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Eind 1988 diende de Nederlandse delegatie van de Werkgroep
Vrouwen van de COPA een vraag in bij de wetenschapswinkel
Landbouw Universiteit. In een onderzoek zou tot uitdrukking
moeten komen welke mogelijkheden en effecten de invoering van de
vijfde EG--rlchtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen heeft
voor de 444.000 vrouwen in Nederland waar deze betrekking op
heeft.
Voordat tot dit onderzoek kon worden overgegaan moest echter
eerst de stand van zaken worden opgemaakt. Het ontbrak aan
helderheid over de inhoud, geschiedenis en betekenis van deze
richtlijn. Er bestond verwarring over over tal van begrippen.
Liesbeth Klaver heeft zich met veel inzet en accuratesse
ingespannen om dit vooronderzoek te verrichten in het kader van
een afstudeervak bij de vakgroep Agrarisch Recht.
Het resultaat ligt voor u in de vorm van een brochure. Het doel
van de brochure i.s enerzijds dat agrarische vrouwen geïnformeerd
worden over de vijfde EG-richtlijn gelijke behandeling mannen en
vrouwen. Anderzijds is het de bedoeling dat er vragen en
voorstellen komen voor een herziening van deze richtlijn, welke
in 1993 zal plaatsvinden.
Deze brochure is op bescheiden schaal gedrukt en verspreid over
belangrijke informatiepunten voor agrarische vrouwen. Met de
vragen en voorstellen die de brochure oplevert zal onderzoek
worden verricht ten behoeve van positieverbetering van
agrarische vrouwen via de vijfde EG-richtlijn. We wensen allen
die hieraan hun medewerking zullen verlenen veel succes!

Dank gaat uit naar alle betrokkenen bij de totstandkoming van
deze brochure.

Anjo Geluk-Geluk (Nederlandse delegatie van de Werkgroep Vrouwen
van de COPA)
Menno van der Velde (Vakgroep Agrarisch Recht)
Ans Hobbelink (Wetenschapswinkel)
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SAMENVATTING

1. Inleldin
De twee doelstellingen van deze brochure zijn :
- Agrarische vrouwen informatie verschaffen over de vijfde EGrichtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen
-- Agrarische vrouwen uitnodigen voorstellen te doen voor de
herziening van de richtlijn ln 1993
Om het vervolg te kunnen begrijpen leggen we eerst een aantal
’begrippen’ uit.
Schematisch zijn de volgende organen bij de besluitvorming in de
EG betrokken:
taak van het oraan

naam van het oraan

' beslissingen nemen
' voorbereiden en uitvoeren
van het beleid
* Europese volksvertegenwoordiging en advisering
advies
geven
'

de Raad van Ministers
de Europese Commissie
het Europese Parlement
het Economisch en Sociaal

Comité (ESC)
Richtlijnen zijn EG-wetten. Het zijn opdrachten aan de EGlidstaten o1n hun wetgeving aan te passen aan het door de
richtlijn beoogde resultaat. Richtlijnen of onderdelen daarvan
kunnen een directe werking hebben waardoor individuele burgers er
een beroep op kunnen doen.
De eerste vier richtlijnen gelijke behandeling mannen en vrouwen
zijn nauwelijks van toepassing voor vrouwen die werken in het
eigen bedrijf. Voor een werkelijke positieverbetering is een
erkenning van het werk dat zij doen in en voor het bedrijf noodzakelijk. Dit is de basis gedachte van de vijfde EG-richtlijn
gelijke behandeling mannen en vrouwen.
De vijfde richtlijn heeft betrekking op 13 miljoen vrouwen in de
EG. In Nederland gaat het om 444.000 vrouwen.
De Werkgroep Vrouwen van de COPA heeft twee doelstellingen:
1. Het formuleren van belangen van agrarische vrouwen op Europees
nivo. Dit is mogelijk doordat de vertegenwoordigsters van
agrarische vrouwen van de bij de COPA aangesloten organisaties
elkaar binnen de Werkgroep Vrouwen ontmoeten en ervaringen
uitwisselen.
2. Het behartigen van belangen van agrarische vrouwen in de EG.
Nederlandse jonge agrarische vrouwen zijn vertegenwoordigd in het
CEJA als zij lid zijn van het NAJK. In het CEJA is geen aparte
afdeling voor agrarische vrouwen.
Het totstandkomen van de v°°fde l'lChtl"l'l
De voorloopster van de Commissie rechten van de vrouw van het
Europese Parlement gaf in 1981 de aanzet tot de vijfde EGrichtlijn. In een onderzoeksrapport over de positie van de vrouw
in de EG vestigt zij onder andere de aandacht op de positie van
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vrouwen die samen met hun partner op een gezinsbedrijf werken.
Voor een verbetering van hun positie is het noodzakelijk dat zij
een eigen beroepstatuut krijgen. Een beroepsstatuut waarin zij
eigen rechten en plichten krijgen op grond van de door hen
verrichtte werkzaamheden.
De Werkgroep Vrouwen van de COPA stemt met deze mening van het
Parlement in. Op een seminar in 1982 analyseerden zij de wetgeving en andere regelingen rondom het agrarisch gezinsbedrijf
waarvan het wenselijk is dat die in een beroepsstatuut betrokken
worden.
Zij pleit voor een erkenning van het gezinsbedrijf als een aparte
bedrijfsvorm. In een speciaal recht dat hiervoor ontwikkeld wordt
dient het bedrijfsmatige samenwerkingsverband tussen echtgenoten
zodanig geregeld te worden dat het voldoet aan het principe van
gelijke rechten.
Ma.at- en vennootschappen geven echtgenoten de mogelijkheid hun
bedrijf als mede-ondernemers te leiden. Voor een aantal huwelijkspartners is dit een geschikte manier van samenwerken. Daarom
dienen directe en indirecte discriminatie uit deze wetgeving te
verdwijnen.
Het volgende punt op het lijstje van de Werkgroep is de
belastingwetgeving. Alle belemmeringen die de vrouw die samen met
haar partner op een gezinsbedrijf werkt verhindert een beloning
te krijgen voor de door haar verrichtte werkzaamheden dienen
opgeheven te worden.
Een erkenning van het beroep van agrarische vrouwen houdt
eveneens een zelfstandig recht op de sociale zekerheid in en een
zwangerschapsregeling.
Als laatste vindt de Werkgroep toegang noodzakelijk tot de
beroepsopleiding, de coöperaties, de landbouworganisaties en de
bedrijfsverzorgingsdiensten. In de landen waar nog geen
bedrijfsverzorgingsdiensten bestaan is het wenselijk dat zij
worden opgericht.
De invloed die de Werkgroep Vrouwen van de COPA uitoefende met
deze standpunten richtte zij vooral op de Commissie rechten van
de vrouw van het Parlement en het Bureau voor Gelijke Kansen van
de Europese Commissie. Het Bureau voor Gelijke Kansen maakte het
voorstel voor de richtlijn dat in de Raad van de Ministers van
Sociale Zaken moest worden aangenomen. Over de invulling van de
richtlijn onderhield zi_j regelmatig contact met de Werkgroep.
Ruggespraak met de minder goed georganiseerde vrouwen uit het
midden- en kleinbedrijf had het Bureau op nationaal en regionaal
nivo.
Ondanks een goed voorstel voor de richtlijn nam de Raad van
Ministers van Sociale Zaken een minimale versie aan.
3. De v"1’de richtl"n in N1-gglgrlgig
Alle EG-lidstaten moesten op 30 juni 1989 aan de verplichtingen
van de richtlijn voldoen. Uitzondering zijn eventuele
aanpassingen in het huwelljksvermogensrecht, dat moet voor 30
juni 1991.
De Nederlandse overheid inventarlseerde haar verplichtingen
t.a.v. de vijfde richtlijn in een ontwerp-notitie. Een aantal
maatschappelijke organisaties -de Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf, de Emancipatieraad, het Landbouwschap en de
2

Centrale van Plattelandsvrouwen- leverden hier commentaar op. De
ontwerp-notitie en de commentaren leverden een definitieve
notitie op. Conclusie van de overheid ls dat zij aan haar
verplichtingen voldoet.
De richtlijn verplicht overheden tot wetswijzigingen, als de
wetgeving niet aan de uitgangspunten van de richtlijn voldoet, en
onderzoek.
De richtlijn verplicht de lidstaten onderzoek te doen naar alle
noodzakelijke stappen om tot erkenning te komen van het werk van
vrouwen die samen met hun man in het bedrijf werken. Onderzoek is
nog niet gestart. Het is de bedoeling dat het er in de toekomst
wel komt. De bestuursbevoegdheld binnen het huwelijk in gemeenschap van goederen zal hierin betrokken worden. De commentaren
willen de aansprakelijkheid hier graag aan toegevoegd
zien.
Verder wil de overheid de bepaling die echtgenoten verbiedt bij
elkaar in diest te gaan uit het Burgerlijk Wetboek schrappen. Dit
neemt de juridische tegenstrijdigheid ten aanzien van de reële
beloning weg.
Een van de motiveringen van het verbod op een dienstbetrekking
tussen echtgenoten is dat het huwelijk een gelijkwaardige relatie
tussen echtgenoten veronderstelt. Een arbeidsverhouding is in
principe een hiërarchische relatie. Wij vragen ons af hoe de
overheid de gelijkwaardigheid van de partners binnen het huwelijk
nu wil en kan garanderen.
Voor vrouwelijke ondernemers kent de wetgeving geen extra
beperkingen. De praktijk wel. Om o.a. onderneemsters tegen
discriminatie te beschermen liggen twee wetsvoorstellen klaar.
Tevens kondigt de overheid voorlichting aan voor instellingen
waar onderneemsters mee te maken hebben. Hiermee hoopt de
overheid de vooroordelen van de instellingen te bestrijden.
Voorlichting aan onderneemsters zelf heeft tot doel hun
achterstand in deskundigheid weg te nemen.
Voorlichting om het bevooroordeelde beeld weg te nemen van instellingen waar vrouwen die samen met hun partner op het bedrijf
werken mee te maken hebben zou ook wenselijk zijn, vinden de
commentaren.

Voor mede-onderneemsters kent de wet eveneens geen extra
voorwaarden. Toch ruimt de overheid twee belemmeringen uit de
weg. Het zal voortaan voor beide echtgenoten mogelijk zijn
ondernemersvrijstelling te krijgen en er ligt een voorstel voor
fiscaal geruisloze overdracht van (een gedeelte van) de
onderneming binnen het huwelijk.
Uit de commentaren blijkt dat vennootschappen tussen echtgenoten
weinig voorkomen. De vraag is waarom. Het is namelijk een van de
meest passende constucties om de inzet van arbeid, kapitaal en
kennis van agrarische vrouwen te belonen. Onderzoek hiernaar is
gewenst.
Wat betreft wetswijzigingen bestaat de grootste onenigheid over
de Ziektewet (ZW) en de Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). De ZW
maakt in twee bepalingen verschil tussen zelfstandigen en
'meewerkende echtgenotes'. Het is een op eigen bijdragen
gebaseerd systeem van sociale zekerheid. De richtlijn verplicht
de lidstaten hier beide echtgenoten tegen dezelfde voorwaarden
3

toe te laten. De overheid gaat echter niet over tot wetswijziging
maar verzocht de hiervoor verantwoordelijke instantie op beide
partners dezelfde toelatingseisen toe te passen.
De overheid betrekt de AAW niet bij de richtlijn. Waarschijnlijk
omdat er alleen premie betaald hoeft te worden als men een
inkomen heeft, terwijl iedereen in aanmerking komt voor een
uitkering.
De overheid liet onderzoek verrichten naar de behoefte aan
zwangerschapsverlof. Het bleek dat de behoefte groot was maar de
mogelijkheden gering. De richtlijn vraagt echter om een concrete
regeling. Die komt er via de Ziektewet. Dat is een vrijwillige
verzekering. Er zal twee jaar met deze regeling worden geëxperimenteerd, daarna zal worden bekeken of verdere stappen noodzakelijk zijn.
4. Hoe aat het verder?
De richtlijn bevat nog een belangrijke datum: 1 juli 1993. De
Raad zal de richtlijn dan herzien.
Het Europese Parlement gaf in maart 1989 de eerst aanzet voor de
herziening. Zij nam een resolutie aan waarin zij de door haar
gewenste aanvullingen op de vijfde richtlijn vastlegde. Deze
resolutie betekent voor de Europese Commissie dat zij de
herziening serieus neemt.
Omdat de richtlijn die er nu ligt heel minimaal is bevat de
resolutie niet veel nieuws. De Werkgroep Vrouwen van de COPA
oefende nog wel druk uit. Zij moest het Parlement overtuigen van
het feit dat de positie van mede-onderneemster het beste bij
agrarische vrouwen past. Een vrouw die dat niet wil zou daar
extra stappen voor moeten zetten. Het Parlement redeneerde eerst

precies andersom.
Om de herziening van de richtlijn op een goede manier in te
vullen zijn de ideeën van agrarische vrouwen zelf over verbeteringen in hun postie bittere noodzaak. Hoe u uw bijdrage kunt
leveren vindt u in de bij de brochure begeleidende brief.
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1

INLEIDING

Waarom deze brochure?
Voor u ligt een brochure over de vijfde EG-richtlijn gelijke
behandeling mannen en vrouwen. Deze EG-richtlijn is een eerste
aanzet van de Europese Gemeenschap (EG) tot een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het midden- en kleinbedrijf. Dit
betreft dus odc de mannen en vrouwen op de gezinsbedrijven in de
land- en tuinbouw.
Wat willen we met deze brochure bereiken? Dat is samen te vatten
in twee doelstellingen:
1. We willen agrarische vrouwen informeren over de vijfde EGrichtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen
2. We willen agrarische vrouwen uitnodigen voorstellen te doen
voor de herziening van de richtlijn in 1993
Waarom is het belangrijk dat agrarische vrouwen op de hoogte zijn
van de ontwikkelingen rondom de vijfde EG-richtlijn gelijke
behandeling mannen en vrouwen? Zoals we hierboven al vermeldden
gaat deze richtlijn over gelijke behandeling van vrouwen en
mannen in het midden- en kleinbedrijf. Hieronder vallen ook de
gezinsbedrijven in de land- en tuinbouw.
De richtlijn stelt dat de wetgeving in alle landen die lid zijn
van de EG (EG-lidstaten) aan de volgende punten moet voldoen:
‘
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij het vestigen of
uitbreiden van hun bedrijf
" geen discriminatie bij het sluiten van bepaalde zakelijke
overeenkomsten tussen echtgenoten
' mogelijkheden voor meewerkende echtgenoten om zich op eigen
kosten te verzekeren tegen ziekte en invaliditeit
Verder verplicht de richtlijn de nationale overheden:
* de mogelijkheden tot zwangerschapsverlof te onderzoeken
Deze richtl"n aat dus over een aantal verbeterinen in de
ositie van ararische vrouwen.
Alle EG-lidstaten moesten op 30 juni dit jaar hun wetgeving
aangepast hebben aan de richtlijn. Voor de Nederlandse wetgeving
betekent dit ook een aantal aanpassingen. Alleen voor veranderingen in het huwelijksvermogensrecht hebben de lidstaten tot 30
juni 1991 de tijd.
De brochure gaat in op het tot stand komen van de vijfde EGrichtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen. Bovendien wordt
uitgelegd wat de betekenis van deze richtlijn lijkt te zijn voor
de Nederlandse wetgeving. Hieruit blijkt wat agrarische vrouwen
aan deze richtlijn kunnen hebben.
Met de tweede doelstelling van deze brochure sluiten we aan op
een andere datum in de richtlijn: 1 juli 1993. Het is de bedoeling dat de richtlijn op deze datum wordt herzien en aangevuld
met nieuwe bepalingen. Voor deze herziening zijn nieuwe voorstellen nodig. Vertegenwoordigsters van agrarische vrouwen in de COPA
willen hierover graag ruggespraak voordat zij voorstellen doen.
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Zij vragen zich af hoe agrarische vrouwen denken over verbeteringen in hun positie. Welke knelpunten ervaren agrarische vrouwen als zij een gelijkwaardigere positie nastreven? Welke verbeteringen vinden zij het meest urgent?
Daarom is het belangrijk dat de lezeressen van deze brochure
voorstellen doen. De reakties op deze brochure zullen gebundeld
worden en verwerkt tot voorstellen. De vertegenwoordigsters in de
COPA kunnen de voorstellen dan in deze organisatie inbrengen. De
Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit zal verder bemiddelen in onderzoek als de voorstellen voor de herziening van de
vijfde EG-richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen hier
aanleiding toe geven.
Wat valt er verder te lezen in dit hoofdstuk? Om het vervolg van
de brochure te begrijpen is het noodzakelijk een aantal 'basisbegrippen' te kennen. Die zullen we nu uitleggen.

Hoe werkt de EG en welke organen zijn erbij betrokken?
Welk orgaan neemt in de EG de beslissingen? Dat ls niet het
Parlement zoals dat in ons land en in alle andere West-Europese
landen het geval is. ln de EG neemt de Raad van Ministers de
besluiten.
Elk land dat lid is van de EG vaardigt een minister af naar de
Raad. Welke minister naar de Raad afgevaardigd wordt hangt af van
het beleidsterrein waarop de beslissing betrekking heeft. ls er
een beslissing te nemen op het terrein van het sociale beleid dan
komen de ministers van Sociale Zaken in de Raad bijeen. Gaat het
om een beslissing over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dan
komen de landbouwministers bij elkaar. Deze Raad van Ministers
van Landbouw wordt meestal afgekort tot Landbouwraad.
De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de EG. De
Commissarissen bereiden het beleid voor en voeren het uit. Daarbij krijgen zij ondersteuning van ambtenaren van de Directoraten
Generaal, een soort ministeries. Voorbeelden zijn:
- Directoraat Generaal VI Landbouw
- Directoraat Generaal V voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en
Onderwijs.
Het Europese Parlement is de Europese volksvertegenwoordiging. De
parlementsleden krijgen door verkiezingen een plaats in het
Parlement. Elke EG-lidstaat heeft recht op een aantal zetels.
Maar zoals hiervoor al duidelijk werd heeft het Parlement geringe
macht. De Raad van Ministers neemt de beslissingen. Voordat de
Raad een beslissing kan nemen is vaak een advies van het
Pa.rlement verplicht. De Raad kan dit advies echter vaak naast
zich neerleggen.
Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) is een adviesorgaan voor
de Raad en Commissie en is vergelijkbaar met de Sociaal Economische Raad (SER) in Nederland. In het ESC hebben vertegenwoordigers van het economische en sociale leven zitting. Dat
zijn:
* werknemers
' werkgevers uit de industrie, de handel en de landbouw
* deskundige vertegenwoordigers van het algemeen belang zoals
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bijvoorbeeld op het gebied van milieu en consumentenbelangen.
Het ESC heeft een aparte afdeling voor de landbouw.
Vaak is de Raad van Ministers eveneens verplicht advies in te
winnen bij het ESC alvorens een beslissing te nemen. Anders is
een besluit ongeldig. Dit advies is niet bindend.

Richtlijnen
Richtlijnen zijn een soort EG-wetten. De Raad van Ministers neemt
een richtlijn aan. Daarna krijgen alle lidstaten een bepaalde
periode om de eigen nationale wetgeving aan te passen aan hetgene
wat de richtlijn voorschrijft.
Richtlijnen zijn opdrachten aan de EG-lidstaten. Eigenlijk is het
niet de bedoeling dat individuele burgers een beroep kunnen doen
op een richtlijn. ln de praktijk blijkt dat echter wel te kunnen
als de tekst van een richtlijn eenduidig is. De richtlijn moet de
lidstaten bijvoorbeeld niet de keuze uit twee mogelijkheden
laten. In juridische termen heet dat: de richtlijn heeft een
direkte werking.

De richtlijnen gelijke behandeling mannen en vrouwen
De Europese Gemeenschap ontwikkelt al meer dan vijftien jaar
richtlijnen die als doelstelling de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen hebben. Meestal spreekt men dan ook over de
richtlijnen gelijke behandeling mannen en vrouwen. Hoewel er veel
meer voorstellen voor. dit soort richtlijnen zijn geweest, bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof, heeft de Raad er tot nu toe
vijf aangenomen. Er zijn een aantal richtlijnen 'tussenuit gevallen`. Dit is de reden waarom men de vijfde richtlijn eerder de
achtste richtlijn noemde.
Op dit moment zijn er dus vijf richtlijnen gelijke behandeling
mannen en vrouwen. Wat wordt er in deze richtlijnen precies
geregeld?
De eerste richtlijn wil bereiken dat mannen en vrouwen gelijk
loon ontvangen voor hetzelfde werk. Deze richtlijn moest in 1975
ingevoerd zijn.
De tweede richtlijn regelt de gelijke toegang van vrouwen en
mannen tot het arbeidsproces, de beroepsopleidingen en de promotiekansen. Bovendien dienen de arbeidsvoorwaarden voor mannen en
vrouwen gelijk te zijn. Deze richtlijn trad in 1978 in werking.
De derde richtlijn gaat over gelijke behandeling in de sociale
zekerheid voorzover die door de overheid is geregeld. De lidstaten moesten in 1984 hun wetgeving aan deze richtlijn hebben
aangepast.
De vierde richtlijn is een aanvulling op de derde richtlijn. Het
gaat hier om de aanvullende regelingen in de sociale zekerheid
die door het bedrijfsleven zelf geregeld zijn. Deze richtlijn
trad net zoals de vijfde richtlijn op 30 juni van dit jaar in
werking.
Deze vier richtlijnen zijn nauwelijks van toepassing op agrarische vrouwen en andere vrouwen die werken in het eigen bedrijf.
De oorzaak hiervan is dat hun werk en inzet van kapitaal en
kennis niet gezien worden als een economische bijdrage. Voor een
7

werkel"ke

ositieverbeterin

is erkennin

van het werk dat

vrouwen in en voor het eien bedr"f verrichtgn dan ook noodzakel"k. Deze edachte is de basis van de v"fde richtl°n. Behalve
voor vrouwen die met hun partner in het eigen bedrijf werken
heeft deze richtlijn eveneens de bedoeling de positie van vrouwen
die zelfstandig onderneemster zijn te verbeteren.

Cijfers
Over hoeveel vrouwen gaat de vijfde richtlijn gelijke behandeling
mannen en vrouwen? In Nederland zijn 158.000 vrouwen werkzaam als
(mede-)onderneemster en 286.000 werken samen met hun echtgenoot
in het bedrijf. Dat is in totaal 444.000 vrouwen.
In alle lidstaten van de EG samen (uitgezonderd Spanje en Portugal) gaat het om 13 miljoen vrouwen. Tussen de landen bestaan
veel verschillen. Het aantal vrouwelijke (mede-)ondernemers in de
landbouw is in Nederland en West-Duitsland bijvoorbeeld relatief
laag.
Overigens spreekt men niet in alle landen van de EG over de
vijfde EG-richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen. ln
veel landen noemt men deze richtlijn de EG-richtlijn voor zelfstandigen.

De Werkgroep Vrouwen van de COPA en het CEJA
ln 1958 richtten de agrarische organisaties uit de landen die
toen lid waren van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) een
gezamenlijke organisatie op om hun belangen op Europees nivo te
kunnen behartigen. In het Frans heet de organisatie: Comité des
Organisations Professionelles Agricoles. Dat wordt afgekort tot
COPA. De drie standsorganisaties zijn voor Nederland lid van de
COPA. Telkens als er een nieuw land tot de EG toetrad, sloten de
agrarische belangenorganisaties uit dat land zich aan.
De COPA kent een aantal werkgroepen. Zij vertegenwoordigen bepaalde sectoren, zoals de tuinbouw of de akkerbouw, of zij buigen
zich over meer algemene problemen. Een voorbeeld van zo'n werkgroep is de Werkgroep Vrouwen van de COPA.
Elke bij de COPA aangesloten organisatie vaardigde een of meerdere mensen die de belangen van agrarische vrouwen kunnen vertegenwoordigen naar deze werkgroep af. De Nederlandse delegatie
bestaat uit drie vertegenwoordigsters van de drie plattelandsvrouwenorganisaties.
Binnen de Werkgroep Vrouwen van de COPA kunnen de vertegenwoordigers van agrarische vrouwen uit de verschillende EG-lidstaten
elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Hierdoor is het
mogelijk om de belangen van agrarische vrouwen op Europees nivo
te formuleren. De Werkgroep Vrouwen van de COPA behartigt deze
specifieke belangen van agrarische vrouwen in de EG.
Nederlandse jonge agrarische vrouwen zijn niet vertegenwoordigd
in de COPA of in de Werkgroep Vrouwen van de COPA. Hoe laten zij
hun stem horen in de EG? Dat doen zij via het CEJA, de EGbelangenorganisatie voor de jonge agrariërs. Uit Nederland is het
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) lid van het CEJA. In
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deze organisatie bestaat geen aparte afdeling waar jonge agrarische vrouwen zelf kunnen werken aan het formuleren en behartigen van hun specifieke belangen.

9

10

2

HET TOTSTANDKOMEN VAN DE VIJFDE RICHTLIJN

Hoe kwam de vijfde EG-richtlijn gelijke behandeling mannen en
vrouwen tot stand? Het verhaal van deze EG-richtlijn begint in
1980 en eindigt in 1986 als de Raad van Ministers de richtlijn
aanneemt. Als je de herziening van de richtlijn meetelt heeft het
verhaal nog geen einde.
In dit hoofdstuk kun je lezen welke ideeën de verschillende
organen van de EG hadden over de te ontwerpen vijfde EG-richtlijn
gelijke behandeling vrouwen en mannen. Verder besteden we aandacht aan de manier waarop de organen werkten om de richtlijn ook
daadwerkelijk tot stand te brengen.
In de Werkgroep Vrouwen van de COPA is veel gediscussieerd over
deze richtlijn. Naar aanleiding van deze discussies nam de
Werkgroep Vrouwen van de COPA standpunten in over de door hun
gewenste inhoud van de vijfde EG-richtlijn gelijke behandeling
vrouwen en mannen. De Werkgroep Vrouwen van de COPA gebruikte
deze standpunten om de gedachtengang van de Europese Parlementsleden, de ambtenaren van de Europese Commissie en de ministers
van de Raad te beïnvloeden. Daarom zullen we in dit hoofdstuk
ruime aandacht geven aan de standpunten van de Werkgroep Vrouwen
van de COPA.

Een eigen beroepsstatuut voor vrouwen die met hun partner op een
gezinsbedrijf werken
Wat gebeurde er in het Europese Parlement? In 1980 stelde het
Parlement een commissie in om een onderzoek te doen naar de
positie van de vrouw in de Europese Gemeenschap. Resultaat van
dit onderzoek was een resolutie die het Parlement in 1981 aannam.
De resolutie is een lijst van maatregelen voor de EG om de
positie van vrouwen te verbeteren. Het vestigt onder andere de
aandacht op de positie van vrouwen die samen met hun man op een
gezinsbedrijf werken. Gezinsbedrijven komen vooral voor in de
landbouw maar ook in het midden- en kleinbedrijf.
Wat is een belangrijk probleem voor deze vrouwen? Volgens het
Parlement ondervinden meewerkende echtgenotes vooral problemen in
het gewaardeerd krijgen van hun arbeid en inzet voor het bedrijf.
Oorzaak hiervan is dat meestal alleen het bedrijfshoofd erkend
wordt als degene die het beroep boer of tuinder uitoefent of een
ander zelfstandig beroep uitoefent. Dat is in bijna alle gevallen
de man.
Iemand die een beroep uitoefent ontleent daar ook rechten
en plichten aan zoals het krijgen van een inkomen en aanspraak
kunnen maken op sociale voorzieningen. Gezien haar bijdrage zou
het werk van de vrouw die samen met haar man op een gezinsbedrijf
werkt ook erkend dienen te worden als beroep. Een eigen beroepsstatuut is hier een oplossing voor.
Wat is dat een beroepsstatuut of beroepsstatus zoals men in
Nederland zegt? Een beroepsstatuut regelt de rechten en plichten
die iemand heeft op grond van het werk dat hij of zij doet.
Wat zou een beroepsstatuut voor vrouwen die met hun man op een
gezinsbedrijf werken kunnen regelen? Het Parlement vindt dat dit
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beroepsstatuut minstens aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
- het zal hen dezelfde rechten en plichten in het bedrijf geven
als hun echtgenoten
- het zal hen een zelfstandig recht op een uitkering geven van
het stelsel van sociale zekerheid waarvoor hun partner in
aanmerking komt
- een recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof
- mogelijkheden om kursussen en opleidingen te volgen die afgestemd zijn op hun behoeften
- mogelijkheden tot het inroepen van plaatsvervangende hulp bijvoorbeeld als zij ziek zijn of een kursus volgen
- de mogelijkheid tot lidmaatschap van een beroepsorganisatie
Het Parlement geeft aan dat zowel de arbeid in het bedrijf als de
arbeid voor het bedrijf gewaardeerd moet worden in een beroepsstatuut. De arbeid in het bedrijf betreft het werk dat in de
bedrijfsgebouwen en op het land gedaan wordt. Het werk voor het
bedrijf vindt vaak plaats in het woonhuis, zoals het doen van de
boekhouding en de telefoon aannemen. Het kan ook daarbuiten zijn
zoals bij het medicijnen halen voor vee.

De Commissie rechten van de vrouw
De commissie die het Europese Parlement instelde om het onderzoek
naar de positie van de vrouw in de Europese Gemeenschap te doen
veranderde in 1984 in een echte parlementscommissie. De naam van
deze commissie is nu: Commissie rechten van de vrouw.
In het Europese Parlement bestaan een aantal commissies. Alle
Europese politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het
Europese Parlement, vaardigen een of meerdere personen af naar
zo'n parlementscommissie. De leden van een commissie bereiden de
debatten en rapporten voor, waarover later het hele Europese
Parlement praat en stemt. Elke parlementscommissie gaat over een
speciaal onderwerp. Voorbeelden van commissies zijn : de Commissie sociale zaken en werkgelegenheid en de Commissie landbouw,
visserij en voedselvoorziening.
In de Commissie Rechten van de Vrouw komen alle zaken aan de orde
die direkt of indirekt van belang zijn voor vrouwen. De voorstellen die het Europese Parlement bediskusieerde en aannam over de
vijfde EG-richtlijn werden ook door deze commissie voorbereid.

De werkwijze van de Werkgroep Vrouwen van de COPA
De Werkgroep vrouwen van de COPA heeft de gewoonte elk jaar een
seminar te organiseren. De bedoeling van een seminar is om een
onderwerp diepgaander te bespreken. De leden van de Werkgroep
vertellen elkaar hoe de vrouwen die zij vertegenwoordigen over
dat onderwerp denken. De moeilijkheden die zij ondervinden om de
door hun gewenste situatie te bereiken komen ook aan bod.
Om de belangen van agrarische vrouwen in de EG te kunnen behartigen is het natuurlijk noodzakelijk dat de Werkgroep Vrouwen van
de COPA als geheel een standpunt over het onderwerp inneemt. Hoe
komen de deelneemsters van zo'n seminar tot een eensluidend
standpunt? Uit de gevoerde discussies worden conclusies getrokken waar alle deelnemers zich in kunnen vinden. Dit is dan het
standpunt dat de Werkgroep inneemt.
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De Werkgroep vrouwen van de COPA heeft meer invloed op bijvoorbeeld het Parlement en de Commissie als zij haar standpunt uit
kan dragen als het standpunt van de COPA. Nadat de Werkgroep de
conclusies heeft geformuleerd komt dit in het Preasidium van de
COPA aan de orde. Als dit hoofdbestuur haar goedkeuring geeft kan
de Werkgroep aan de slag.

Het verlanglijstje van de Werkgroep vrouwen van de COPA voor de
nieuwe richtlijn
‘70
De positie van agrarische vrouwen in de EG stond in de jaren
herhaaldelijk op het programma van de Werkgroep. In 1982, op een
seminar in Grado in Italië, spreekt de Werkgroep de wens uit voor
een aparte richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen voor
diegenen die werkzaam zijn in de zelfstandige beroepen. De eerste
en de derde richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen zijn
wel van toepassing op agrarische vrouwen. Ze zijn echter niet
voldoende om gelijke rechten voor mannen en vrouwen werkzaam in
de zelfstandige beroepen te realiseren, vindt de Werkgroep Vrouwen van de COPA.
Op het seminar in Grado nam de Werkgroep standpunten in over de
inhoud van de nieuwe richtlijn. De Werkroe vindt net zoals het
Euroese Parlement dat een eien beroesstatuut voor vrouwen die
samen met hun man p een ezinsbedr"f werken een eerste vereiste
is om tot ositie verbeterin te komen.
In een beroepsstatuut voor agrarische vrouwen zijn de eigen
rechten en plichten van de vrouw geregeld op grond van haar eigen
arbeid en inzet. Dit betekent dat de wettelijke regelingen en
voorzieningen rondom het gezinsbedrijf moeten gaan voldoen aan
het principe van gelijke rechten en plichten voor vrouwen en
mannen.
Tijdens het seminar in Grado bespraken de vertegenwoordigsters de
wettelijke regelingen en voorzieningen van belang voor agrarische
vrouwen in de EG-lidstaten. Uit de discussie bleek dat in een
groot aantal EG-lidstaten niet voldaan werd aan het principe van
gelijke rechten.
Op welke punten blijven de EG-lidstaten in gebreke? Hieronder
zullen we dat per punt uitleggen:
1. Trouwen

eigendom en belonin

1.1 De situatie voor de agrarische vrouw die samen met haar man
in het bedrijf werkt
Het huwelijksvermogensrecht regelt de economische relatie tussen
echtgenoten. Het is een algemeen recht: het geldt voor iedereen
die een huwelijk sluit. Dus ook voor agrarische vrouwen en mannen
die trouwen.
Maar, als je trouwt met een boer of tuinder trouw je niet alleen
met hem, je trouwt meestal ook met zijn bedrijf. Veel agrarische
vrouwen doen hand- en spandiensten in dat bedrijf of hebben er
een eigen taak. Ze doen werk voor het bedrijf zoals het bijhouden
van de boekhouding en het aannemen van de telefoon. Anders dan
'gewone' mensen die trouwen hebben huwelijkspartners op het
gezinsbedrijf naast hun huwelijk en gezin een bedrijfsmatig
samenwerkingsverband met elkaar.
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In dit bedrijfsmatige samenwerkingsverband heeft het huwelijksvermogensrecht in de meeste EG-lidstaten niet voorzien. Met alle
gevolgen van dien. In veel landen ontstaan er bijvoorbeeld
moeilijkheden met het toekennen van een deel van de waardevermeerdering van het bedrijf aan de vrouw die samen met haar man in
een gezinsbedrijf werkt. De gevolgen van het niet erkennen van
het bedrijgsmatige samenwerkingsverband komen vooral duidelijk
aan het licht bij overlijden en echtscheiding.
De Werkgroep vrouwen van de COPA stelt daarom voor een speciaal
recht te ontwikkelen voor gezinsbedrijven. Dit recht zou het
bedrijfsmatige samenwerkingsverband tussen de echtgenoten moeten
regelen. Het huwelijksvermogensrecht blijft naast dit speciale
recht voor gezinsbedrijven bestaan. Het persoonlijke of gemeenschappelijke eigendom van de bezittingen blijft in het huwelijksvermogensrecht geregeld.
Natuurlijk zou dit speciale recht moeten voldoen aan het principe
van gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Welke voorwaarden
passen het beste bij de situatie op de gezinsbedrijven? De Werkgroep Vrouwen van de COPA formuleerde op het seminar in Grado
de volgende punten:
a. Omdat op een gezinsbedrijf belde echtgenoten leiding geven aan
het bedrijf, belden kapitaal inbrengen en beiden in het
bedrijf werken zou het juist zijn dat beide echtgenoten
zeggenschap hebben over de bedrijfsvoering.
b. Op basis van ieders inbreng heeft elke echtgenoot recht op:
' haar of zijn deel van de winst
' haar of zijn aandeel in de toegenomen waarde van het oorspronkelijke bedrijfskapitaal
Niet alleen de bedrijfsmatige relatie die de echtgenoten met
elkaar hebben zou geregeld kunnen worden in het speciale recht
voor gezinsbedrijven. Een gezinsbedrijf heeft natuurlijk, net
zoals elk ander bedrijf, ook relaties met derden. Dat zijn
bijvoorbeeld de leverancier van het veevoeder, de melkfabriek en
de bank. De zakelijke relaties die zij met het gezinsbedrijf
en/of de huwelijkspartners hebben zou eveneens in dit recht aan
de orde moeten komen.
Er zijn twee juridische begrippen die van belang zijn in de
zakelijke relatie met derden:
- Als u de bestuursbevoegdheid of het bestuur over een vermogen
hebt, geeft dat aan dat u met dat vermogen of kapitaal kunt
handelen. U kunt bijvoorbeeld koopkontrakten tekenen en goederen ook weer verkopen.
- Als u aansprakelijk bent betekent dat dat derden de schulden
die u bij hen gemaakt hebt weer op u kunnen verhalen. De bank
kan u bijvoorbeeld dwingen te betalen. Als u meerdere schuldeisers niet kunt betalen kunt u failliet verklaard worden.
De derde voorwaarde die de Werkgroep formuleerde is dus:
c. De bestuursbevoegdheid en de aansprakelijkheid zal in het
speciale recht voor gezinsbedrijven zodanig geregeld moeten
worden, dat ook hier gelijke behandeling gerealiseerd wordt.
In een aantal EG-lidstaten veroorzaakt het overlijden van het
bedrijfshoofd problemen voor het voortzetten van het bedrijf door
de vrouw die er jarenlang in werkte. In het speciale recht voor
gezinsbedrijven is het daarom wenselijk dat er een vorm van
erfrecht in opgenomen wordt dat de partner van de overleden
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echtgenoot meer rechten geeft op voortzetting dan haar kinderen.
Als de vrouw niet samen met haar man in het bedrijf werkte is
deze voorkeursbehandeling niet noodzakelijk.
ls er in Nederland al sprake van een recht dat de bedrijfsmatige
samenwerking tussen echtgenoten in een gezinsbedrijf regelt?
Onder dit recht zouden bijvoorbeeld de meewerkaftrek en de reële
beloning kunnen vallen.
De meewerkaftrek is een percentage van de winst dat de ondernemer
van zijn belastbare inkomen kan aftrekken omdat zijn vrouw een
aantal uren in het bedrijf werkte. Het is dus een soort 'belastingvoordeel'. De aftrek bedraagt maximaal 5% van de winst. Omdat
de man het van zijn belastbare inkomen kan aftrekken komt de
beloning eigenlijk ten goede van hem.
De echtgenote kan ook een reële beloning met haar man afspreken.
In deze schriftelijke overeenkomst leggen zij vast welk werk de
echtgenote doet, het aantal uren dat zij werkt en de beloning die
zij ervoor krijgt. De beloning moet echter wel een bepaalde
hoogte hebben: 150% van de algemene belastingvrije som. In 1988
moest zij dus minimaal f11.088,- verdienen.
De vraag is nu natuurlijk of deze regelingen voldoen aan de
voorwaarden die de Werkgroep vrouwen van de COPA er voor hebben
opgesteld...............

1.2 De medeonderneemster
Een andere manier om de bedrijfsmatige relatie tussen echtgenoten
te regelen is door middel van een vennootschap of maatschap.
Vrouw en man zijn dan beide ondernemer op het gezinsbedrijf. Voor
een aantal huwelijkspartners kan dit een geschikte manier zijn om
hun plannen in praktijk te brengen.
In elke EG-lidstaat staat deze mogelijkheid voor echtgenoten
open. Toch kunnen zich in de praktijk beperkingen voordoen die
een dergelijke vorm van samenwerking belemmeren. De Werkgroep
Vrouwen van de COPA wilde dat de nieuwe richtlijn deze beperkingen ongedaan maakte.

2. Belemmerinen in de belastinweteving
In een aantal landen is de belastingwetgeving een obstakel voor
het toekennen van een beloning aan de echtgenote die samen met
haar man in een gezinsbedrijf werkt. De fiscus kan bijvoorbeeld
een maximum bedrag stellen aan de beloning van de echtgenote of
het werk van een vrouw die minder dan 20 uur op het bedrijf werkt
niet erkennen. Dergelijke belemmeringen zouden moeten verdwijnen.

3. De sociale zekerheid
Gelijke behandeling van vrouwen en mannen in het stelsel van
sociale zekerheid zal uitgaan van de eigen werkzaamheden en
beroep van de vrouw. De echtgenoten die samen op een
gezinsbedrijf werken zullen in het stelsel onafhankelijk van
elkaar behandeld worden.
Een zwangerschapsregeling voor vrouwen die samen met hun
echtgenoot in een gezinsbedrijf werken en voor vrouwen die zelf
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bedrijfshoofd zijn is een tweede wens van de Werkgroep op dit
terrein.
In alle landen zijn kinderen een verantwoordelijkheid die meestal
aan vrouwen toekomt. Als er in een land geen goede voorzieningen
voor gehandicapten en ouderen bestaan komt hun verzorging eveneens voor rekening van de vrouw. Een werkelijke positie verbetering betekent dus een goede dienstverlening in de vorm van
bijvoorbeeld crèches en voorzieningen voor de oudedag.

4- @li.eu>eea<ieleisims
Veel agrarische vrouwen in de EG-lidstaten hadden voordat zij
trouwden een ander beroep. Een aantal vrouwen blijven dat beroep
na de huwelijkssluiting uitoefenen. Geleidelijk aan raken ze
toch bij het bedrijf betrokken en kiezen ze ervoor samen met hun
man in het bedrijf te werken.
Op dat moment wordt meer scholing in het nieuwe beroep vaak
noodzakelijk. In de meeste EG-lidstaten kunnen vrouwen cursussen
volgen over de meer economische kant van het bedrijf zoals
boekhouden en management. Bij een goede opleiding hoort echter
ook de technische kant. Veel van het cursus- en scholingsaanbod
voldoet niet aan deze behoefte en niet aan andere behoeften van
agrarische vrouwen. Deze belemmering zou moeten worden opgeheven.
Een goed scholingsaanbod betekent eveneens een erkenning van het
beroep van agrarische vrouwen.

5. Z_€€HS£iLQQ*_£Q_§_COö@.£l€S en de landbguworanisajjgä
Onder de leden en in de besturen van landbouwcoöperaties bevinden
zich weinig vrouwen. Een van de redenen hiervan is dat de
statutuen van de coöperaties dit vaak verhinderen. De EG-richtlijn zou de voorwaarden kunnen stellen om de statuten van de
coöperaties zodanig te veranderen dat zij geen bepalingen meer
bevatten die:
* ongelijke behandeling van mannen en vrouwen inhouden
‘
ongelijke behandeling van bedrijfshoofd en andere werkenden op
het gezinsbedrijf inhouden.
De Werkgroep Vrouwen van de COPA geeft de suggestie om per
bedrijf één vertegenwoordig(st)er van alle werkenden op het
bedrijf af te vaardigen naar de coöperatie.
Niet in alle EG-lidstaten kunnen de partner van het bedrijfshoofd
en andere werkenden op het gezinsbedrijf lld worden van de
beroepsorganisatie. In landen waar ze dit wel kunnen is het
percentage dat lid is echter laag. Voorlichting over de positieve
rol die deze organisaties kunnen spelen en het belang van aktief
lidmaatschap lijken de Werkgroep vrouwen van de COPA een betere
oplossing van dit probleem dan wetgeving.

De bedrfsverzorinsdiensten
Bedrijfsverzorgingsdiensten bestaan niet in alle EG-lidstaten.
Toch zijn ze belangrijk om te zorgen voor hulp en vervanging in
geval van ziekte, vakantie, sterfgevallen, zwangerschap en
bevalling, cursussen en opleiding en taken in de eigen
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beroepsorganisatie. Dus ook belangrijk voor de gelijkwaardige
verhouding tussen mannen en vrouwen.
Dit was het verlanglijstje van de Werkgroep vrouwen van de
COPA voor de nieuwe richtlijn. Het hoofdbestuur van de COPA
keurde dit lijstje goed.
Het lid van de Europese Commissie dat belast is met kreeg deze
standpunten als eerste aangeboden door de Werkgroep. Daarna
overlegde de Werkgroep met het Europese Parlement. Hoewel het
Parlement geen beslissingen neemt is de mening ven het Parlement
wel van belang voor de Europese Commissie. Het verplichte advies
dat het Parlement over de richtlijn uitbracht was grotendeels in
overeenstemming met de standpunten van de COPA. De Werkgroep
beïnvloedde het Europese Parlement vooral via de Commissie
Rechten van de Vrouw van het Parlement. Deze Commissie bereidde
alle stukken over de vijfde richtlijn voor, waarna ze behandeld
werden door het Parlement.
Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) bracht ook een verplicht
advies uit over de richtlijn. De Werkgroep beïnvloedde de standpunten van dit Comité echter niet. De reden hiervoor is dat het
ESC geen aparte afdeling heeft waar de belangen van vrouwen aan
de orde komen.

Het opstellen van het voorstel voor de richtlijn
Wie maakte het voorstel voor de vijfde richtlijn? Dat was de taak
van de Europese Commissie omdat zij het beleid van de EG
voorbereidt en uitvoert. Alle EG-richtlijnen over gelijke behandeling vrouwen en mannen en het emancipatiebeleid van de EG
worden voorbereid door het Bureau voor Gelijke Kansen. Dit is een
onderdeel van het Directoraat Generaal V van Werkgelegenheid,
Sociale Zaken en Onderwijs.
Om tot een goed voorstel voor een richtlijn aan de Europese Raad
van Ministers te komen stelde het Bureau voor Gelijke Kansen een
onderzoek in. Het onderzoek inventariseerde de discriminaties die
vrouwen in het midden- en kleinbedrijf en op de gezinsbedrijven
ln de landbouw ondervinden. Tevens kwam aan bod welke moeilijkheden zij ondervinden om een eigen beroepsstatuut te verkrijgen. De
Werkgroep Vrouwen van de COPA gebruikte onder andere dit onderzoeksrapport als discussiemateriaal op het seminar in
Grado.
Naast het doen van onderzoek onderhield het Bureau ook kontakten
met organisaties die vrouwen in het midden- en kleinbedrijf en in
de landbouw vertegenwoordigen. Zodoende waren er veel contacten
over de richtlijn tussen de Werkgroep Vrouwen van de COPA en het
Bureau voor Gelijke Kansen. Ambtenaren van het Bureau waren
aanwezig op seminars van de Werkgroep of gaven voorlichting over
de plannen van de Europese Commissie.
Het was voor de ambtenaren van het Bureau moeilijker om contacten
te leggen met georganiseerde vrouwen uit het midden- en kleinbedrijf. Zij zijn minder goed georganiseerd als agrarische vrouwen.
Op EG-nivo kennen zij geen eigen vertegenwoordigende organisatie.
Toch probeerden de ambtenaren wel met hen over de richtlijn te
overleggen door bijvoorbeeld naar regionale bijeenkomsten te
gaan.
Het voorstel voor de richtlijn dat de Commissie aan de Raad van
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Ministers deed was redelijk naar tevredenheid van de werkgroep
Vrouwen van de COPA. Als aanmerking hadden zij wel dat er geen
bepalingen over het vermogensrecht in de richtlijn waren opgenomen. Andere bepalingen konden er echter wel indirekt invloed op
uit oefenen.

Een goed voorstel betekent nog geen goede richtlijn
De volgende stap in het proces is het aannemen van de richtlijn
in de Raad van Ministers. Alleen de Raad van Ministers is immers
bevoegd om besluiten te nemen in de EG.
Welke ministers met welke portefeuilles moesten beslissen over
deze richtlijn? In dit geval waren dat de Ministers van Sociale
Zaken. Zij moesten de richtlijn unaniem aannemen. Voor
goedkeuring van de richtlijn moesten zij het met elkaar eens
zijn.
Beslissingen hoeven niet altijd unaniem genomen te worden. Besluiten over bijvoorbeeld het economisch en landbouwbeleid neemt
men met een gekwalificeerde meerderheid. Het is een gewogen
stemming: elk land krijgt een aantal stemmen toegedeeld naar
grootte.

Wat deed de Werkgroep Vrouwen van de COPA om de besluitvorming op
dit nivo te beïnvloeden? De belangrijkste personen zijn in dit
geval de ministers van Sociale Zaken van elke EG-lidstaat. Zij
moesten ervan overtuigd worden dat het voorstel voor de richtlijn
een goed voorstel was. Hiervoor zorgden de leden van de Werkgroep
Vrouwen van de COPA in hun eigen land.
Er ging nogal wat tijd overheen voordat de Raad de richtlijn
aannam. Vooral Ierland en Groot-Brittannië maakten bezwaar. Toen
de richtlijn uiteindelijk wel aangenomen werd was er weinig meer
van over. Bovendien werd er in de Nederlandse versie een vertaalfout gemaakt. Op de plaats waar nu alleen vennootschap staat had
maat- en vennootschap moeten staan. In Nederland moeten nu voor
vennootschappen tussen echtgenoten dezelfde voorwaarden gelden
als voor andere vennootschappen. Dit geldt nu niet voor bijvoorbeeld de man-vrouwmaatschap.

Nadat de vijfde EG-richtlijn was aangenomen
Weinig mensen zijn tevreden met de richtlijn zoals die er nu
ligt. De Europese Commissie verwijt de Raad van Ministers politieke onwil. De voorzitster van de Werkgroep vrouwen van de COPA
zegt: "Het was wel even slikken toen ik de aangenomen richtlijn
zag, er was zo weinig overgebleven van wat we wilden. Ik zie het
nu maar zo: agrarische vrouwen hebben met deze richtlijn een voet
tussen de deur van Europa."
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3
Y

DE VIJFDE RICHTLIJN GELIJKE BEIIANDELING VROUWEN EN
MANNEN IN NEDERLAND

Hoewel de vijfde EG-richtlijn niet zoveel meer om het lijf lijkt
te hebben moest Nederland wel op 30 juni dit jaar voldoen aan de
verplichtingen van de richtlijn. Zoals we in de inleiding van de
brochure al vermeldden kan de Europese Commissie ingrijpen als de
Nederlandse overheid nalaat de wetgeving aan te passen. Als
Nederland, ook na overleg met de Commissie, de vereiste maatregelen niet neemt, kan de Commissie een procedure tegen Nederland
aanspannen bij het Europese Hof van Justitie.
Ook individuele burgers kunnen vanaf 30 juni dit jaar een beroep
doen op de vijfde EG-richtlijn. Mits de bepaling of het onderdeel
van de bepaling waar een beroep op wordt gedaan een direkte
werking heeft. Een bepaling van een richtlijn heeft een direkte
werking als de tekst maar op één manier is uit te leggen.
Bovenstaande geldt natuurlijk voor alle wetgeving behalve het
huwelijksvermogensrecht. Pas na 30 juni 1991 treedt dat onderdeel
van de richtlijn in werking.
Wat deed de Nederlandse overheid om aan de verplichtingen van de
Vijfde EG-richtlijn te voldoen? In november 1988 legde zij een
inventarisatie van de Nederlandse wetgeving vast in een ontwerpnotitie. Conclusie van de ontwerp-notitie: Nederland voldoet op
30 juni 1989 aan de verplichtingen van de vijfde EG-richtlijn.
Voordat de overheid een definitieve versie van de notitie maakte
won zij eerst advies in bij een aantal maatschappelijke organisaties. Dit waren het Landbouwschap, de Emancipatie Raad en de
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf.
De Centrale van Plattelandsvrouwen stuurde het Ministerie van
Economische Zaken -verantwoordelijk voor de ontwerp-notitie- ongevraagd hun kommentaar. De Centrale van Plattelandsvrouwen (CvP)
is de paraplu waaronder de drie Plattelandsvrouwenorganisaties
gezamenlijk naar buiten treden. Omdat er in het uiteindelijke
commentaar van het Landbouwschap te weinig punten ingebracht door
de Centrale van Plattelandsvrouwen (CvP) naar voren kwamen besloot de CvP tot een eigen reaktie.
Nadat de overheid de commentaren had ontvangen maakte zij een
definitieve notitie. Alle commentaren waren het, om diverse
redenen, niet eens met de conclusie dat de overheid op 30 juni aan
de richtlijn zou voldoen. Desondanks houdt de overheid vol dat zij
haar verplichtingen aan de vijfde EG-richtlijn wel is nagekomen.
In de rest van dit hoofdstuk zullen we een samenvatting geven van
de ontwerp-notitie, de notitie en de commentaren. Om uit te
kunnen leggen wat er bedoeld wordt plaatsen we een vraagstuk soms
in een breder kader. De organisaties die het commentaar leverden
zullen we niet telkens bij naam noemen. Daar wordt de tekst te
onoverzichtelijk van.
Als indeling gebruiken we dezelfde indeling als voor het 'verlanglijstje' van de Werkgroep Vrouwen van de COPA. Als u wilt
kunt u dan gemakkelijk vergelijken. Een aantal punten zijn echter
weggevallen: de beroepsopleiding, de zeggenschap in de coöperaties en de landbouworganisaties en de bedrijfsverzorgingsdien19

sten. Zij komen niet in de richtlijn voor.
Ook de belastingwetgeving komt er niet in voor, althans dat
blijkt uit de notitie en de commentaren. Misschien dat in de
toekomst toch duidelijk wordt dat deze wetgeving indirekt te
maken heeft met de richtlijn.
Nog even dit. De interpretatie van een richtlijn staat nooit
helemäl vast. Door bijvoorbeeld uitspraken van rechters groeit
het inzicht in de konsekwenties van de bepalingen in een richtlijn. Deze vonnissen heten ook wel jurisprudentie. De uitspraken
kunnen 'uitgelokt' zijn in proefprocessen gevoerd door mensen die
het niet eens zijn met de interpretatie van de richtlijn zoals
die op dat moment is.

De ontwerp-notie, de notitie en de commentaren
l. Trouwen

eiendom en belonen

De basis van het gezinsbedrijt? het huwelijksvermogensrecht
Het huwelijksvermogensrecht bepaalt het kader van het bedrijfsmatige samenwerkingsverband tussen echtgenoten op gezinsbedrijven.
De huwelijkspartners hebben de mogelijkheid daar een andere
juridische vorm aan te geven, maar ook dan blijft het huwelijksvermogensrecht van grote invloed.
In Nederland is het mogelijk om op twee manieren te trouwen: in
gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.
Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat beide partners
een gemeenschappelijke vermogen hebben. Het bestuur over de
goederen ligt in handen van de echtgenoot via wiens naam die
goederen of dat vermogen in de gemeenschap viel. Als de vrouw
bijvoorbeeld een huis inbrengt kan haar man dat huis niet weer
verwaarden. Dit recht is dan alleen aan de vrouw voorbehouden.
Wat bestuursbevoegdheid is legden we al uit op
pagina 10.
Bovenstaande regeling werkt tijdens het huwelijk nadelig voor
vrouwen als zij gedurende hun huwelijk geen inkomen hebben, ook
als ze bij het aangaan van het huwelijk wel vermogen in de gemeenschap brengen. als een vrouw huishoudelijk werk doet en
verantwoordelijk is voor de opvoeding ven kinderen dan brengt zij
geen inkomen in de gemeenschap in. De man verwerft een telkens
grotere bestuursbevoegdheid over het gemeenschappelijke vermogen.
Hij krijgt voor het werk dat hij doet immers wel een inkomen.
De regel dat ieder de bestuursbevoegdheid behoudt over hetgeen
zij of hij in de gemeenschap inbracht gaat niet altijd op. Deze
regel kent een uitzondering die vaak voorkomt op agrarische
gezinsbedrijven. Indien de ene echtgenoot goederen ten dienste
stelt van de andere echtgenoot, verliest eerst genoemde echtgenoot het bestuur over die goederen.
Een voorbeeld: Maria en Hans trouwen in gemeenschap van goederen.
Maria erft het bedrijf van haar ouders en zij en Hans werken
samen op het bedrijf. Toch is Hans de ondernemer, op zijn naam
moderniseert en vergroot hij het bedrijf. Hiermee verliest Maria
beetje bij beetje de bestuursbevoegdheid over het vermogen. Zij
kan niet meer beschikken over de goederen die Hans op zijn naam
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kocht.
Hoewel Maria niet bevoegd is haar vermogen te besturen, is zij
wel verantwoordelijk voor de schulden die Hans aangaat op grond
van dat vermogen. Schuldeisers zullen ook haar aansprakelijk
stellen.
In geval van echtscheiding moet het vermogen worden verdeeld.
Degene die het bedrijf uitoefende heeft het recht de produktiemiddelen tegen geschatte prijs over te nemen van de andere
echtgenoot. Die kan hem er niet van weerhouden van dit recht
gebruik te maken.
Dit soort problemen kunnen voorkomen worden door te trouwen op
huwelijkse voorwaarden. Daarin kunnen echtgenoten regelen dat het
bezit van hen beide gescheiden blijft. Schuldeisers kunnen de
schulden van de ene echtgenoot dan niet verhalen op het privévermogen van de andere echtgenoot.
Toch heeft dit systeem nadelen voor vrouwen, met name voor
degenen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van huishouding
en opvoeding van kinderen. Zij verwerven zij nauwelijks vermogen
tijdens hun huwelijk. Als een agrarische vrouw niets met haar
echtgenoot regelt krijgt zij voor haar werk in het bedrijf
eveneens geen geldelijke beloning. Een beloning krijgen voor het
huishoudelijk werk dat je doet is overigens nagenoeg altijd
onmogelijk.
Het bedrijf is meestal het bezit van de man. De vrouw krijgt er
geen bestuursbevoegdheid over. Bij beëndiging van het huwelijk
heeft de vrouw geen recht op het bedrijf, ook niet in een
geldelijke vergoeding.
Van het voordeel dat de vrouw niet aansprakelijk gesteld kan
worden voor schulden die de man maakt, komt in de praktijk vaak
niet zoveel terecht. Banken vragen in geval van leningen nogal
eens beide partners om te tekenen.
Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw verplicht partners die op
huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd belden te tekenen. Het Borgstelllngsfonds voor de Landbouw stelt zich garant voor een lening
bij de bank als het eigen vermogen niet toereikend is.
Kortom, uit dit verhaal wordt duidelijk dat er telkens drie
vragen belangrijk zijn om te stellen:
1. Staat er tegenover uw inzet van arbeid, kapitaal en kennis een
financiële beloning?
2. Heeft u daadwerkelijke zeggenschap over het vermogen/eigendom
dat u verwerft?

3. Voor welke en wiens schulden bent u aansprakelijk?

Wat heeft de vijfde EG-richtlijn te zeggen op dit gebied? De
richtlijn onderscheidt agrarische vrouwen in feite in drie
verschillende situaties:
- de vrouw die samen met haar man op een gezinsbedrijf werkt
- de vrouw die samen met haar man onderneemster is
- de vrouw die zelf aan het hoofd van haar eigen bedrijf staat
We zullen nu nagaan wat de richtlijn in elk van deze drie
situaties te bieden heeft.
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De vrouw die samen met haar man op een gezinsbedriif werkt
De richtl"n
Een bepaling in de richtlijn verplicht de lidstaten onderzoek te
doen naar alle stappen die noodzakelijk zijn om het werk van
vrouwen die samen met hun echtgenoot op een gezinsbedrijf werken
te erkennen.

De ovegigd
Op het moment van de ontwerp-notitie is dergelijk onderzoek nog
niet gestart. Dit zal er in de toekomst wel komen. Het onderwerp
van dit onderzoek zal zijn: de manier waarop het werk van vrouwen
die samen met hun man op een gezinsbedrijf werken beloond kan
worden. In dit onderzoek betrekt men onder andere de bestuursbevoegdheid voor het huwelijk in gemeenschap van goederen.
Het probleem is hier dat de beloning via de vrouw in de
gemeenschap zal vallen. De beloning staat dan in principe onder
haar bestuur. De man gebruikt die gemeenschap echter voor zijn
bedrijf, zodat, zoals we al op pagina 17 zagen, de vrouw niet
meer bestuursbevoegd is over het vermogen.
De overheid geeft aan dat een zo'n beloning in de belastingwetgeving al bestaat, namelijk de reële beloning (zie pagina 11). In
het civiele recht, het recht dat de relaties tussen burgers
onderling regelt, bestaat die regeling niet. Dit recht verbiedt
echtgenoten zelfs bij elkaar in dienst te gaan. Een dienstbetrekking betekent een hiërarchische relatie en in een huwelijk dienen
de partners gelijkwaardig aan elkaar te zijn. Kortom, de verschillende wetgevingen zijn hier met elkaar in strijd.
In de notitie vestigt de overheid de aandacht op nieuwe wetsvoorstellen van het Ministerie van Justitie die het in de
toekomst echtgenoten mogelijk moeten maken bij elkaar in dienst
te gaan. Wij vragen ons nu af welke garantie de overheid biedt
voor de gelijkwaardigheid van de partners in het huwelijk, als de
ene echtgenoot bij de andere in dienst is.
De reële beloning die de vrouw met haar man heeft afgesproken
hoeft niet meteen te worden uitbetaald. Die kan in het bedrijf
blijven. De vrouw kan via een schuldvordering de beloning
opeisen.
Naar aanleiding van een van de commentaren wil de overheid het
werk van vrouwen op een tweede manier erkennen. Zij wil invulling
geven aan een bepaling in een resolutie aangenomen in 1985 op de
Wereldvrouwenconferentie in Nairobi. ln die bepaling staat dat
nationale overheden al het betaalde en onbetaalde werk van
vrouwen voortaan moet meten en verwerken in economische statistieken en het Bruto Nationaal Produkt.
In Nederland wordt in sommige economische statistieken al
rekening gehouden met de bijdragen van vrouwen. De overheid zal
in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek bekijken
hoe onbetaalde arbeid zichtbaar kan worden gemaakt in het Bruto
Nationaal Produkt en de Nationale Rekeningen.
De commentggqn
Het is niet alleen een kwestie van een regeling maken, zeggen de
commentaren, in de belastingwetgeving moet een regeling die recht
doet aan de inbreng van de vrouw eveneens de voorkeur genieten.
Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat de meewerkaftrek (zie
pagina 11) in sommige situaties fiscaal aantrekkelijker is dan de
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reële beloningsregeling. Dit terwijl de meewerkaftrek feitelijk
een belastingvoordeel voor de man is. Vanuit emancipatoire oogpunt gezien zou de meewerkaftrek moeten worden
afgeschaft.
In het onderzoek van de overheid zou de bestuursbevoegdheid
betrokken worden. Behalve dit is het ook noodzakelijk dat de
aansprakelijkheid in het huwelijksvermogensrecht ter diskussie
wordt gesteld.

Vrouwen die samen met hun man onderneemster zijn

De richtl"n
Er mogen in de wetgeving geen zwaardere eisen gesteld worden aan
vennootschappen tussen echtgenoten dan aan vennootschappen tussen

niet-echtgenoten.
De overheid
In Nederland komt dergelijke discriminatie niet in de wetgeving
voor. De belastingdienst stelt eveneens geen zwaardere eisen aan
vennootschappen tussen echtgenoten dan aan de overige
vennootschappen.
Toch veranderen er een aantal zaken voor echtgenoten die een
vennootschap of maatschap aan willen gaan of al hebben. de Tweede
Kamer heeft besloten dat beide echtgenoten voortaan recht hebben
op ondernemersvrijstelling. Ondernemersvrijstelling verplicht
ondernemers minder snel tot het betalen van vermogensbelasting
dan andere burgers. Voor 1989 werd het totale bedrijfsvermogen
aan de meest verdienende partner toegerekend en kreeg hij of zij
de vrijstelling. Nu komen beide echtgenoten dus afzonderlijk in
aanmerking als zij beiden ondernemer zijn in hun
bedrijf.
Verder ligt er een voorstel tot fiscaal geruisloze overdracht van
(een gedeelte van) de onderneming binnen het huwelijk. Tot nu toe
moeten echtgenoten die tijdens hun huwelijk een maat- of vennootschap op willen richten, eerst met de fiscus afrekenen over
de stille reserves. Stille reserves ontstaan als er een verschil
ls tussen boekwaarde en marktwaarde. In een agrarisch bedrijf
zijn deze vaak aanzienlijk. Er moet over worden afgerekend omdat
de belastingdienst het oprichten van een maat- of vennootschap
tussen echtgenoten ziet als de overdracht van een gedeelte van
het bedrijf van de ene echtgenoot naar de andere
echtgenoot.

Voor veel echtgenoten is dit niet aantrekkelijk. Vooral niet als
zij al getrouwd waren in gemeenschap van goederen. Het bedrijf is
dan al van beide echtgenoten.
De commentaren
Als er geen discriminerende maatregelen zijn ten opzichte van
echtgenoten die een vennootschap met elkaar willen aangaan, wat
is dan de oorzaak van weinig vennootschappen tussen echtgenoten?
Voor agrarische vrouwen komt het mede-ondernemerschap het beste
overeen met hun inbreng en werk. Veel van hen lopen financieel
risico en hebben hun aandeel in het management en het werk op een
gezinsbedrijf.
Een onderzoek naar het weinig voorkomen van vennootschappen
tussen echtgenoten is wenselijk. Ook gezien de hierboven besproken bepaling over het erkennen van het werk van vrouwen die op
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een gezinsbedrijf werken. Een verklaring zou kunnen liggen in
indirecte discriminatie door de belastingdienst.

Vrouwen die aan het hoofd staan van hun eigen bedrijf
De richtl"n
Er dient gelijke behandeling van vrouwen en mannen plaats te
vinden als zij hun onderneming willen oprichten, vestigen of
uitbreiden.
De overheid
In de Nederlandse wetgeving komt dergelijke ongelijke behandeling
niet voor. In de praktijk echter wel. Het is voor onderneemsters
bijvoorbeeld moeilijker om een lening te krijgen of om goed
voorgelicht te worden over hoe een eigen bedrijf te starten.
Wat wil de overheid daar aan doen? Er zijn twee wetsvoorstellen
in voorbereiding die vrouwen tegen discriminatie moeten
beschermen. Deze wetten verbieden onder andere verschil te maken
tussen vrouwen en mannen bij het aanbieden van goederen en
diensten. Kredieten vallen hier ook onder.
Een tweede maatregel is het geven van voorlichting aan instellingen waar onderneemsters mee te maken hebben, zoals banken en
Kamers van Koophandel. Deze instellingen hebben vaak vooroordelen
over onderneemsters. De voorlichting heeft tot doel dit bij te
stellen.
Een derde voornemen van de overheid is het geven van voorlichting
en scholing aan onderneemsters zelf. Doordat zij vaak minder
inzicht in het ondernemerschap en minder opleiding hebben, maken
zij ook minder kans dan hun mannelijke collega's.
De commentaren
Alleen het geven van voorlichting aan instellingen die vooroordelen hebben over onderneemsters is niet voldoende. Er zou een
onafhankelijke commissie ingesteld moeten worden waar een agrarische vrouw in beroep kan gaan of een commissie die een andere
mogelijkheid tot kontrole heeft van kredietverschaffende instellingen.
Bovendien is het even wenselijk dat er voorlichting komt ten
behoeve van verandering van het beeld van vrouwen die als nietonderneemster samen met hun man op een gezinsbedrijf werken.

2. Sociale zekerheid
ln de richtlijn staan twee bepalingen over sociale zekerheid. Een
over algemene sociale zekerheid en een over zwangerschapsverlof.
De ziektewet en de AAW
De bepaling over de algemene sociale zekerheid stelt het
volgende: vrouwen die samen met hun man op een gezinsbedrijf
werken dienen in aanmerking te komen voor een zelfde stelsel van
sociale zekerheid als bedrijfhoofden. Mits deze regeling
gebaseerd is op eigen bijdragen. De echtgenote moet instaat
worden gesteld zich tegen betaling bij deze regeling aan te
sluiten.
Wat betekent de bepaling voor de Nederlandse wetgeving?
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De Ziektewet (ZW) is een verplichte verzekering voor werknemers.
Zij krijgen volgens deze wet een uitkering als zij
ziek zijn.
Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig verzekeren tegen ziekte en
arbeidsongeschiktheid volgens de ZW. Als zij dit willen moeten
zij wel aan een aantal eisen voldoen:
* Zij moeten eerder drie jaar verplicht verzekerd zijn geweest
volgens de ZW. Dat kan als zij bijvoorbeeld ergens in
loondienst hebben gewerkt.
* Zij moeten zich binnen een maand na afloop van de verplichte
verzekering melden voor de vrijwillige.
' Zij moeten premie betalen.
De uitvoerende instanties van deze wet kunnen hiernaast nog een
regeling maken voor mensen die niet aan deze eisen voldoen.
Uit twee bepalingen in de wet wordt een verschil duidelijk tussen
de zelfstandige en de vrouw die samen met haar man in het bedrijf
werkt. De bedrijfsverenigingen -de instanties die de wet uitvoeren- zijn verplicht zelfstandigen toe te laten maar zij zijn
bevoegd andere personen toe te laten. Onder die personen vallen
vrouwen die samen met hun partner werken in hun bedrijf. Om dit
verschil op te heffen heeft de overheid heeft de instantie die
dit regelt verzocht vrouwen die samen met hun partner in het
bedrijf werken voortaan altijd te accepteren voor de
verzekering.
Mits zij aan de voorwaarden voldoen. De overheid vindt het niet
noodzakelijk te wet te wijzigen.
Nagenoeg alle commentaren vinden dat wel noodzakelijk.
Een belangrijke bijdrage van de EG-richtlijnen gelijke behandeling vrouwen en mannen is de introductie van het begrip indirecte
discriminatie. Wat betekent dat? Er is sprake van indirecte
discriminatie als er in de letterlijke wetstekst geen verschil
wordt gemaakt tussen vrouwen en mannen maar het in de praktijk
wel zo uitwerkt.
Een voorbeeld daarvan is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW). De AAW is een volksverzekering waar in principe alle
mensen die in Nederland wonen recht op hebben. Niet iedereen
betaalt premie. Dat doet u alleen als u een inkomen heeft.
U komt in aanmerking voor een uitkering via de AAW als u al
een
jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.
Een voorwaarde die belangrijk is bij het bepalen van de hoogte
van de uitkering is of u 40 uur of meer op het bedrijf werkte of
juist minder. Als u 40 uur of meer per week op het bedrijf werkte
krijg je een uitkering op basis van een fiktief inkomen. Dat
kan
hoger zijn dan het werkelijke inkomen. Als u minder dan 40 uur op
het bedrijf werkte krijgt u een uitkering op grond van het
werkelijke inkomen.
Wat is het verschil? Degenen die 40 uur of meer werken zijn
meestal mannen en degenen die minder dan 40 uur werken meestal
vrouwen. In de tekst van de wet wordt geen verschil gemaakt
tussen vrouwen en mannen. Die woorden staan er niet in. De wet
maakt alleen verschil tussen mensen die meer en minder dan 40
uur
per week op het bedrijf werken. In de praktijk blijkt precies
hier een verschil tussen vrouwen en mannen te liggen. Dat is
indirecte discriminatie.
Als de AAW onder de vijfde EG-richtlijn valt, zoals blijkt uit
een aantal commentaren, dan is de Nederlandse overheid verplicht
dit verschil op te heffen. De overheid vermeldt deze regeling
niet in de ontwerp-notitie noch in de definitieve notitie. Reden
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hiervoor is waarschijnlijk dat de overheid vindt dat de AAW niet
onder de richtlijn valt omdat het een volksverzekering is. Het is
niet gebaseerd op eigen bijdragen. Er wordt alleen een bijdrage
verlangt als je een inkomen hebt.
Toch is de overheid bezig deze indirecte discriminatie op te
heffen. Het voorstel is om mensen die 40 uur of meer per week op
het bedrijf werken ook een uitkering te geven op basis van het
werkelijke inkomen.
Zwangerschapsverlof
De volgende bepaling gaat over zwangerschapsverlof. De lidstaten
zijn verplicht onderzoek te doen naar de wijze waarop onderneemsters en vrouwen die samen met hun man op een gezinsbedrijf
werken aanspraak kunnen maken op of een uitkering of vervangende
diensten tijdens hun zwangerschapsverlof
Om aan deze verplichting te voldoen liet de Nederlandse overheid
onderzoek verrichten naar de behoeften aan zwangerschapsverlof
bij onderneemsters en vrouwen die samen met hun man op een
gezinsbedrijf werken. De resultaten van dit onderzoek zijn
inmiddels bekend. Er blijkt veel behoefte aan een goede
zwangerschapsregeling maar weinig mogelijkheden daartoe.
De overheid heeft het voor 1 juli 1989 mogelijk gemaakt dat
vrijwillig verzekerde vrouwen in de Ziektewet in aanmerking komen
voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Over twee jaar
zal deze regeling geëvalueerd worden en bekeken of er structurele
maatregelen noodzakelijk zijn.
De commentaren wijzen erop dat een vrijwillige verzekering geen
oplossing voor het probleem is. Niet alle vrouwen in de
agrarische sector en in het midden- en kleinbedrijf kunnen er
gebruik van maken. Een behoefte onderzoek had de overheid niet
hoeven laten verrichten, de richtlijn vraagt om concrete
maatregelen.

Dit was de bespreking van de inhoudelijke bepalingen van de
richtlijn. Het is uiteindelijk toch nog heel wat, al gaat het
voor het grootste gedeelte over onderzoeken. De Europese

Commissie wil van deze onderzoeken gebruik maken bij het maken
van de voorstellen voor de herziening van de richtlijn. Daar zal
het volgende hoofdstuk over gaan.
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HOE GAAT HET VERDER?

De tweede doelstelling van de brochure
Tot nu toe hebben we besproken hoe de vijfde EG-richtlijn gelijke
behandeling mannen en vrouwen tot stand kwam en wat de betekenis
ervan lijkt te zijn in Nederland. Hopelijk heeft dit je inzicht
gegeven in de bedoeling van de richtlijn. Dat was onze eerste
doelstelling: het informeren van agrarische vrouwen over de
vijfde EG-richtlijn.
Waar gaat dit laatste hoofdstuk over? We komen nu toe aan de
tweede doelstelling van de brochure: de uitnodiging aan de
lezeres om voorstellen te doen voor de herziening van de richtlijn in 1993. We hopen dat de voorgaande hoofdstukken je ideeën
hebben gegeven over zaken rondom je eigen positie waarvan jij
vindt dat ze beter geregeld kunnen worden. Voordat we aangeven
waar je met ideeën terecht kunt zullen we eerst ingaan op de
ontwikkelingen die in Brussel gaande zijn.

Een nieuwe resolutie van het Europese Parlement
In Brussel heeft het Parlement al een wensenlijstje klaar voor de
herziening van de richtlijn. In maart dit jaar legde zij dit vast
door een resolutie aan te nemen. De inhoud ervan sluit aan bij
wat we in hoofdstuk 2 al meldden. Omdat de Raad van ministers de
richtlijn sterk afzwakte bevat de resolutie niet zoveel nieuwe
zaken.
De punten van de resolutie vatten we in het kort hieronder samen.
Het Parlement wil dat in alle wetgevingen en aktiviteiten van de
EG-lidstaten de volgende zaken gerealiseerd worden:
- Echtgenoten werkzaam in een gezinsbedrijf worden beschouwd als
gezamenlijke bedrijfspartners met een gelijkwaardige
professionele status
- Vrouwen werkzaam in gezinsbedrijven dienen dezelfde sociale
bescherming te krijgen als werkneemsters bij zwangerschap,
moederschap, ziekte en onvermogen om te werken.
- Om aan bovenstaande te kunnen voldoen is het noodzakelijk om
vervangingsdiensten op te zetten. Niet alle landen en alle
sektoren van het midden- en kleinbedrijf kennen deze
voorziening immers.
Deze vervangingsdiensten zorgen ook voor werkgelegenheid voor
bijvoorbeeld jongeren en vrouwen.
- Scholing met als doel de bewustwording van agrarische vrouwen
zelf. Tevens moet de scholing hen in staat stellen hun
commerciële aktiviteiten beter uit te voeren.
Bij dit verlanglijstje tekent het Parlement aan dat er in plaats
van echtgenoten ook samenwonenden gelezen kan worden. Verder
vindt het Parlement dat er in het landbouwbeleid rekening gehouden moet worden met de positie van agrarische vrouwen.
Voor de resolutie zoals die er nu ligt was eerst invloed nodig
van de Werkgroep vrouwen van de COPA. In een eerder concept van
de resolutie werden agrarische vrouwen in de eerste plaats
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aangemerkt als werkneemster van hun man. Alleen als zij extra
stappen zou zetten zij de vrouw de status van mede-onderneemster
kunnen krijgen.
De Werkgroep was het daar niet mee eens. De meeste agrarische
vrouwen zetten hun arbeid, kapitaal en kennis in voor het
bedrijf. Bij deze inzet is de positie van mede-onderneemster het
meest van toepassing. Het voorstel van de Werkgroep was dus om de
redenering om te draaien. De agrarische vrouw is automatisch
mede-onderneemster en als zij dat niet wil moet zij extra stappen
zetten.

Op een vergadering van de Commissie rechten van de vrouw van het
Parlement -die de resolutie voorbereidde- waren afgevaardigden
van de Werkgroep Vrouwen van de COPA ook aanwezig. Zij hielden
toespraken voor de Commissie waarin zij duidelijk maakten waarom
de agrarische vrouw in de eerste plaats als mede-onderneemster
gezien dient te worden. Na verloop van tijd waren de meeste
Commissieleden het met de Werkgroep eens en werd de redenering
omgedraaid.
Welke betekenis heeft de resolutie?
Deze resolutie is een aansporing voor de Europese Commissie om
serieus te werken aan de herziening van de richtlijn. Eerst zal
de Commissie via een enquete aan de overheden van de lidstaten
vragen hoe zij de huidige vijfde richtlijn uitvoerden. Hierover
onderhoudt zij ook contacten met belangenorganisaties. Daarna
wordt bekeken of akties tegen lidstaten noodzakelijk zijn.
Als tweede gaat de Commissie nieuwe voorstellen maken voor het
herzien van de richtlijn.

Voorstellen van agrarische vrouwen
ln de EG is men dus serieus aan het werk met de herziening van de
richtlijn. Om er een goede invulling aan te geven wil de
Nederlandse delegatie van de Werkgroep Vrouwen van de COPA
agrarische vrouwen nu uitnodigen om aan te geven welke verbeteringen in hun positie zij graag gerealiseerd zien. Het is daarbij
eveneens belangrijk aan te geven welke moeilijkheden daar nu bij
ondervonden worden.
Hoe u uw bijdrage kunt leveren vindt u in de bij deze brochure
begeleidende brief.
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