
Tweede Kamer der Staten Generaal 

Vergaderjaar 1987-1988 

19 908 Wijziging van de W e t gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86) , van artikel 
1637i] 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 W e t gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (betreft herziening van de 
wetgeving inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) 

Nr. 21 AMENDEMENTEN VAN HET LID TER VELD 

Ontvangen 30 augustus 1988 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel I wordt vervangen door: 

ARTIKEL I 

Artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek vervalt. 

II 

In artikel I I , onderdeel A, onder c, wordt artikel 1a vervangen door: 

Artikel 1a 

1. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken 
van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de 
bevordering en bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet 
onder de arbeidsvoorwaarden zijn begrepen uitkeringen of aanspraken 
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ingevolge pensioenregelingen. 
2. Van het in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel bepaalde 

mag worden afgeweken indien het bedingen betreft die op de 
bescherming van de vrouw, met name in verband met zwangerschap of 
moederschap, betrekking hebben. 

3. De beëindiging van de dienstbetrekking door de werkgever wegens 
de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft 
gedaan op het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is nietig. De 
werknemer kan gedurende twee maanden na de opzegging of na de 
beëindiging van de dienstbetrekking, indien de werkgever deze anders 
dan door opzegging heeft doen eindigen, de nietigheid van de beëin-
diging inroepen. Het inroepen van de nietigheid geschiedt door kennis-
geving aan de werkgever. De beëindiging bedoeld in de eerste zin van dit 
artikellid maakt de werkgever niet schadeplichtig. leder vorderingsrecht 
van de werknemer in verband met het inroepen van de nietigheid van de 
beëindiging van de dienstbetrekking krachtens dit artikellid verjaart na 
verloop van zes maanden. 

4. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen gehuwden en 
ongehuwden bij het aangaan en de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst. 

5. Elk beding dat strijdig is met het in de eerste zin van het eerste lid 
dan wel met het in het vierde lid bepaalde is nietig. 

III 

In artikel I I , onderdeel A, wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd, 
luidende: 

d. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 1 b, dat als volgt komt te luiden: 

Artikel 1b 

1. In de openbare dienst mag het bevoegd gezag geen onderscheid 
maken tussen mannen en vrouwen, bij de aanstelling tot ambtenaar of 
indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, in de 
arbeidsvoorwaarden, bij het verstrekken van onderricht, bij de bevor-
dering en bij de beëindiging van het dienstverband. Niet onder arbeids-
voorwaarden zijn begrepen aanspraken of uitkeringen ingevolge pensi-
oenregelingen. 

2. Tot de openbare dienst, bedoeld in de eerste zin van het eerste lid, 
worden gerekend alle instellingen, diensten en bedrijven door de staat en 
de openbare lichamen beheerd. 

3. Van het in de eerste zin van het eerste lid bepaalde mag worden 
afgeweken in de gevallen waarin het de bescherming van de vrouw 
betreft, met name in verband met zwangerschap en moederschap. 

4. Het bevoegd gezag mag het dienstverband van degene die 
krachtens aanstelling of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam is in openbare diensten niet beëindigen wegens de omstan-
digheid, dat betrokkene in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op 
het in het eerste lid bepaalde. 

5. Het niet in acht nemen van het bepaalde in het vierde lid ten 
aanzien van degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam is in openbare dienst, maakt het bevoegd gezag niet schade-
plichtig. In dat geval kan de betrokkene gedurende twee maanden na de 
opzegging of na de beëindiging van het dienstverband, indien het 
bevoegd gezag dit anders dan door opzegging heeft doen eindigen, de 
nietigheid van de beëindiging inroepen. Het inroepen van de nietigheid 
geschiedt door kennisgeving aan het bevoegd gezag, leder vorderings-
recht van de betrokkene in verband met het inroepen van de nietigheid 
van de beëindiging van het dienstverband krachtens dit artikellid verjaart 
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na afloop na zes maanden. 
6. Bij het aangaan en bij het beëindigen van het dienstverband mag 

evenmin onderscheid worden gemaakt tussen gehuwden en 
ongehuwden. 

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. 

IV 

In artikel I I , onderdeel A, onder d, wordt in artikel 1b «artikel 1637ij 
van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: artikel 1a. 

V 

In artikel I I , onderdeel E, wordt in de onderdelen a en b na «van het 
in de artikelen 1a,» telkens ingevoegd: 1b,. 

VI 

In artikel I I , onderdeel F, wordt artikel 7 als volgt gewijzigd: 

A. In het eerste lid vervalt de zinsnede «toepassing van artikel 1637ij 
van het Burgerlijk Wetboek wordt voor de» en worden de woorden «in 
dat artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden» vervangen door: in artikel 1a 
bedoelde arbeidsvoorwaarden wordt. 

B. In het eerste en het tweede lid wordt het woord «arbeider» telkens 
vervangen door: werknemer. 

VII 

In artikel I I , onderdeel F, wordt artikel 12 vervangen door: 

Artikel 12 

Bij de toepassing van de artikelen 1b en 1c van deze wet is deze 
paragraaf van overeenkomstige toepassing. 

VIII 

In artikel I I , onderdeel G, vervallen in artikel 14 in het eerste lid, 
alsmede in het tweede lid, onder a tot en met e, telkens de woorden 
«artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek of in». 

IX 

In artikel I I , onderdeel G, vervallen in artikel 20a, eerste lid, de 
woorden «het in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek en». 

X 

In artikel I I , onderdeel H, wordt artikel 21 als volgt gewijzigd: 
A. In het eerste lid vervallen de woorden «van artikel 1637ij van het 

Burgerlijk Wetboek en». 
B. In het tweede lid vervallen de woorden «artikel 1637ij van het 

Burgerlijk Wetboek of in» alsmede de woorden «artikel 1637ij van het 
Burgerlijk Wetboek of». 

C. In het tweede lid wordt de zinsnede «artikel 1a of artikel 1b» 
vervangen door artikel 1 a, 1 b of 1 c. 
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XI 

In artikel I I , onderdeel H, vervallen in artikel 22 de woorden «van 
artikel 1637ij of». 

Toelichting 

Bovenstaande amendementen beogen incorporatie van artikel 1637ij 
van het Burgerlijk Wetboek in de Wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. 

Daarmee wordt een belangrijke vereenvoudiging van de wetgeving ter 
zake gerealiseerd. 

Ter Veld 
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