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19 908 Wijziging van de W e t gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 
1637ïj van het Burgerlijk Wetboek en aanvulling 
van de Wet 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 Wet 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. 22 AMENDEMENTEN VAN HET LID TER VELD 

Ontvangen 30 augustus 1988 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel I, onderdeel b, wordt vervangen door: 
b. Het tweede lid wordt achtste lid en komt als volgt te luiden: 
Elk beding dat strijdig is met het in de eerste zin van het eerste lid dan 

wel met het in het zevende lid bepaalde is nietig. Indien de werkgever 
met een andere arbeider een geldig beding is overeengekomen dat 
gunstig is, geldt dit beding in de plaats van het nietige beding 

II 

In artikel I I , onderdeel A, onder c, wordt het zevende lid van artikel 
1a vervangen door: 

7. Elk beding dat strijdig is met het in de eerste zin van het eerste lid 
of met het in het zesde lid bepaalde is nietig. Indien de werkgever met 
een andere werknemer een geldig beding is overeengekomen dat 
gunstiger is, geldt dit beding in de plaats van het nietige beding. 
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Toelichting 

Ondergetekende is van oordeel, dat het zinvoller en meer in overeen-
stemming met het doel van de Wet gelijke behandeling kan zijn in 
sommige gevallen in plaats van het nietige beding een gunstiger beding 
van gelding te doen zijn. Dit amendement strekt ertoe deze mogelijkheid 
in de wet op te nemen. 

Ter Veld 
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