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1 3 0 3 1 Regelen betreffende aanspraak van vrouwelijke werknemers op een loon dat 
gelijk is aan dat van mannelijke werknemers voor arbeid van gelijke waarde 
(Wet gelijk loon voor vrouwen) 

Nr. 6 Nota van wijzigingen 
Ontvangen 22 november 1974 

A. 
Het intitulé wordt gelezen: 'Regelen betreffende aanspraak van werknemers 
op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor 
arbeid van gelijke waarde (Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen)'. 

B 
De considerans wordt gelezen: 
'Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat werkne-
mers aanspraak kunnen doen gelden op een loon dat gelijk is aan dat van 
werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde;'. 

C 
In het opschrift van hoofdstuk II vervalt het woord 'vrouwelijke'. 

Artikel 2 wordt gelezen: 
'Artikel 2. Uit een arbeidsovereenkomst heeft een werknemer jegens de 
werkgever aanspraak op een loon dat gelijk is aan het loon dat de werkne-
mer van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde pleegt te ontvan-
gen.'. 

Artikel 3 wordt gelezen: 
'Artikel 3. 1. Bij de vergelijking van de in artikel 2 bedoelde lonen wordt uit-
gegaan van het loon dat in de onderneming waar de werknemer in wiens be-
lang de loonvergelijking wordt gemaakt, door een werknemer van de andere 
kunne voor arbeid van gelijke waarde dan wel, bij gebreke daarvan, voor ar-
beid van nagenoeg gelijke waarde pleegt te worden ontvangen. 
2. Wordt in de onderneming waar de belanghebbende werknemer werk-
zaam is, geen arbeid van gelijke waarde of van nagenoeg gelijke waarde 
door een werknemer van de andere kunne verricht, dan wordt uitgegaan van 
het loon dat een werknemer van de andere kunne voor arbeid van gelijke 
waarde dan wel, bij gebreke daarvan, voor arbeid van nagenoeg gelijke 
waarde pleegt te ontvangen in een zoveel mogelijk gelijksoortige onderne-
ming in dezelfde bedrijfstak.'. 

In artikel 4 wordt in plaats van 'de V rouwelijke werknemer' gelezen: 'de be-
langhebbende werknemer'. 
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In artikel 5, eerste lid, wordt in plaats van 'de vrouwelijke werknemer' gele-
zen: 'de belanghebbende werknemer', en in plaats van 'een mannelijke 
werknemer': 'een werknemer van de andere kunne'. 

In artikel 6 vervalt het woord 'vrouwelijke' en wordt in plaats van 'het loon 
waarop zij'gelezen: 'het loon waarop de werknemer'. 

In artikel 8 vervalt het woord 'vrouwelijke' en wordt in plaats van 'zij' gele-
zen: 'deze werknemer'. 

D 
Het opschrift van hoofdstuk III wordt gelezen: 'De commissie voor gelijk 
loon voor vrouwen en mannen'. 

In artikel 9 wordt na 'vrouwen'toegevoegd: 'en mannen'. 

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
Het eerste lid wordt gelezen: 
' 1 . De commissie brengt, op verzoek van de werknemer, van de werkgever 
of van beiden, aan de werknemer en aan de werkgever een met redenen om-
kleed schriftelijk advies uit over de aanspraak van de werknemer op loon in-
gevolge deze wet.'. 

Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
'3. Indien de commissie op grond van een onderzoek van gegevens waar-
over zij bij de vervulling van haar taak, bedoeld in het eerste en het tweede Md, 
de beschikking heeft gekregen, dan wel van gegevens die haar door Onze 
Minister ter beschikking zijn gesteld, tot het oordeel komt dat in een onder-
neming of een groep van ondernemingen in dezelfde bedrijfstak in strijd met 
het bij of krachtens hoofdstuk II van deze wet bepaalde wordt gehandeld, 
brengt zij dit ter kennis van Onze Minister en van de betrokken werkgever of 
werkgevers. Zij kan dit tevens ter kennis brengen van de daarvoor naar haar 
oordeel in aanmerking komende organisaties van werkgevers en organisa-
ties van werknemers. De commissie gaat tot mededeling van haar oordeel 
aan zodanige organisaties niet over, dan nadat zij de betrokken werkgever of 
werkgevers in de gelegenheid heeft gesteld hun mening te kennen te ge-
ven.'. 

E 
In artikel 16, eerste lid, vervalt het woord 'vrouwelijke' beide malen en wordt 
in plaats van 'indien zij daarbij'gelezen: 'indien deze werknemer daarbij'. 

F 
Artikel 20, eerste lid, wordt gelezen: 
' 1 . Deze wet kan worden aangehaald als: Wet gelijk loon voor vrouwen en 
mannen.'. 
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