
24 795 LNV-emancipatiebeleid tot 2000

Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 2 december 1996

De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij1 heeft op

6 november 1996 overleg gevoerd met minister Van Aartsen van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over diens brief van 27 juni 1996

over het LNV-emancipatiebeleid tot 2000 (Kamerstuk 24 795, nr. 1).

Van het gevoerde overleg brengt de commissie bijgaand beknopt

verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Van der Burg (PvdA) vond het positief dat er een nieuwe

LNV-emancipatienota is uitgebracht. Een dergelijke nota heeft een

stimulerend effect, zowel op de beleidsontwikkeling op het ministerie als

op de mannen en vrouwen in het veld en de organisaties. Het was een

goede gedachte van de minister een externe klankbordgroep bij de

voorbereiding van de nota te betrekken, maar het is de vraag waarom hij

deze groep nu wil opheffen. Wil hij overwegen periodiek met de

klankbordgroep van gedachten te wisselen over de uitwerking en

uitvoering van de nota? Zeker waar de participatie van vrouwen in de

organisaties en besturen in de sector nog zo gering is, is voortzetting van

de klankbordgroep dringend geboden.

Vooral dankzij de actieve opstelling van vrouwen in de agrarische sector

is er de afgelopen jaren wel degelijk voortgang geboekt, maar nog niet

alle doelstellingen zijn bereikt. Krachtige voortzetting van het beleid is dan

ook nodig; er moet meer gebeuren dan de 25 in de nota genoemde

activiteiten. In een door mannen gedomineerde sector is verandering niet

gemakkelijk. Emancipatie is een zaak van vrouwen en mannen en vergt

een cultuuromslag en houdingsverandering van mannen. Die cultuur-

omslag is ook nodig om de gewenste en noodzakelijke veranderingen te

verwezenlijken van de nota Dynamiek en vernieuwing. Zij onderstreepte

dat hierbij gebruik moet worden gemaakt van de vernieuwende kracht van

vrouwen. Ten aanzien van de 25 voorgestelde activiteiten is een duidelijke

prioriteitsstelling nodig.

In de eerste plaats moet de participatie van vrouwen in besturen,

maatschappelijke organisaties en overlegorganen worden verbeterd.

Vrouwen moeten invloed hebben op het beleid en de uitvoering ervan. De

deelname van vrouwen aan het bestuur is weliswaar toegenomen, maar
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is nog steeds te laag. Mevrouw Van der Burg onderschreef de verplichting

van een aandeel van 30% vrouwen in commissies en organen en het

streven van de minister dit op te trekken naar 50%. Hoe denkt hij dit

streven te verwezenlijken? Zal hij sancties invoeren voor organisaties die

dit aandeel niet halen? Zij was daar voorstander van.

Bij de samenstelling van de nieuwe Raad voor het landelijk gebied kan

de minister zijn actieve inzet bewijzen. Hoe staat het met de verplichte

evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in die raad? Wordt er

gebruik gemaakt van de «helpdesk» van de overheid? Wat is het resultaat?

De minister zou daarnaast invloed moeten uitoefenen op de keuze van de

voorzitter van de raad en op de samenstelling van het ondersteunend

apparaat voor wat betreft het aandeel vrouwen.

De decentralisatie en deconcentratie van taken ontslaat de minister niet

van de plicht zich in te zetten voor een grotere deelname van vrouwen aan

besturen en raden. Zo zou hij de provinciebesturen moeten aanspreken op

hun verantwoording. Die stellen de commissies voor de landinrichting in

en het zou goed zijn als daarin meer vrouwen worden opgenomen.

De deelname van vrouwen aan de maatschappelijke organisaties in de

LNV-sector is bedroevend laag. Mevrouw Van der Burg drong aan op een

actief beleid om de gewoonte van het zoeken naar mannen in eigen kring

te doorbreken. Kan de minister voorwaarden stellen aan eventuele

financiële bijdragen en subsidies? Hoe denkt hij over financiële prikkels of

sancties, bijvoorbeeld omdat een plan van aanpak voor emancipatie of

streefcijfers ontbreken? Verwacht hij dat een dergelijke «bonus-

malusaanpak» de gewenste verbetering tot stand kan brengen?

Zij vroeg hem verder de mannen en vrouwen op verantwoordelijke

posities, in het bijzonder de regiodirecteuren, aan te spreken op de

uitvoering van het beleid. Ook in de besturen waarin nog onvoldoende

vrouwen zitting hebben, moeten de verantwoordelijke mensen worden

aangesproken.

Zij vond het positief dat het ministerie van LNV meewerkt aan de

campagne «Opportunity 2000». Hoe wordt de aansluiting bij dit

programma gestimuleerd? Waarom is gekozen voor de agri-business en

op welke bedrijven richt de minister zich daarna?

Onderwijs is essentieel voor de gewenste cultuurverandering, al

worden de effecten pas op langere termijn zichtbaar. In de afgelopen jaren

is de gewenste deelname van vrouwen en meisjes aan het agrarisch

onderwijs bereikt. De studiekeuze van meisjes sluit echter nog steeds

onvoldoende aan bij de perspectieven op de arbeidsmarkt. Waarom

worden er niet expliciet activiteiten gericht op de knelpunten die de

minister signaleert?

Het project emancipatie in het landbouwonderwijs zal 1 december 1996

worden beëindigd. Is dit een verantwoorde beslissing? Wordt het project

geëvalueerd?

Er is een wetsvoorstel in behandeling dat voorziet in compensatie van

inkomensderving bij zwangerschaps- en bevallingsverlof van vrouwen

werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. Dit gaat uit van een minimum-

regeling waarvoor het bedrijfsinkomen bepalend is, maar het bedrijfsin-

komen in de agrarische sector is soms erg laag. Mevrouw Van der Burg

herinnerde eraan dat haar fractie bij de behandeling heeft gevraagd of

juist voor dit soort bedrijven een adequate regeling kan worden

ontworpen. Zij drong erop aan dat de minister, in samenwerking met de

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de mogelijkheden

onderzoekt van een regeling in lijn met het huidige systeem van het

Landelijk contactorgaan bedrijfsverzorging.

De minister oppert mogelijkheden voor nieuwe projecten. Is hij bereid

nieuwe initiatieven, afkomstig van andere dan de bestaande organisaties,

een kans te geven? Om dergelijke initiatieven aan te moedigen, is goede

voorlichting nodig. Het initiatief van de Initiatiefgroep agrarische vrouwen
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inzake herstructurering in de intensieve veehouderij verdient steun. Is de

minister daartoe bereid in het kader van de zogenaamde saneringspot?

Wat bedoelt de minister met de opmerking dat aandacht zal worden

besteed aan het toegankelijk maken voor vrouwen van de in de nota

Dynamiek en vernieuwing aangekondigde kaderregeling voor stimulering

van vernieuwende projecten? Mevrouw Van der Burg pleitte ervoor dat in

deze regeling ook de deskundigheidsondersteuning wordt opgenomen

opdat goede ideeën en initiatieven verder kunnen worden gebracht tot

projecten. Wil de minister periodiek een overzicht verschaffen van de

uitgaven uit het emancipatiebudget en het effect daarvan?

De wachttijd voor de kinderopvang van het ministerie is opgelopen tot

negen maanden. Bovendien kunnen alleen vrouwen hierop een beroep

doen. Zij drong aan op uitbreiding van de mogelijkheden voor kinder-

opvang en voor een ruimhartiger toepassing van de regeling opdat de

opvang onder bepaalde voorwaarden ook wordt opengesteld voor

kinderen van alleenstaande mannen of mannen met een werkende

partner. Is de minister bereid na te gaan welke regeling op andere

ministeries geldt?

Ten slotte pleitte zij voor emancipatie-effectrapportages over beleids-

thema’s maar ook over projecten.

Mevrouw Vos (GroenLinks) vond het goed dat de nieuwe nota LNV-

emancipatiebeleid zich ook uitstrekt naar andere sectoren van het beleid.

Verder is het verheugend dat het emancipatiebeleid op een aantal punten

het gewenste resultaat heeft gehad. Dit geldt in ieder geval het aandeel

van vrouwen in het agrarisch onderwijs. Ook op het terrein van de

economische zelfstandigheid is behoorlijke vooruitgang geboekt. Het

aandeel van vrouwen in advies- en inspraakorganen is ondanks de

vooruitgang echter nog steeds bedroevend laag, terwijl de inzet van

vrouwen in de sector zo belangrijk is.

Zij betreurde het dat de situatie op het ministerie geen integraal

onderdeel uitmaakt van de nota. Zeker in sectoren die van oudsher door

mannen worden gedomineerd, mag het voorbeeldeffect en de uitstraling

van een ministerie met veel vrouwen, ook in de hogere functies, niet

worden onderschat.

Mevrouw Vos onderschreef de integratie van de Emancipatienota en de

nota Dynamiek en vernieuwing, omdat het belangrijk is dat het emancipa-

tiebeleid tot uitdrukking komt in het algemene beleid. Er zijn veel

activiteiten op de rol gezet waarvoor alle beleidsonderdelen als het ware

zijn nagelopen op het thema vrouwen. Zij waarschuwde ervoor dat deze,

overigens prijzenswaardige inzet niet mag sterven in schoonheid. Daarom

drong zij erop aan dat de minister prioriteiten stelt en zijn energie daarop

richt, zodat hij werkelijk resultaat boekt. De bevordering van de deelname

van vrouwen aan overleg- en adviesorganen verdient een sterkere en

meer gerichte inzet, wellicht door middel van dwingende prikkels en meer

gerichte programma’s. Ook de deelname van vrouwen aan maatschappe-

lijke landbouworganisaties verdient extra aandacht.

Mevrouw Vos sloot zich aan bij de opmerkingen over de

zwangerschapsregeling in het kader van de combinatie van de arbeid- en

zorgtaak. Een regeling die premies uitkeert op basis van bedrijfsinkomen

en -winst biedt voor een groot aantal vrouwen geen uitkomst. Dit geldt in

het bijzonder voor jonge starters die vaak een laag inkomen hebben, maar

wel keihard moeten werken voor hun bedrijf. Dit punt verdient dan ook

nadrukkelijk de aandacht.

Het is goed dat er meer aandacht zal worden besteed aan het aandeel

dat vrouwen kunnen leveren aan projecten die worden uitgevoerd in het

kader van de nota Dynamiek en vernieuwing. Is het mogelijk die deelname

van vrouwen in de criteria op te nemen? Is de minister bereid een

streefcijfer vast te stellen opdat dit mooie voornemen werkelijkheid

wordt?
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Hetzelfde geldt voor de campagne «Opportunity 2000». Ook hier

moeten de voornemens concreter worden ingevuld en waar mogelijk

streefcijfers vastgesteld, zo besloot mevrouw Vos.

De heer Keur (VVD) prees de duidelijkheid van de nota waarin wordt

aangegeven welke doelstellingen wel en welke niet zijn gehaald. Dit leidt

tot een lijstje van 25 activiteiten voor de toekomst.

In de drie categorieën waarin de participatie en integratie van vrouwen

is toegenomen, is vooral het aantal maatschappen dat is opgericht

opvallend te noemen. Hij vond dit een erkenning van de emancipatie van

de vrouw in het algemeen en van het emancipatiebeleid in het algemeen.

Aan de andere kant zoeken steeds meer vrouwen in de agrarische

sector een baan buitenshuis, omdat die hun meer zekerheid en betere

arbeidsvoorwaarden biedt. Soms beginnen zij voor zichzelf in een andere

sector, maar vaker gaan zij naar het onderwijs of treden in dienst bij een

werkgever.

Kan de minister aangeven welke prioriteiten hij ziet in het lijstje van 25

activiteiten? De heer Keur vroeg verder hoe wordt omgegaan met de

wens van vrouwen om deel te nemen aan besturen en organisaties.

Waarom zijn de organisaties hier zelf zo weinig actief in? Waarom voelen

organisaties als LTO Nederland zich niet geroepen het emancipatiebeleid

uit te voeren, terwijl zij toch subsidies ontvangen van de overheid die dat

beleid uitdraagt? Zou het niet beter zijn aan de subsidieverlening eisen in

die richting te stellen?

Bij de verschillende ontwikkelingen en activiteiten wordt ook ingegaan

op de knelpunten. De formulering is echter wat algemeen. Kan de minister

aangeven wat hij zal doen om die knelpunten zo snel mogelijk op te

lossen?

Mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) vond het terecht dat

voor zo’n traditionele sector als de landbouw met een zo’n traditioneel

ministerie een aparte emancipatienota wordt uitgebracht. Het is jammer

dat het beleid van het ministerie zelf geen onderdeel uitmaakt van de

evaluatie, omdat dit zou kunnen uitwijzen welke voorbeeldfunctie het

ministerie heeft. Zolang het vooral mannelijke ambtenaren zijn die

aandringen op de deelname van vrouwen in besturen en organisaties, is

die aandrang weinig geloofwaardig.

Uit de evaluatie blijkt dat het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden

aanzienlijk is gestegen. Daarnaast kiezen steeds meer vrouwen voor een

baan buiten het bedrijf. Welke knelpunten levert dit op? Er wordt een

onderzoek aangekondigd naar de positie en de rol van vrouwen in het

natuurbeheer, de landbouw en de visserij. Dit onderzoek zou tevens

aandacht moeten schenken aan de vernieuwing in de sector, het feit dat

vrouwen andere economische activiteiten kiezen op het bedrijf dan wel

buiten het bedrijf en de knelpunten die zij daarbij ondervinden. De

uitkomsten van een dergelijk onderzoek zullen bijdragen aan een meer

gerichte voortzetting van het beleid.

Zij sloot zich aan bij de vraag om de klankbordgroep tot een perma-

nente overleggroep te maken opdat de genoemde 25 actiepunten in

overleg kunnen worden ingevuld.

De minister stelt de minimumdeelname van vrouwen in besturen en

organisaties op 30%, maar streeft naar een deelname van 50%. Hoe hij dit

denkt te bereiken, wordt echter niet duidelijk. Staat hij een gerichte

aanpak voor? Omdat de minister zelf beslist over de samenstelling van de

Raad voor het landelijk gebied, kan een evenredige vertegenwoordiging

van vrouwen in dit orgaan geen probleem zijn. Maar in andere raden en

adviescommissies heeft hij minder directe invloed. Overweegt hij in de

subsidievoorwaarden van die organisaties eisen te stellen aan de

deelname van vrouwen?
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Het Landelijk contactorgaan bedrijfsverzorging is een zeer gewaar-

deerde organisatie die hand- en spandiensten verleent bij zwangerschap

en ziekte. Het is dan ook wat merkwaardig dat de minister na 1998 niet

langer geld beschikbaar zal stellen voor dit instituut, terwijl het beleid van

de nota zich uitstrekt tot het jaar 2000. Zij drong erop aan dat de minister

de subsidie voortzet.

Niet alle activiteiten kunnen dezelfde prioriteit krijgen. Mevrouw Van

Ardenne drong erop aan dat hij in ieder geval prioriteit geeft aan de

plattelandsontwikkeling, de positie van vrouwen daar en de knelpunten

die zij ondervinden op hun weg naar economische zelfstandigheid.

Het antwoord van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij

Deminister bestreed de betiteling van zijn ministerie als een tradi-

tioneel ministerie. Over de hele linie wordt geprobeerd bestaande tradities

te doorbreken en een traditionele werkwijze te voorkomen.

Het streven naar een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen

vormt de grondslag van de emancipatienota. Een andere grondslag is de

wetenschap en zekerheid dat de bijdrage van vrouwen aan de cultuur-

omslag in de sector, mede gelet op de economische omslag die evenzeer

nodig is, van groot belang is. Deze sector van de Nederlandse

maatschappij wordt nog steeds door mannen gedomineerd. In de

besturen en organisaties van het landbouwbedrijfsleven zijn dan ook

vrijwel alleen mannen opgenomen.

Op het grondvlak is de situatie echter heel anders. Heel veel vrouwen

werken actief mee en zijn zeer betrokken bij het bedrijf. Het zijn ook vaak

de vrouwen die inzicht vertonen in de mogelijkheden en onmogelijkheden

van het agrarisch bedrijf. Juist daarom is het niet voldoende in een

emancipatienota mooie frases te formuleren over de positie en deelname

van vrouwen, maar komt het erop aan dat beleid in de praktijk gestalte te

geven. De nota is misschien wat veelomvattend, maar de Kamer kan

ervan verzekerd zijn dat achter de opsomming van activiteiten, die

overigens alle moeten worden uitgevoerd, een grote inzet schuilt om de

actieve bijdrage van vrouwen te bevorderen. De verankering van dit

beleid op het ministerie en de interesse voor dit vraagstuk zullen

voorkomen dat de prioriteiten ondersneeuwen in de gang van alledag.

Op de vraag wat hij zelf het belangrijkste vindt, antwoordde de minister

dat vrouwen actief en herkenbaar aanwezig moeten zijn op alle niveaus

waar het groene beleid aan de orde is: in besturen en in de landelijke en

provinciale overlegstructuren, maar er zal nog veel moeten gebeuren

voordat dit zover is; het gaat zeker niet vanzelf.

De klankbordgroep heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwik-

keling van het beleid en de opstelling van de nota. De groep heeft op een

gegeven ogenblik zelf te kennen gegeven dat het verstandig zou zijn in

een nieuwe fase met een nieuwe constructie te gaan werken. Daarom is

afgesproken dat op 1 januari 1997 een overlegorgaan of platform

emancipatie zal worden ingesteld dat de komende jaren behulpzaam kan

zijn bij de uitvoering van het beleid en de ontwikkeling van ideeën en ook

kan dienen als drukmiddel van buitenaf. De klankbordgroep zal

behulpzaam zijn bij de samenstelling van dit platform.

Om de participatie van vrouwen te versterken moet op een breed front

worden gewerkt. De minister onderschreef de gedachte van positieve

instrumenten, maar meende dat de agrarische en groene gemeenschap

de tijd moet worden gegund om de tendens naar een toenemende

participatie van vrouwen te verwezenlijken. In dit stadium dacht hij nog

niet aan sancties. Aan de buitenwereld is duidelijk gemaakt dat het de

minister ernst is met zijn streven. De nota is dan ook doelbewust

toegezonden aan alle provinciale besturen. Zij spelen immers een

belangrijke rol bij de natuurontwikkeling en het beleid voor het landelijk
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gebied en zullen zich actief moeten inzetten voor de participatie van

vrouwen. Hij was overigens positief gestemd over dit onderdeel van het

beleid, omdat zich een duidelijke omslag aftekent. Dit laat onverlet dat ook

in de toekomst nog veel aandacht, begeleiding en controle nodig zullen

zijn.

Positieve prikkels voor de uitvoering van het emancipatiebeleid kunnen

worden ontleend aan het algemene stimuleringsbeleid. Aan initiatieven

afkomstig van vrouwelijke ondernemers zal extra aandacht worden

besteed. Hij wees erop dat vrouwen uit de agrarische wereld in het

afgelopen jaar in enkele publicaties hebben gewezen op verschillende van

die initiatieven en op de steun van de overheid die daarbij nodig is. Zowel

in het stimuleringskader voor markt en concurrentiekracht als in dat voor

de groene ruimte zal hieraan aandacht worden gegeven. Verder zal

halverwege de komende beleidsperiode (in 1998) worden nagegaan of dit

beleid vruchten afwerpt. Pas dan komt de vraag naar negatieve middelen

en sancties aan de orde.

Bij de samenstelling van de Raad voor het landelijk gebied die thans

gaande is, worden alle mogelijkheden aangewend om vrouwen daarin

een plaats te geven. Aan de beoogd voorzitter, de heer Vonhoff, is de

wens te kennen gegeven dat de raad voor 30% tot 50% uit vrouwen zou

moeten bestaan. Verder zou bij de invulling van het ondersteunende

apparaat van de raad net zo veel aandacht moeten worden besteed aan

een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, opdat op alle niveaus

blijk zal worden gegeven van een gedegen belangstelling voor het

element emancipatie en de positie van vrouwen.

Van de vijf regionale directeuren die in de regiodirecties een eminente

rol vervullen in het landelijk gebied, is er één vrouw. De regiodirecties zijn

eerder gewezen op het belang van de participatie van vrouwen en zijn

daarop zeer alert, mede dankzij deze nota.

De deelname van vrouwen en meisjes aan het agrarisch onderwijs is in

de afgelopen periode toegenomen. Toch verdient de instroom ook in de

komende jaren nog steeds aandacht. Bij de studiekeuze zal de aandacht

moeten uitgaan naar de perspectieven op de arbeidsmarkt, waarbij de

doorstroom, stagebegeleiding en uitstroom van meisjes uit het agrarisch

onderwijs belangrijke aandachtspunten zijn. De minister wees erop dat

zijn ministerie actief deelneemt aan een project van het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gericht op de kwaliteitszorg.

Daarnaast zal de vertegenwoordiging van vrouwen in besturen en

directies en onder het personeel van kennisinstellingen worden

bevorderd. De campagne «Opportunity 2000» zal een belangrijke rol

spelen in het beleid gericht op de kennisinstellingen.

Naar aanleiding van de vragen over de WAZ verwees hij naar de

behandeling van het wetsvoorstel. Hij voegde hieraan toe dat hij uitvoerig

met de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft

gesproken over de mogelijkheden van een uitkering voor vrouwen met

geen of een negatief inkomen, maar de systematiek van de sociale

zekerheid laat geen uitzonderingen toe. Dit onderwerp is eerder

besproken met de klankbordgroep en het NAJK, omdat dit probleem zich

vooral ook bij startende ondernemers voordoet. Hij zegde toe zich

nogmaals met de bewindslieden van SZW over dit vraagstuk te buigen,

omdat dit voor de sector een van de knelpunten is die in de komende

periode moeten worden aangepakt.

In 1995 is besloten de subsidiëring van het Landelijk contactorgaan nog

een maal te verlengen voor een periode van drie jaar, dus tot 1 januari

1998. De minister was bereid de mogelijkheden voor verdere subsidiëring

te overwegen, maar wees erop dat hij nu juist in het algemeen probeert

een einde te maken aan de cultuur van het steeds opnieuw verlengen van

subsidieregelingen. In ieder geval zullen bij de subsidiëring duidelijker

afspraken moeten worden gemaakt over de «output» wat kan helpen bij

de verwezenlijking van het beleid in dit kader.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 24 795, nr. 3 6



In de kinderopvang op het ministerie wordt aan de opvang van kinderen

van vrouwelijke ambtenaren voorrang gegeven. Hierover is het nodige te

doen geweest. Het ministerie is in juridische activiteiten terzake tweemaal

in het gelijk gesteld. De minister zegde toe met de secretaris-generaal te

bezien wat de mogelijkheden zijn voor de opvang van kinderen van

mannen die in een acute knelsituatie geraken. Het streven is erop gericht

de wachttijden die nu variëren van zes maanden tot een jaar niet verder te

laten oplopen. Verder zullen de mogelijkheden van buitenschoolse

opvang worden bezien. Hij zegde toe dat hij het vraagstuk van kinder-

opvang zal bespreken met de secretaris-generaal en de pas benoemde

(vrouwelijke) directeur personeel en organisatie en daarbij de regelingen

van andere ministeries te betrekken.

Tot slot merkte hij op dat terecht aandacht is gevraagd voor de

knelpunten die vrouwen ondervinden als zij voor een eigen carrière

kiezen. Hij ging ervan uit dat dit een van de thema’s is waarover de

commissie dagindeling zich zal buigen, maar zegde toe om, zo dit niet het

geval is, zich hierover te verstaan met de minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid.

De voorzitter van de commissie,

Blauw

De griffier van de commissie,

Coenen
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