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Wijziging van de W e t gelijke behandeling van
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel
1637ij van het Burgerlijk W e t b o e k en aanvulling
van de W e t medezeggenschap onderwijs en
enkele andere o n d e r w i j s w e t t e n , 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 v r o u w e n
(betreft herziening van de wetgeving inzake
gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

Nr. 7 (HERDRUK)

NOTA V A N W I J Z I G I N G
Ontvangen 18 januari 1988
In het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A . 1 . Artikel I, onder a, komt te luiden:
a. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.
2. Het in artikel I voorgestelde tweede en derde lid van artikel 1 637ij
van het Burgerlijk Wetboek worden het derde en vierde lid, het voorgestelde
vierde, vijfde en zesde lid van dit artikel worden het zesde, zevende en
achtste lid.
3. Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid dat als volgt komt te luiden:
Van het in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel bepaalde
mag, voor zover het het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het
verstrekken van onderricht betreft, worden afgeweken in die gevallen
waarin het geslacht bepalend is. Daarbij is artikel 5, derde lid, van de Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen van overeenkomstige
toepassing.
4. Ingevoegd wordt een nieuw vijfde lid dat als volgt komt te luiden:
In dit artikel wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen
verstaan direct en indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Onder indirect onderscheid wordt verstaan onderscheid op grond van
andere hoedanigheden dan het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat of
gezinsomstandigheden, dat onderscheid op grond van geslacht tot
gevolg heeft, tenzij dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is.
5. In het achtste lid wordt «vijfde» vervangen door: zevende.
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B. In artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Artikel 1 wordt vernummerd tot artikel 1a en als volgt gewijzigd:
a. in het eerste lid vervallen de woorden «.hetzij onmiddellijk, hetzij
middellijk bijvoorbeeld door verwijzing naar de echtelijke staat of de
gezinsomstandigheden,».
b. in het tweede lid worden de woorden «Voor de toepassing van deze
wet worden tot de openbare dienst gerekend» vervangen door: Tot de
openbare dienst, bedoeld in de eerste zin van het eerste lid, worden
gerekend.
2. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 1 dat als volgt komt te luiden:
Artikel 1
In deze wet wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen
verstaan direct en indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Onder indirect onderscheid wordt verstaan onderscheid op grond van
andere hoedanigheden dan het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat of
gezinsomstandigheden, dat onderscheid op grond van geslacht tot
gevolg heeft, tenzij dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is.
3. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 1 b dat als volgt komt te luiden:
Artikel 1b
Ingeval een natuurlijke persoon, rechtspersoon of bevoegd gezag een
ander onder zijn gezag arbeid laat verrichten, anders dan krachtens
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of ambtelijke aanstelling, is
artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.
4. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid vervallen de woorden «.hetzij onmiddellijk, hetzij
middellijk bijvoorbeeld door verwijzing naar de echtelijke staat of gezinsomstandigheden.»
b. Het vijfde lid vervalt.
c. Het zesde, zevende en achtste lid worden vernummerd tot het vijfde,
zesde en zevende lid.
d. In het nieuwe zesde lid worden de woorden «als genoemd in het
vijfde lid» vervangen door: als genoemd in artikel 20a.
e. In het nieuwe zevende lid worden de woorden «zevende lid»
vervangen door: zesde lid.
5. In artikel 4 vervallen in het eerste en tweede lid de woorden «.hetzij
onmiddellijk, hetzij middellijk bijvoorbeeld door verwijzing naar de
echtelijke staat of de gezinsomstandigheden,».
6. In artikel 5, eerste lid, worden de woorden «de artikelen 1, 2, 3 en
4» vervangen door: de artikelen 1a, 2, 3 en 4.
7. Het voorgestelde artikel 6 komt te vervallen.
8. Artikel 7 komt als volgt te luiden:
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Artikel 7
1. Bij de toepassing van artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek
wordt voor de vergelijking van de in dat artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon uitgegaan van het loon dat in de
onderneming waar de arbeider in wiens belang de loonvergelijking wordt
gemaakt werkzaam is, door een arbeider van de andere kunne voor arbeid
van gelijke waarde dan wel, bij gebreke daarvan, voor arbeid van nagenoeg
gelijke waarde pleegt te worden ontvangen.
2. Onder loon als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de vergoeding
door de werkgever aan de arbeider verschuldigd terzake van diens arbeid,
uitkeringen of aanspraken ingevolge pensioenregelingen daaronder niet
begrepen.
9. In artikel 8 wordt in de eerste zin het woord «werknemer» vervangen
door arbeider.
10. In artikel 9 wordt «werknemer» telkens vervangen door «arbeider».
11. Artikel 12 komt als volgt te luiden:
Artikel 12
Bij de toepassing van de artikelen 1 a en 1b van deze wet is deze
paragraaf van overeenkomstige toepassing.
12. Hoofdstuk III wordt vernummerd tot hoofdstuk IV. Na artikel 20
wordt een nieuw hoofdstuk III ingevoegd dat als volgt komt te luiden:
Hoofdstuk l i l . Groepsactie.
Artikel 20a
Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die ten doel hebben
de behartiging van de belangen van diegenen die een beroep zouden
kunnen doen op het in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek en het in
de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bepaalde, kunnen in
rechte vorderen dat een gedraging die in strijd is met het aldaar bepaalde,
onrechtmatige wordt verklaard, dat deze wordt verboden of dat een bevel
wordt gegeven om de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken.
13. In artikel 21 worden in het tweede lid, eerste zin, de woorden «de
betrokken werkgever en aan de ondernemingsraad dan wel als het de
openbare dienst betreft, aan het bevoegd gezag en aan de commissie»
vervangen door: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of het bevoegd
gezag dat het onderscheid heeft gemaakt of maakt, en, indien het een
onderscheid als bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek of
artikel 1 a of artikel 1 b van deze wet betreft, aan de betrokken ondernemingsraad dan wel de betrokken commissie. In de tweede zin van het
tweede lid van dit artikel worden de woorden «werknemers dan wel van
de in het onderzoek betrokken personen die krachtens aanstelling of op
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn in de openbare
dienst» vervangen door«: personen ten nadele van wie het onderscheid is
of wordt gemaakt.
C. Artikel III komt te vervallen.
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