
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 
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 W e t gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (betreft herziening van de 
wetgeving inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) 

Nr. 20 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 30 augustus 1988 

In het gewijzigd voorstel van wet wordt de volgende wijziging aange-
bracht: 

Artikel I, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. Het eerste lid komt als volgt te luiden: 
1. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en 

vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken 
van onderricht aan de arbeider, in de arbeidsvoorwaarden, bij de bevor-
dering en bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet onder de 
arbeidsvoorwaarden zijn begrepen uitkeringen of aanspraken ingevolge 
pensioenregelingen. 

Toelichting 

In het artikellid zijn alsnog de woorden «hetzij onmiddellijk, hetzij 
middellijk bij voorbeeld door verwijzing naar de echtelijke staat of de 
gezinsomstandigheden,» geschrapt. Deze wijziging vloeit voort uit het 
opnemen in een nieuw vijfde lid van een omschrijving van direct en 
indirect onderscheid. Deze aanpassing, die wel in de corresponderende 
artikelen 1a over de openbare dienst en 3 over het vrije beroep is aange-
bracht, is voor artikel 1637ij B.W. abusievelijk achterwege gebleven. 
Omdat in het artikellid al verschillende wijzigingen zijn aangebracht, is 
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ter wille van de duidelijkheid het eerste lid zoals dit thans wordt voorge-
steld in zijn geheel opgenomen. 

Spoedshalve wordt deze nota van wijziging alleen door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekend. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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