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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 Wet 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) 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 21 maart 1989 

Met genoegen constateerden ondergetekenden dat de fracties die met 
betrekking tot het wetsvoorstel tot herziening van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen vragen en opmerkingen 
indienden, in grote lijnen konden instemmen met de inhoud van het 
wetsvoorstel. 

In deze memorie van antwoord zal nader worden ingegaan op de door 
de fracties gestelde vragen. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren 
aan een vlotte behandeling van het onderhavige wetsvoorstel. 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen of kan worden aangegeven wat 
er wezenlijk verandert als het verbod tot onderscheid tussen gehuwden 
en ongehuwden zoals opgenomen in lid 7 van art. 1637ij BW geïnte-
greerd zou worden met lid 1 art. 1637ij BW. 

Met een dergelijke integratie zou de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen uitgebreid worden met een verbod van onderscheid 
op grond van huwelijkse staat voor het gehele terrein van de arbeid, 
althans voor zover vallend onder deze wet. Het verbod van onderscheid 
op die grond zal, met uitzondering van het aangaan en beëindigen van 
het dienstverband zoals bepaald in lid 7, worden bestreken door de 
algemene wet gelijke behandeling waarvoor een wetsvoorstel in behan-
deling is bij de Tweede Kamer (nr. 20 501). Hiermee wordt tevens op 
een andere in dit verband door deze leden gestelde vraag naar het 
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verbod op onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden bij (om.) het 
verstrekken van onderricht, arbeidsvoorwaarden of bevordering beant-
woord. 

De vraag van de leden van de CD.A-fractie of lid 8 van art. 1637ij BW 
betrekkelijk zelden van toepassing zal zijn bij beëindiging omdat de 
beëindiging van een dienstbetrekking in het algemeen niet als beding in 
een arbeidsovereenkomst zal zijn opgenomen, wordt bevestigend beant-
woord. 

Het begrip indirect onderscheid roept bij een aantal fracties vragen op. 
Met de invulling van dat begrip, zoals geformuleerd in lid 5 van art. 
1637ij BW en in art. 1 van de wet gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, wordt aangesloten bij de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de EG. Wij geven daar de voorkeur aan boven de door het Europese 
Parlement geformuleerde redactie. In hoeverre in andere EG-lid-staten in 
de desbetreffende wetgeving een zelfde invulling aan het begrip indirect 
onderscheid is gegeven is niet bekend, maar bij de toepassing van die 
wetgeving is de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG 
richtinggevend. In die zin is, dit in antwoord op een vraag van de leden 
van de CDA. f rac t ie , sprake van communautaire invulling. Zoals uiteen-
gezet in de met de Tweede Kamer gewisselde stukken is het naar ons 
oordeel niet wenselijk in de wet verdere verfijningen of criteria aan te 
geven. Dergelijke nadere invulling zou de rechtsontwikkeling die nog 
volop gaande is kunnen belemmeren. Bovendien willen wij er, wellicht 
ten overvloede, op wijzen dat het antwoord op de vraag of er sprake is 
van verboden indirect onderscheid, hetgeen uiteindelijk ter beoordeling 
van de rechter staat, zozeer van de feitelijke omstandigheden in een 
concreet geval afhankelijk is dat ook om die reden een verdere operatio-
nalisering, waar de leden van de P.v.d.A. fractie om vroegen, niet 
mogelijk is. 

Voorts vroegen deze leden of de ondergetekenden hun opvattingen 
konden geven over het hanteren van statistische vergelijkingen als 
criterium voor «objectief gerechtvaardigd onderscheid». Zij verwezen 
daarbij naar een artikel in Nemesis (1988, nr. 5, blz. 197). Hei door deze 
leden aangehaalde artikel in Nemesis heeft echter geen betrekking op 
statistische vergelijkingen voor de vaststelling van objectief gerecht-
vaardigd onderscheid maar op het hanteren van statistisch materiaal bij 
de beantwoording van de vraag of er sprake is van indirect onderscheid. 

Het hanteren van statistisch materiaal is een door het Hof van Justitie 
van de EG aanvaarde methode om vast te stellen of er sprake is van 
indirect onderscheid. Daarmee staat echter nog niet de objectieve recht-
vaardiging van dat onderscheid vast. De ter bereiking van het doel 
gekozen middelen dienen te beantwoorden aan een werkelijke behoefte, 
geschikt te zijn om dat doel te bereiken en daarvoor ook noodzakelijk 
zijn; het beoogde doel mag geen verband hebben met discriminatie op 
grond van geslacht. 

De leden van de CD.A.-fractie gaven aan dat het door ons geuite 
bezwaar tegen uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie 
gelijke behandeling tot het aanhangig maken van een zaak bij de rechter 
hen niet aansprak. Immers, zo waren deze leden van mening, in het 
oordeel van de Commissie ligt reeds een belangrijk stuk identificatie met 
een van de partijen opgesloten. 

De Commissie geeft haar oordeel op basis van de in de wet neerge-
legde normen. Een dergelijk objectief, onafhankelijk oordeel kan naar 
onze mening geenszins worden uitgelegd als identificatie met een der 
partijen. Het aanhangig maken van een zaak bij de rechter echter is een 
stap verder. 
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Voor wat betreft de suggestie van termijnstelling voor afwikkeling van 
een zaak door de Commissie kan worden opgemerkt dat regelingen ter 
zake aan de Commissie zelf zijn overgelaten; zij stelt op grond van artikel 
15, zelf haar procedure regels vast. In deze procedure-regels die de 
goedkeuring behoeven van de minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid zou de Commissie iets over termijnen kunnen vastleggen. Echter 
uit de praktijk is gebleken dat de tijd die met de onderzoeken gemoeid is, 
zeer kan variëren en onder meer afhankelijk is van de tijd die partijen 
nodig hebben c.q. nemen om de gevraagde informatie te leveren. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen voorts wanneer de voorlich 
tingsbrochure over de WGB verwacht kan worden. Zodra de Reparatie-
wetgeving in werking is getreden zal de voorlichtingscampagne worden 
gestart waarin o.a. een voorlichtingsbrochure over de wettekst is 
opgenomen. De vereiste voorbereidingen daarvoor zijn in een verge-
vorderd stadium. 

Tenslotte vroegen deze leden naar de voortgang van het voorlichtings-
programma van de Europese Commissie ter zake van de vergroting van 
de deskundigheid van rechters voor wat betreft de gelijke behandeling. 

Toegespitst op de Nederlandse situatie kan gemeld worden dat de 
Stichting Studiecentrum Rechtspleging mede dankzij de op basis van het 
genoemde EG-programma beschikbare middelen diverse activiteiten 
heeft kunnen organiseren, waaronder een cursus «gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in het arbeidsrecht». 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het onderhavige 
wetsvoorstel en het inmiddels bij de Tweede Kamer aanhangige 
wetsvoorstel 20 890 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de 
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de 
bovenwettelijke sociale zekerheid) niet tot één wetsvoorstel gereduceerd 
had kunnen worden. 

Op het tijdstip van de totstandkoming van de 4e EG-richtlijn was de 
voorbereiding van het onderhavig wetsvoorstel reeds in een zodanig 
stadium, dat gelijktijdige realisering - in één wetsvoorstel - van de 
reparatiewetgeving en van de tenuitvoerlegging van de 4e EG-richtlijn 
niet mogelijk was. Gelijktijdige behandeling van beide wetsvoorstellen, 
zoals ook bij de leden van de P.v.d.A-fractie de voorkeur heeft, zou naar 
ons oordeel gezien de minimaal benodigde tijd voor de verdere behan-
deling van wetsvoorstel 20 890 een verdere ongewenste vertraging van 
de Reparatiewetgeving met zich meebrengen. 

De leden van de P.v.d.A-fractie gaven een uiteenzetting over de wijze 
waarop de nieuwe Commissie gelijke behandeling een bijdrage kan 
leveren aan het vergroten van de effectiviteit van de onderhavige 
wetgeving, maar vroegen zich af of het schrappen van de verplichte gang 
naar de Commissie voorafgaand aan een gerechtelijke procedure over 
ongelijke beloning niet eerder een «stap terug» was dan één voorwaarts. 

Met het schrappen van deze verplichting wordt naar ons oordeel geen 
stap teruggezet, maar wordt slechts aangesloten bij hetgeen al voor de 
gelijke behandelingszaken gold: de keuze om naar de Commissie dan wel 
(meteen) naar de rechter te gaan ligt bij de klager. Anders dan de leden 
wellicht vrezen, wordt de specifieke deskundigheid van de Commissie in 
gelijk loon-zaken met deze wijziging niet ondergraven, dit mede gezien 
de mogelijkheid voor de rechter om desgewenst aan de Commissie 
advies te vragen. 

Overigens onderschrijven wij de opvatting van deze leden dat de 
toerusting van de Commissie in belangrijke mate bepalend is voor haar 
mogelijkheden. Het secretariaat van de nieuwe Commissie zal derhalve 
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yolledig beschikbaar zijn voor deze nieuwe Commissie; dit in tegen-
stel l ing tot de secretariaten van de huidige commissies, die hun 
werkzaamheden combineren met reguliere departementale taken. 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A-fract ie welke 
sanctie er staat op de weigeracht igheid inl icht ingen te geven en 
bescheiden te overleggen die op grond van artikel 18, derde l id, door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gevorderd, kan 
vermeld worden dat in de wet zelf geen sanctie is opgenomen maar dat 
uit het Nederlands rechtssysteem voortvloeit dat de weigeracht ige via 
een actie uit onrechtmat ige daad door de rechter bevolen kan worden de 
gevraagde informat ie te over leggen. 

Genoemde leden vroegen voorts waarom de verschoning wegens 
ambts- of beroepsgeheim in artikel 18, tweede l id, is opgenomen als de 
Commissie toch geen openbaarmakingsbevoegheid heeft. 

De Commissie geli jke behandel ing kan op grond van artikel 18, eerste 
l id, alle bescheiden en inl ichtingen vorderen die zij nodig heeft om tot 
oordeelsvorming te komen. Deze bevoegdheid kan echter niet zover gaan 
dat ook personen die uit hoofde van hun beroep of ambt over vertrou-
wel i jk verkregen informatie beschikken deze zouden moeten overleggen. 
Dit zou niet te verenigen zijn met de geheimhoudingspl icht die die 
personen vanwege hun ambt of beroep hebben. Dergeli jke informatie 
kan èn mag derhalve geen rol spelen in de overwegingen van de 
Commissie. De beperkte openbaarmakingsbevoegdheid van de 
Commissie doet hier niet aan af. 

De leden van de P.v.d.A.fract ie vroegen hoe het feit dat de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 2 1 , tweede 
lid, de daarvoor in aanmerking komende organisaties en organen op de 
hoogte stelt van uit onderzoek gebleken overtredingen van de wetgeving 
geli jke behandel ing, zonder daarbi j de identi tei t van de betrokken 
personen kenbaar te maken, zich verhoudt tot het feit dat handelen in 
str i jd met deze wetgeving een overtreding oplevert ex artikel 429 quater 
Wetboek van Strafrecht, na aanvaarding van wetsvoorstel 20 239. 

Allereerst zij vermeld dat het doel van de toezending van de resultaten 
van door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde 
onderzoeken gericht is op het bieden van inzicht in de mate waarin de 
wet geli jke behandel ing van mannen en vrouwen wordt nageleefd. 
Daarbi j is de vraag of er individueel benadeelde personen zijn aan te 
wi jzen niet aan de orde. De voor toezending van onderzoeksresultaten in 
aanmerking komende organisaties en organen worden in de wet 
genoemd. Het is geenszins de bedoeling dat de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid het Openbaar Ministerie van onderzoekresul-
taten op de hoogte stelt. 

De vraag van de leden van de P.v.d.A. f ract ie of onderscheid op grond 
van zwangerschap nu ondubbelzinning als direct onderscheid wordt 
gekwal i f iceerd, word t bevestigend beantwoord. Deze kwali f icat ie heeft 
tot gevolg dat onderscheid op grond van zwangerschap alleen dan niet is 
verboden wanneer een wettelijke ui tzonderingsgrond kan worden 
ingeroepen; object ieve rechtvaardigingsgronden die bij indirect onder-
scheid kunnen worden aangevoerd, kunnen bij onderscheid op grond van 
zwangerschap derhalve geen rol (meer) spelen. 

Voorts vroegen deze leden naar de ratio achter de termi jnen in artikel 
1a, lid 5. 

De termi jnen in dit artikellid sluiten aan bij die van artikel 1637i j BW, 
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zesde lid, die op hun beurt aansluiten bij de regeling van de arbeidsover 
eenkomst in het Burgerlijk Wetboek. De termijnen zijn overigens conform 
de huidige gelijke behandelingswetgeving. Hetzelfde geldt voor de 
bepaling dat de werkgever/het bevoegd gezag ter zake niet schade-
plichtig is. 

De leden van de P v d A . fractie vroegen om een beargumenteerde 
bevestiging dat de bewijslastverdeling in het onderhavige wetsvoorstel 
strookt met de voorgestelde EG-richtlijn ter zake. 

In de voorgestelde EG-richtlijn wordt uitgegaan van een verdeling van 
de bewijslast die inhoudt dat degene die onderscheid gemaakt heeft, 
dient te bewijzen voor dat onderscheid een objectieve rechtvaardigings-
grond te hebben. Eenzelfde bewijslastverdeling vloeit voort uit artikel 
177 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

De leden van de P.v.d.A-fractie wilden graag vernemen wat de conse-
quenties zijn voor degenen die straks eventueel onder WOAU-regiem aan 
het arbeidsproces deelnemen, gezien de ruime strekking van het begrip 
«betrekking». 

Dat het begrip «betrekking» uit artikel 3 van het wetsvoorstel ziet op 
alle vormen van arbeid en dus ook op onbeloonde arbeid door uitkerings-
gerechtigden is juist. Consequentie hiervan is dat degenen die straks 
eventueel onder WOAU-regiem aan het arbeidsproces deelnemen, een 
beroep kunnen doen op het desbetreffende artikel. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen wanneer bij de aanbieding van arbeidsplaatsen als bedoeld in het 
wetsvoorstel WOAU met name mannen worden benaderd. 

Voorts vroegen deze leden, hoe het in de WOAU gehanteerde begrip 
«arbeidsverrichter» in de terminologie-discussie rond de begrippen 
«werknemer» en «arbeider», zoals die in de Tweede Kamer is gevoerd, 
moet worden geplaatst. 

Hierover zouden wij in het licht van het antwoord op de vorige vraag 
het volgende willen opmerken. Artikel 3 van het wetsvoorstel haakt niet 
aan bij begrippen als «werknemer» of «arbeider», maar spreekt van 
«mannen en vrouwen». De terminologie-discussie is in casu daarom niet 
relevant. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de V V D . fractie 
bevestigen wij dat het streven nog steeds gericht is op de totstand-
koming van een Algemene wet gelijke behandeling binnen deze kabinets-
periode en dat voor wat betreft de behandeling in de Tweede Kamer ter 
zake met de Tweede Kamer afspraken zijn gemaakt. Voor de goede orde 
zij vermeld dat het desbetreffende voorlopig verslag eind februari is 
vastgesteld en dat de memorie van antwoord naar verwachting in maart 
1989 zal worden uitgebracht. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen hoever de huidige uitzondering 
voor pensioenen geldt. 

Voor een antwoord op deze vraag zij verwezen naar het op 19 oktober 
bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tenuitvoerlegging 4e 
richtlijn (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van 
de bovenwettelijke sociale zekerheid). In de memorie van antwoord bij 
dit wetsontwerp wordt uiteengezet dat de 4e richtlijn de lidstaten 
opdraagt de nodige maatregelen te nemen opdat bepalingen van de 
ondernemings- en sectoriële regelingen die in strijd zijn met het beginsel 
van gelijke behandeling, uiterlijk op 1 januari 1993 zijn herzien. 

Daar de reikwijdte van de huidige uitzondering voor pensioenen 
overeenkomt met de reikwijdte van de richtlijn zal uiterlijk per die datum 
de uitzondering zijn opgeheven. Op de vraag in hoeverre dit tijdpad zich 
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verdraagt met artikel 119 EEG-Verdrag betreffende het beginsel van 
gelijke beloning, in die zin dat op basis van jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie belanghebbenden in bepaalde gevallen reeds 
nu een beroep op dit artikel kunnen doen valt niet met zekerheid te 
beantwoorden. Een oordeel daarover is voorbehouden aan de rechter. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen waarom gekozen is voor het 
begrip moederschap in artikel I, waarbij zij verwezen naar het in de 
Tweede Kamer gemaakte onderscheid tussen «jong moederschap» en 
«moederschap». Aangezien in de Tweede Kamer is vastgesteld dat de 
termen «jong moederschap» en «moederschap» in relatie tot deze wet 
dezelfde betekenis hebben wordt de voorkeur gegeven aan de term 
moederschap om aan te sluiten bij de terminologie in de EG-richtlijnen. 

De leden van de V.V.D.-fractie verzochten om nogmaals uiteen te 
zetten waarom artikel 5, eerste lid, alleen vrouwen beoogt in een bevoor-
rechte positie te plaatsen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen. 

Zoals in de memorie van toelichting bij onderhavig wetsvoorstel is 
aangegeven is een belangrijke overweging voor deze beperking de nog 
steeds geringe deelname van vrouwen aan de betaalde arbeid. De 
huidige algemene arbeidssituatie van mannen is bovendien zodanig dat 
er geen grond zal zijn om een beroep te doen op de voorkeursmoge-
lijkheid om feitelijke ongelijkheden van mannen op te heffen. Het 
achterwege laten van een toepassingsmogelijkheid voor mannen in 
individuele gevallen achten wij met het oog op de algemene achter-
standssituatie van vrouwen op de arbeidsmarkt alleszins verantwoord. 

De leden van V.V.D.-fractie vroegen of overwogen is om bij het 
aanbieden van een betrekking het m/v geheel weg te laten en alleen voor 
functies waar het geslacht bepalend is en onderscheid objectief gerecht-
vaardigd is, het geslacht te vermelden. 

Allereerst zij opgemerkt dat de in art. 3 vervatte regels met betrekking 
tot het aanbieden van een betrekking inhouden dat uit het geheelvan 
een advertentie moet blijken dat beide geslachten kunnen reageren. 
Deze verplichting gaat - dus - verder dan de door deze leden genoemde 
vermelding van m/v. Voorts zal, wanneer de aanbieder zich tot één van 
de geslachten richt, duidelijk moeten zijn op basis van welke - in de wet 
toegestane - uitzonderingsgrond dit gebeurt. 

De uit de suggestie van deze leden sprekende vanzelfsprekendheid, nl. 
dat een advertentie in principe bedoeld moet zijn voor beide geslachten 
en aparte vermelding alleen voor uitzonderingsgevallen gebruikt zou 
moeten worden, spreekt ons op zichzelf aan. Echter, uit de praktijk tot nu 
blijkt niet dat een dergelijke vanzelfsprekendheid op dit moment al 
gemeengoed is. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de 
V.V.D.-fractie kan gemeld worden dat het in de bedoeling ligt de 
werkzaamheden van de Commissie regelmatig te evalueren. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen voorts waarom de Commissie 
gelijke behandeling niet bevoegd is adviesaanvragen met betrekking tot 
ongewenste intimiteiten in behandeling te nemen. Zij verwezen daarbij 
naar de brief van de eerste ondergetekende d.d. 18 mei 1987. 

In genoemde brief wordt aangegeven dat de Commissie gelijke behan 
deling bevoegd is een klacht over ongewenste intimiteiten in behandeling 
te nemen wanneer daarbij een door de wet verboden onderscheid in het 
geding is. Zo kunnen klachten over ongewenste intimiteiten waarbij bijv. 
weigering/onthouding van bevordering of dreiging met ontslag in het 
geding is, aan de Commissie worden voorgelegd. Ongewenste intimi-
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teiten als zodanig vallen echter niet onder de reikwijdte van de wet 
gelijke behandeling mannen en vrouwen (en daarmee buiten de compe-
tentie van de Commissie). Immers deze wet handelt over onderscheid 
tussen mannen en vrouwen, terwijl het bij ongewenste intimiteiten 
veeleer gaat om ongepast gedrag ten opzichte van personen binnen de 
arbeidsorganisatie, ongeacht het geslacht. Volledigheidshalve zij vermeld 
dat door een daartoe ingestelde ambtelijke werkgroep wordt nagegaan 
welke wettelijke mogelijkheden er zijn ter bestrijding van ongewenste 
intimiteiten. In dat kader wordt ook bezien of nadere wetgeving daartoe 
een geschikt kader zou kunnen bieden, danwei dat andere instrumenten, 
bijv. een regeling voor individueel klachtrecht zouden moeten worden 
gehanteerd. 

De vergoedingsregeling voor de leden van de Commissie gelijke 
behandeling waarnaar de leden van de VVD. f rac t ie vroegen, zal de 
vorm krijgen van een vaste vergoeding, die gekoppeld is aan het tijds-
beslag dat het bijwonen van c.q. voorbereiden van de maandelijkse 
vergaderingen met zich meebrengt. Voor de voorzitter zal de vergoeding, 
afhankelijk van de beschikbaarheid, gebaseerd zijn op 1 a 2 dagen per 
week. Daarnaast ontvangen de leden, inclusief de voorzitter, een 
vergoeding voor gemaakte reiskosten. 

Aan het verzoek van de leden van de fractie van D66 om de tekst te 
ontvangen van de wet alsmede van het herziene artikel 1637ij BW zoals 
deze zullen luiden indien het voorliggende wetsvoorstel in de Eerste 
Kamer zal zijn aangenomen voldoen wij uiteraard gaarne. De desbetref-
fende teksten zijn als bijlage bij deze memorie van antwoord gevoegd. 

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

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
W. J. Deetman 
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Tekst van de wetgeving gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen na aanvaarding van het voorstel van w e t tot herziening 
van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen 

I. BURGERLIJK WETBOEK 

VIERDE BOEK, TITEL 7A, TWEEDE AFDELING (Van de arbeidsovereerv 
komst in het algemeen) 

Artikel 1637ij 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Van het in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel bepaalde 
mag worden afgeweken indien het bedingen betreft die vrouwelijke 
arbeiders in een bevoorrechte positie beogen te plaatsen teneinde feite-
lijke ongelijkheden op te heffen. 

5. In dit artikel wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen 
verstaan direct en indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen. 
Onder direct onderscheid wordt mede verstaan, onderscheid op grond 
van zwangerschap, bevalling en moederschap. 

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. 

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

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

8. 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. 
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I I . WET GELIJKE BEHANDELING VAN MANNEN EN VROUWEN 

Wet van 1 maart 1980, Staatsblad 86, houdende aanpassing van de 
Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. 

Wij Juliana, enz. 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de 
Nederlandse wetgeving aan te passen met het oog op de richtlijn van de 
Raad van de Europese gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen; 

Zo is het, enz 

Hoofdstuk I. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

§1. Algemeen 

Artikel 1 

In deze wet wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen 
verstaan direct en indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen. 
Onder direct onderscheid wordt mede verstaan, onderscheid op grond 
van zwangerschap, bevalling en moederschap. 

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. 

Artikel 1a 

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 dienst 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-
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recht van de betrokkene in verband met het inroepen van de nietigheid 
van de beëindiging van het dienstverband krachtens dit artikellid verjaart 
na verloop van 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. 

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. 

Artikel 2 

Het is niet toegelaten onderscheid te maken tussen mannen en 
vrouwen met betrekking tot de voorwaarden voor de toegang tot en de 
mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije beroep. 

Artikel 3 

1. Het is niet toegelaten bij de aanbieding van een betrekking of bij de 
behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking onder-
scheid te maken tussen mannen en vrouwen, noch tussen gehuwden en 
ongehuwden. 

2. Van het in het eerste lid bepaalde mag worden afgeweken in die 
gevallen waarin ingevolge deze of enige andere wet bij het aanbieden 
van een betrekking onderscheid tussen mannen en vrouwen mag worden 
gemaakt en, voor zover het betreft een openlijke aanbieding van 
betrekking, de grond voor dat onderscheid daarbij uitdrukkelijk wordt 
vermeld. 

3. Het aanbieden van een betrekking, bedoeld in het eerste lid, 
geschiedt wat betreft tekst en vormgeving zodanig, dat duidelijk blijkt, 
dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen. 

4. Indien voor de aangeboden betrekking een functiebenaming wordt 
gebruikt, wordt of zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm gebruikt, 
of uitdrukkelijk vermeld, dat zowel vrouwen als mannen in aanmerking 
komen. 

5. Wanneer iemand ter zake van een aanbieding in strijd met het in 
deze wet bepaalde uit onrechtmatige daad jegens een ander aanspra-
kelijk is, kan de rechter hem op vordering van die ander dan wel van een 
rechtspersoon als genoemd in artikel 20a ook veroordelen tot openbaar-
making van een rectificatie op een door de rechter aan te geven wijze. 

Artikel 4 

1. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die beroepskeuzevoor-
lichting geeft, mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, 
bij het geven van voorlichting. 

2 De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die een beroepsop-
leiding, voortgezette beroepsopleiding, of cursus voor bijscholing of 
omscholing onder welke benaming dan ook in stand houdt dan wel de 
natuurlijke of rechtspersoon die een examen verband houdend met de 
hiervoor bedoelde opleidingen of cursussen afneemt, mag bij de 
toelating tot en de behandeling binnen de opleiding dan wel bij het 
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afnemen van het examen geen onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen, noch ten aanzien van de criteria noch ten aanzien van de 
niveaus. 

3. Van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde mag, behoudens 
voor wat betreft het afnemen van het examen en mits voor leerlingen van 
beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn, worden 
afgeweken indien de eigen aard van een instelling voor bijzonder 
onderwijs zich tegen het in dat lid bepaalde verzet. 

4. ledere bepaling die strijdig is met het in het eerste en tweede lid 
bepaalde, is nietig. 

Artikel 5 

1. Van het in de artikelen 1a, 2, 3 en 4 bepaalde mag worden 
afgeweken indien het gemaakte onderscheid beoogt vrouwen in een 
bevoorrechte positie te plaatsen teneinde feitelijke ongelijkheden op te 
heffen. 

2. Voor zover het betreft de toegang tot beroepsactiviteiten of de 
hiervoor noodzakelijke opleidingen mag van het in de artikelen 1a, 2, 3 
en 4 bepaalde worden afgeweken in gevallen waarin vanwege de aard of 
de voorwaarden voor de uitoefening van de betreffende beroepsacti-
viteit, het geslacht bepalend is. 

3. Als beroepsactiviteiten en hiervoor noodzakelijke opleidingen 
waarvoor vanwege hun aard of de voorwaarden voor de uitoefening 
ervan, het geslacht bepalend kan zijn, worden slechts beschouwd die 
welke behoren tot respectievelijk opleiden voor een of meer van de 
volgende categorieën: 

a. geestelijke ambten; 
b. de beroepsactiviteiten van acteur, actrice, zanger, zangeres, danser, 

danseres of van kunstenaar of kunstenares, voor zover deze activiteiten 
betrekking hebben op het vertolken van bepaalde rollen; 

c. overige beroepsactiviteiten, nader bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen. 

§ 2. Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde 

Artikel 7 

1. Bij de toepassing van artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek 
wordt voor de vergelijking van de in dat artikel bedoelde arbeidsvoor-
waarden 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 ter zake van 
diens arbeid, uitkeringen of aanspraken ingevolge pensioenregelingen 
daaronder niet begrepen. 

Artikel 8 

Voor de toepassing van artikel 7 wordt arbeid gewaardeerd volgens 
een deugdelijk stelsel van functiewaardering, waarbij zoveel mogelijk 
wordt aangesloten bij het stelsel dat gebruikelijk is in de onderneming 
waarin de belanghebbende arbeider werkzaam is. Bij gebreke van een 
zodanig stelsel wordt de arbeid, gelet op de beschikbare gegevens naar 
billijkheid gewaardeerd 
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Artikel 9 

1. Voor de toepassing van artikel 7 wordt het loon van de belangheb-
bende arbeider geacht gelijk te zijn aan het loon dat een arbeider van de 
andere kunne voor arbeid van gelijke waarde pleegt te ontvangen, indien 
het is berekend op grondslag van gelijkwaardige maatstaven. 

2. Voor de toepassing van artikel 7 worden andere dan geldelijke 
loonbestanddelen in aanmerking genomen naar de waarde, welke 
daaraan in het economisch verkeer kan worden toegekend. 

3. In geval een arbeidsduur is overeengekomen, welke korter is dan 
die welke in overeenkomstige arbeidsverhoudingen in de regel geacht 
wordt een volledige dienstbetrekking te vormen, wordt het loon, voor 
zover het naar tijdsduur wordt berekend, naar evenredigheid verminderd. 

Artikel 10 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden 
gesteld omtrent het in de artikelen 7, 8 en 9 bepaalde. 

Artikel 11 

Een vorderingsrecht tot betaling van loon uit hoofde van de paragraaf 
verjaart na afloop van twee jaren na het tijdstip waarop uitbetaling had 
moeten geschieden. Artikel 2013 van het Burgerlijk Wetboek is op deze 
verjaring van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 12 

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

Hoofdstuk I I . De Commissie gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de arbeid 

Artikel 13 

Er is een Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij 
de arbeid, nader te noemen de Commissie. 

Artikel 14 

1. De Commissie kan op schriftelijk verzoek of uit eigen beweging 
onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in 
artikel 1 637ij van het Burgerlijk Wetboek of in deze wet, en haar oordeel 
daaromtrent kenbaar maken. 

2. Een schriftelijk verzoek als bedoeld in het eerste lid, kan worden 
ingediend door: 

a. degene die meent, dat te zijnen nadele een onderscheid is of wordt 
gemaakt als bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek of in 
deze wet; 

b. de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het bevoegd gezag, die 
wensen te weten of zij een onderscheid maken als bedoeld in artikel 
1 637ij van het Burgerlijk Wetboek of in deze wet; 

c. degene die belast is met de beslissing over een geschil met 
betrekking tot onderscheid als bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk 
Wetboek of in deze wet; 

d een ondernemingsraad, die meent dat in de onderneming waarvoor 
deze ingesteld, onderscheidenlijk een commissie als bedoeld in 
hoofdstuk XIA van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een 
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overeenkomstige regeling, die meent dat in de diensteenheid waarvoor 
deze is ingesteld, onderscheid wordt gemaakt als bedoeld in artikel 
1637ij van het Burgerlijk Wetboek of in deze wet; 

e. een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die ten doel 
heeft de behartiging van de belangen van diegenen die een beroep 
zouden kunnen doen op het in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek, 
of in deze wet bepaalde. 

3. In het geval een schriftelijk verzoek als bedoeld in het tweede lid, 
onder d en e, personen noemt ten nadele van wie zou zijn gehandeld, 
dan wel indien een onderzoek uit eigen beweging betrekking heeft op 
zodanige personen, stelt de Commissie deze personen, op de hoogte van 
het voornemen tot onderzoek. De Commissie is niet bevoegd in het 
onderzoek en de beoordeling die personen als bedoeld in de eerste zin te 
betrekken die schriftelijk hebben verklaard daartegen bezwaar te hebben. 

4. Tenzij het in het tweede lid bedoelde verzoek de Commissie reeds 
aanstonds ongegrond voorkomt, in welk geval zij daarover aan verzoeker 
schriftelijk en met redenen omkleed mededeling doet, stelt zij een 
onderzoek in en brengt zij haar oordeel schriftelijk en met redenen 
omkleed ter kennis van de verzoeker, van degene die het onderscheid 
zou maken, alsmede, in voorkomend geval, van degene, jegens wie het 
onderscheid zou worden gemaakt. 

5. De Commissie kan haar oordeel ter kennis brengen van Onze 
Ministers die het aangaat, van naar haar mening in aanmerking komende 
organisaties van werkgevers, van werknemers, uit het beroepsleven of 
van overheidspersoneel en van betrokken overlegorganen. 

6. De Commissie kan haar oordeel over de vraag of bij de aanbieding 
van een betrekking onderscheid is gemaakt of een uittreksel daarvan 
openbaar maken op een door haar te bepalen wijze. 

Artikel 15 

1. De Commissie stelt nadere regelen voor haar werkwijze, waaronder 
in ieder geval regels betreffende 

a. de procedure 
b. hoor en wederhoor 
c. de openbaarheid van haar zittingen 
d. de openbaarmaking van haar oordeel, bedoeld in artikel 14, zesde 

lid. 
2. De in het eerste lid bedoelde regelen behoeven de goedkeuring van 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en worden in de 
Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

Artikel 16 

1. De Commissie bestaat uit 11 leden, onder wie de voorzitter. Elk lid 
heeft een plaatsvervanger. 

2. De benoeming en het ontslag van de leden en de plaatsvervan-
gende leden geschiedt door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse 
Zaken, van Justitie en van Onderwijs en Wetenschappen. 

3. Alvorens een lid of een plaatsvervangend lid te benoemen, stelt 
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkglegenheid de organisatie van 
werkgevers en van werknemers die deel uitmaken van de Stichting van 
de Arbeid in de gelegenheid ter zake voorstellen te doen. Tevens 
verzoekt hij Onze Minister van Binnenlandse Zaken in overleg te treden 
met de vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en water-
schappen, alsmede met de centrales van overheidspersoneel die deel 
uitmaken van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken en hen in de gelegenheid te stellen ter zake 
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voorstellen te doen. Daarnaast hoort Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de Emancipatieraad. 

4. De benoeming van de leden en van de plaatsvervangende leden 
geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste vier jaren. Herbenoeming is 
terstond mogelijk. Degene die is benoemd ter vervulling van een tussen-
tijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
wiens plaats is benoemd, had moeten aftreden. 

5. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorziet in 
het secretariaat van deze Commissie. 

Artikel 17 

1. De Commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen 
bijstaan door daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid aangewezen ambtenaren. 

2. De Commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen 
bijstaan door een of meer personen ten einde haar de inlichtingen te 
verschaffen welke zij dienstig acht. Indien aan deze bijstand kosten 
verbonden zijn behoeft zij de toestemming van Onze Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

Artikel 18 

1. De Commissie en de in artikel 17, eerste lid, bedoelde ambtenaren 
kunnen alle inlichtingen en bescheiden vorderen die voor de vervulling 
van de taak van de Commissie redelijkerwijze nodig zijn. 

2. Een ieder is verplicht, behoudens verschoning wegens ambts- of 
beroepsgeheim, de ingevolge het eerste lid gevorderde inlichtingen en 
bescheiden volledig en naar waarheid te verstrekken, een en ander op de 
wijze en binnen de termijn door de Commissie of de betrokken 
ambtenaar vast te stellen. 

3. Indien de gevorderde inlichtingen en bescheiden niet binnen de 
gestelde termijn worden verstrekt kan Onze Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid deze ten behoeve van de Commissie vorderen. 

Artikel 19 

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden en 
maakt dit verslag openbaar. Zij zendt dit verslag aan Onze Ministers van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Binnenlandse Zaken, van Justitie 
en van Onderwijs en Wetenschappen, de Staten-Generaal, de 
Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad. 

Artikel 20 

Aan de personen bedoeld in artikel 16, eerste lid, en in artikel 17, 
tweede lid, worden uit 's Rijks kas vergoedingen voor reis- en verblijft 
kosten verleend volgens de regelen welke terzake voor 's Rijks dienst 
gelden. 

Hoofdstuk I I I . Groepsactie 

Artikel 20a 

1. 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 deze wet bepaalde, kunnen in rechte vorderen dat een 
gedraging die in strijd is met het aldaar bepaalde, onrechtmatig wordt 
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verklaard, dat deze wordt verboden of dat een bevel wordt gegeven om 
de gevolgen van die gedraging ongedaan te maken. 

2. Een gedraging kan niet ten grondslag worden gelegd aan een 
vordering als bedoeld in het eerste lid, voorzover deze gedraging een 
persoon betreft die daartegen bezwaar heeft. 

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen 

Artikel 21 

1. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan ten 
behoeve van het toezicht op de naleving van artikel 1637ij van het 
Burgerlijk Wetboek en van deze wet onderzoek doen instellen door 
daartoe door hem aangewezen ambtenaren. Voor zover het de openbare 
dienst betreft kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken Onze Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoek een onderzoek als 
bedoeld in de eerste zin in te doen stellen. 

2. Indien uit een onderzoek blijkt dat een onderscheid is of wordt 
gemaakt als bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek of in 
deze wet doet Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hiervan mededeling aan de natuurlijke persoon, rechtspersoon of het 
bevoegd gezag dat het onderscheid heeft gemaakt of maakt, en indien 
het onderscheid als bedoeld in artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek 
of artikel 1a of 1b van deze wet betreft, aan de betrokken onderne-
mingsraad dan wel, de betrokken commissie, bedoeld in hoofdstuk XIA 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een overeenkomstige 
regeling, alsmede aan de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking 
komende organisaties van werkgevers, van werknemers, uit het beroeps-
leven of van overheidspersoneel. De mededeling aan de onderne-
mingsraad, aan de commissie, bedoeld in hoofdstuk XIA van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement of een overeenkomstige regeling 
en aan deze organisaties, bevat geen gegevens waaruit de identiteit van 
de in het onderzoek betrokken personen ten nadele van wie het onder-
scheid is of wordt gemaakt, kan worden afgeleid. 

3. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren kunnen alle inlichtingen 
en bescheiden vorderen die redelijkerwijze voor de vervulling van hun 
taak nodig zijn. 

4. Een ieder is verplicht, behoudens verschoning wegens ambts- of 
beroepsgeheim, de ingevolge het derde lid gevorderde inlichtingen en 
bescheiden volledig en naar waarheid te verstrekken, een en ander op de 
wijze en binnen de termijn door de ambtenaren vast te stellen. 

Artikel 22 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde 
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
geheimhouding geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking 
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot 
bekendmaking voortvloeit. 

Artikel 23 

De voordracht tot wijziging van een algemene maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, en de voordracht voor een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 wordt niet 
gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is 
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bekend gemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen 
30 dagen na de dag waarop 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. 

Artikel 24 

1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen 

2. Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
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