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19 908 Wijziging van de W e t gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 
1637ij van het Burgerlijk Wetboek en aanvulling 
van de W e t medezeggenschap onderwijs en 
enkele andere onderwijswetten, alsmede 
opneming van de W e t gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare 
dienst (Stb. 1980, 384), van de W e t gelijk loon 
voor vrouwen en mannen (Stb. 1975, 129) en 
van de W e t tijdelijke voorziening gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en van 
gehuwden en ongehuwden in geval van 
beëindiging van de dienstbetrekking (Stb. 1979, 
278) in de Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (betreft herziening van de 
wetgeving inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) 

Nr. 33 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID TER VELD, TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 
Ontvangen 30 augustus 1988 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I 

Aan artikel I I , onderdeel H, wordt een nieuw artikel 23 toegevoegd, 
luidende: 

Artikel 23 

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in de artikelen 5, derde lid, onderdeel c en 10 wordt niet gedaan dan 
nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt 
en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen 30 dagen na de 
dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bezwaren ter 
kennis van Onze minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking 
wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. 

II 

In artikel I I , onderdeel I, wordt «Artikel 9 wordt artikel 23» 
vervangen door: Artikel 9 wordt artikel 24. 
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Toelichting 

Dit amendement strekt ertoe ten aanzien van de genoemde algemene 
maatregelen van bestuur een voorhangprocedure te volgen. 

Ter Veld 
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