers), 
meer dan voorheen met de consequenties van een (kortdurend) verzuim van hun 
(collega-)werknemer geconfronteerd worden, niet alleen op het werk, maar ook voor wat 
betreft de hieraan verbonden kosten. 

Zonder twijfel is dit een door de wetgever voorzien en ook beoogd effect, vanuit de overwe
ging (of de wens) het te hoog geachte ziekteverzuim terug te dringen. Vanaf het moment dat 
dit zich voordoet, is de kans reëel dat na verloop van enige tijd de vraag of goede risico's 
nog wel solidair met slechte willen zijn binnen deze kleinere collectieven net als roken 
"bespreekbaar" wordt. Het uiteindelijk, en naar wij hopen onbedoelde, effect van deze 

54. Art. 60 lid 3 ZW geeft de Bedrijfsvereniging de bevoegdheid het percentage van de verschuldigde 
ZW-premie af te stemmen op het gemiddelde verzuimpercentage per bedrijf. Is dit bij een bepaal
de werkgever hoger dan het landelijk gemiddelde, dan mag het percentage evenredig verhoogd 
worden; een relatief laag verzuim kan tot premieverlaging leiden. 

55. Privatiseringsplannen bestaan momenteel zowel t.a.v. de ZW als de WAO. Op de plannen van 
het paarse kabinet met laatstgenoemde regeling zal hier evenwel niet worden ingegaan, omdat de 
invulling hiervan nog te ongewis is, om nu al uitspraken te kunnen doen over de vermoedelijke 
effecten hiervan. Onderstaandebeschouwing beperkt zich tot de privatiseringsplannen ten aanzien 
van de ZW, waaronder hier wordt verstaan het bij de werkgever leggen van het ziekterisico van 
werknemers gedurende het eerstejaar, waarna het vervolgens aan hem is, of hij dit wil verzekeren 
danwel bij gelegenheid zelf dragen. 
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56. Met quasi-werkgever wordt bedoeld degene die de arbeid aanbiedt en over de hiervoor te betalen 
beloning premieplichtig is, zonder werkgever in de zin van Boek 7A Art. 1637a BW te zijn van 
degene die deze arbeid in zijn opdracht uitvoert en hiervoor van hem een beloning ontvangt. 
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maatregel zou dan wel eens kunnen zijn, dat het, nu nog gecollectiveerde, deel van het 
"werkende-vrouwenrisico" weer geheel en al bij de betrokken werkneemster komt te liggen. 
Deze voorspelbare achteruitgang in de sociale-verzekeringspositie van vrouwen ten opzichte 
van mannen, valt de overheid aan te rekenen, ook als deze binnen inmiddels geontcollecti-
veerde regelingen ontstaat. Deze is tevoren stelselmatig in gebreke gebleven in zijn taak om 
het socialeverzekeringsstelsel voor werknemers toe te snijden op de bijzondere risico-positie 
van vrouwelijke werknemers. 

Een laatste onderwerp, waarvoor wij vanwege deze in gang gezette privatiseringstendens nog 
de aandacht willen vragen, betreft de sociale-verzekeringspositie van degenen - vooral vrou
welijke werknemers - die in het bestaande stelsel net niet of net wel verzekerd zijn. Over de 
kwestie dat veel door vrouwen verrichte arbeid, zoals flexi- en thuiswerk, nuluren en alpha-
contracten, niet of onvoldoende verzekerd is, is al veel geschreven, overigens zonder dat de 
wetgever zich tot op heden tot regelgeving geroepen heeft gevoeld. Nu het er, in het licht van 
deze privatiseringstendens, ook niet naar uitziet dat dit binnenkort alsnog zal gebeuren, kan 
het onverzekerd-zijn-van-de-bedongen arbeid eveneens tot "vrouwenrisico" worden uitgeroe
pen. 

Bezien vanuit een sociaalrechtelijke invalshoek - dat wil zeggen een waarin arbeidsrecht en 
sociale-werknemersverzekeringen als ondeelbaar geheel worden aangemerkt - lijkt met de 
voorgenomen privatisering zelfs een hieraan tegengestelde tendens te worden ingeluid, 
d.w.z. het nog meer dan voorheen uit het verzekerde circuit verdwijnen van (overwegend) 
vrouwenarbeid. Wat zal immers, na de privatisering van de ZW, de rechtspositie worden van 
de (nu nog) verzekerde werknemer zonder arbeidsovereenkomst, derhalve de arbeid-verrich-
tende, tegenover wie in termen van arbeidsrecht geen werkgeversverplichtingen bestaan? In 
het bestaande stelsel is de kring van werknemers-verzekerden steeds bewust ruimer genomen 
dan die van op-arbeidsovereenkomst-werkenden, vanuit de overweging, dat ook bepaalde niet 
op arbeidsovereenkomst verrichte arbeid enige sociale-verzekeringsbescherming verdient. 
Wordt dit uitgangspunt losgelaten, op het moment dat het ziekterisico uit de sociale-verzeke-
ringssfeer verdwijnt, doordat uitsluitend werkgevers in arbeidsrechtelijke zin voor de hieraan 
verbonden kosten kunnen worden aangesproken? Of zal een dienovereenkomstige verplich
ting ook worden opgelegd aan zogenaamde quasi-werkgevers ten behoeve van buiten-con-
tract-werkzamen 3 6? 

Dat over dit aspect van de beoogde privatisering nog niet is nagedacht, behoeft gezien het 
prille stadium waarin de plannen verkeren geen verbazing te wekken. Bovendien staat voor
alsnog niet vast dat deze werknemers-zonder-arbeidsovereenkomst inderdaad in overwegende 
mate vrouwen zijn en dat dit aspect om deze reden in het kader van het Vrouwenverdrag de 
speciale aandacht verdient. 
Niettemin willen wij dit aan privatisering verbonden aspect hier niet ongenoemd laten, 
aangezien het ons niet onwaarschijnlijk voorkomt, dat dit gevolg achteraf wel een typisch 
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vrouwenprobleem zal blijken te zijn. Als dat het geval is, zal hiermee bij het verder gestalte 
geven aan de privatiseringsoperatie gerekend moeten worden, om te voorkomen dat vrou
wenarbeid nog meer dan nu het geval is gemarginaliseerd wordt. 

4. Aanbevelingen en korte toelichting 

Eerste aanbeveling: AOW-grondslagen en pensioenfranchises 

De band tussen AOW en bedrijfspensioenregelingen dient te worden doorgesneden. Dit houdt 
in dat het systeem van franchises in laatstgenoemde regelingen komt te vervallen. Het AOW-
grondslagensysteem is op zichzelf niet strijdig met het Verdrag en kan mitsdien gehandhaafd 
blijven. 

Toelichting 

Het in de AOW neergelegde grondslagensysteem, inhoudend dat aan gehuwden een 50%-, 
aan alleenstaanden een 70 %-uitkering toekomt, is als zodanig niet in strijd met het Vrouwen
verdrag. Wel treedt strijd met Art. 5 op door het in het verleden gelegde verband tussen dit 
grondslagensysteem en de franchises in de Bedrijfspensioenregelingen. In combinatiebenade-
len beide immers tweeverdienende echtgenoten en bevoordelen zij de alleenverdienende 
kostwinner. Reden dat deze bevoordeling ook na 1985 is gehandhaafd - hoewel de herziening 
van dat jaar toch in het teken stond van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen - is 
dat deze het resultaat is van een geheel andere doelstelling van de regeling, nl. het verstrek
ken van toereikende basis-oudedagspensioen aan alle oudere ingezetenen, ongeacht het eigen 
arbeidsverleden, derhalve óók aan thuiszittende huisvrouwen 5 7. 

In het licht van de in Art. 5 genoemde taakstelling zou betoogd kunnen worden, dat deze 
doelstelling zich niet verdraagt met het Vrouwenverdrag en om die reden moet worden 
losgelaten; dat, anders gezegd, de regering zich met de ratificatie van het Vrouwenverdrag 
heeft verplicht een doelstelling, die het thuiszitten door huisvrouwen niet slechts gedoogt, 
maar voor de oudedagsvoorziening zelfs verzekert te laten varen. 
Een dergelijke stellingname gaat ons evenwel te ver. Navolging hiervan zou immers even
eens ten koste gaan van de oudedagspensioenpositie van vooral vrouwen, in het bijzonder de 
meest behoeftigen onder hen. Door de opdracht van Art. 5 op deze wijze uit te leggen, 
wordt, anders gezegd, het doel van deze bepaling niet alleen ver voorbij geschoten (en dus 
gemist), maar worden bovendien diegenen getroffen, die het Verdrag juist beoogt te bescher
men. Handhaving van het AOW-grondslagensysteem achten wij dan ook verdedigbaar, de 
hierin vervat zittende kostwinnersbevoordeling ten spijt. 

Wel dient nadrukkelijk afstand te worden genomen van de in het verleden wel gesuggereerde 
band tussen beide voorzieningen evenals van de suggestie dat overheid en pensioenfondsen 
"als één" een zeker pensioenniveau aan werknemers kunnen en beogen te garanderen. De 
door ons aanbevolen maatregel is dan ook bedoeld als signaal: 

57. Zie voor de bewuste overweging par. 3, voetnoot 28 supra. 
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58. Dit TW-tijdpad, de zgn. 1990-maatregel, staat in Art. 3 van deze wet. Zie hiervoor par. 3, 
voetnoot 37 supra. Voor een toelichting op de stelling waarom de IOAW-uitkering voor de 
echtgenoot geen (eigen) uitkering is, maar een kostwinnerstoeslag zie par. 3 voetnoot 34 supra. 
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- dat, ten eerste, de grenzen van hetgeen de overheid de burger/werknemer kan garanderen 
bereikt zijn, niet zozeer qua niveau, alswel voor wat betreft het "een ieder maximaal recht
doen"; 
- en dat, ten tweede, de eerste prioriteit voor de overheid ligt bij het geven-van een minimale 
inkomensgarantie aan ouderen zonder aanvullende middelen van bestaan en niet bij het 
voorkómen van gaten in de werknemerspensioenvoorziening-als-geheel. 

Tweede aanbeveling: het afschaffen van kostwinnerstoeslagen 

Het sociale-zekerheidsstelsel dient zo spoedig mogelijk te worden ontdaan van alle kostwin
nerstoeslagen. Het moment waarop dit geëffectueerd dient te zijn, hangt af van de met de 
regeling bestreken doelgroep. 

Toelichting 

De in 1987 ingevoerde 1990-maatregel in de TW is een eerste aanzet van de regering om te 
komen tot een kostwinner-loos sociale-zekerheidsstelsel. In opzet is deze maatregel in het 
licht van Art. 5 evenwel te beperkt, vanwege de hierin opgenomen uitzonderingsbepaling 
voor gezinnen Inet kinderen. Kostwinnerstoeslagen aan gezinnen met kinderen sanctioneren 
immers de stereotiepe rolverdeling waarbij na de geboorte van een kind/kinderen één van 
beide echtgenoten (lees: de man) voor het gezinsinkomen zorgt en de ander (lees: de vrouw) 
uitsluitend voor het verzorgende gedeelte. Door in zodanige gevallen kostwinnerstoeslagen 
te (blijven) verstrekken in plaats van RWW aan de echtgenoot zonder arbeidvervangende 
uitkering sanctioneert de overheid derhalve opvattingen die Art. 5 uitgebannen wil zien. 
Vanwege de in Art. 5 genoemde taakstelling wordt door ons betwijfeld, of het in opzet vrij 
ruime tijdpad uit de TW ook voor de AOW en IOAW mag gelden 5 8. Voor de AOW zou dit 
de handhaving van het fenomeen kostwinnerstoeslag tot het jaar 2030 betekenen, hetgeen ons 
als redelijke termijn voor een te treffen "passende maatregel" rijkelijk lang voorkomt. 

Derde aanbeveling: afschaffinq van de A WW 

De AWW dient te worden afgeschaft, zij het niet zonder: 
a. flankerende maatregelen naar degenen bij wie het risico al is ingetreden en de huidige 

generatie ouderen; 

b. de gelijktijdigeinvoering van een verzekering tegen het éénouder-risico-door-overlijden. 

Toelichting 

Het schrappen van een huisvrouwenverzekering als de AWW lijkt een door Art. 5 geïndi
ceerde maatregel. Dit zal echter wel geleidelijk moeten geschieden, dat wil zeggen dat hierbij 
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rekening wordt gehouden met de belangen van de oudere generatie. Niet valt immers in te 
zien, waarom de overwegingen die de regering in 1987 tot een cohortgewijze aanpak voor 
de TW gebracht hebben, niet ook tmoeten) gelden voor deze klassieke huisvrouwenverzeke
ring. Een geleidelijke afschaffing ligt bovendien meer in de lijn van het Vrouwenverdrag dan 
het rauwelijks afschaffen van een regeling, waarop oudere vrouwen hun verwachtingen en 
derhalve in het verleden ook hun (beroeps)leven ingesteld hebben. 
Bovendien zal intrekking van de regeling gepaard moeten gaan met de invoering van een 
halfwezenvoorziening, ofwel een sociale-verzekeringsregeling waarin voor ouders met 
kinderen in het post-AWW-tijdvak het risico van inkomens- danwel zorgwegval door overlij
den wordt verzekerd. Deze dient dan, naast de directe onderhoudskosten van het kind, ook 
de schade te omvatten, die is ontstaan doordat niet meer als voorheen arbeid en zorgtaken 
gedeeld kunnen worden. 

De vraag op welke wijze dit risico na intrekking van de A W W verzekerd moet worden - dat 
wil zeggen een (uitsluitende) werknemers- danwel weer een vclksverzekering, en zo voor 
dit laatste wordt gekozen, hoe dit zich dan verdraagt met Art. 5 is evenwel niet direkt te 
beantwoorden. Andere hierbij relevante vragen zijn bijvoorbeeld ook: 

- of in plaats van het eénouderrisico-na-overlijden niet het éénouder-zijn tout court "verze
kerd", althans van extra tegemoetkomingen voorzien dient te worden 5 9 . 

- welke betekenis in dit verband de ILO-Verdragen 121 en 128 toekomt 6 0. 

Wij zijn dan ook van oordeel dat het aanbeveling verdient deze kwestie in studie te doen 
nemen. Wel dient vermeden te worden dat als gevolg hiervan gaten vallen, d.w.z. dat de be
staande regeling komt te vervallen, terwijl een hiervoor in de plaats komende nog niet is 
ontworpen. 

Tenslotte merken wij nog op, dat de sfeer van vrijblijvendheid, die na het bekend worden 
van het regeringsvoornemen de AWW af te schaffen is ontstaan rondom de partnerpensioen-
voorzieningen in de bovenwettelijke zekerheid, ons niet terecht voorkomt. Een algehele 
facultatiefstelling van dit onderdeel van de regeling is naar ons oordeel in strijd met Art. 11 
VV, dat het op basis van gelijkheid verzekeren van dezelfde rechten aan mannen en vrouwen 
voorschrijft. 

Zoals hiervoor is betoogd is de positie van mannen en vrouwen ten aanzien van met name 
het langstlevende-risico in deze bovenwettelijke voorzieningen niet gelijk, aangezien vrouwen 
een statistisch grotere kans lopen door dit risico getroffen te worden dan mannen. Vanwege 
dit aspect verzet Art. 11 zich tegen het onverzekerd laten, en zeker het in de bestaande 
situatie onverzekerd maken, van dit sociale vrouwenrisico. Discriminatie is immers niet 
alleen het rechtstreeks of indirect ongelijk behandelen van man en vrouw, maar ook het door 
een gelijke behandeling negéren van, derhalve geen rekening houden met bestaande ongelijk
heden. 

59. Zie hiervoor J. Bol, de ANW getoetst aan artikel 26 BuPo-Verdrag en aan het ILO-Verdrag 121, 
Nemesis 1993, p. 4-9. 

60. Zie voor dit laatste: Th. Berben en L. Betten in Het Nederlandse sociale zekerheidsrechten de 
minimumnormen van de IAO en de Raad van Europa, SCOSZ-publikatic n. 9. 
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