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22014 Algemene regels ter bescherming tegen
discriminatie op grond van godsdïenst,
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behandeling)

Nr. 14 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 16 oktober 1992

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 wordt de zinsnede «In deze wet» vervangen door: In deze
wet en de daarop berustende bepalingen.

B

In artikel 11, eerste lid, wordt na het woord «noemen» een dubbele
punt geplaatst.

In artikel 12, derde lid, tweede volzin, wordt de zinsnede «die personen
als bedoeld in de eerste volzin» vervangen door: personen als bedoeld in
de eerste volzin.

In artikel 13, tweede lid, wordt de zinsnede «(Stb. 1972, 416)»
vervangen door: (Stb. 1972, 463).

In artikel 13, vierde lid, wordt de zinsnede «onderdeel 3, onder 3°»
vervangen door: onderdeel d, onder 3°.

In artikel 17, tweede lid, wordt het woord «jaren» vervangen door: jaar.

In artikel 22, onderdeel K, wordt de zinsnede «de artikelen 1a, 2, 3 en
4» vervangen door: deze wet.
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In artikel 25, onderdeel A, vervalt de na de zinsnede «(Stb. 1986,
289)» geplaatste komma.

Toelichting

Onderdelen A, B, C, D, f, F en H

De strekking van de wijziging, vervat in onderdeel A, spreekt voor zich.
De wijzigingen, vervat in de onderdelen B, C, D, E, F en H beogen enkele
redactionele verbeteringen aan te brengen alsmede in aanvulling op de
nota van verbetering enkele misstellingen in het wetsvoorstel (stuk nr.
12) te herstellen.

Onderdeel G

Deze wijziging betreft een technische verbetering die verband houdt
met het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling van mannen
en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein
van de bovenwettelijke sociale zekerheid; Kamerstukken I 1989/90,
20890, nr. 121). Met dat wetsvoorstel wordt onder meer voorgesteld
aan de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgb) enkele
bepalingen (de artikelen 12b en 12c) toe te voegen waarin is neergelegd
een verbod van onderscheid op het terrein van pensioenvoorzieningen
voor werknemers. In de bestaande systematiek van de Wgb is ook ten
aanzien van die nieuwe bepalingen voorzien in een uitzondering voor
indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is.

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt in artikel 22, de onderdelen A
en K, voorgesteld de betekenis van het begrip «indirect onderscheid» in
de Wgb aan te passen aan de betekenis van dat begrip in het onder–
havige wetsvoorstel. Dit gebeurt door de zinsnede «tenzij dit onderscheid
objectief gerechtvaardigd is» in artikel 1 van de Wgb te laten vervallen
met gelijktijdige toevoeging van een nieuw artikel 6 aan de Wgb,
houdende een uitzondering voor indirect onderscheid dat objectief
gerechtvaardigd is. De hiervoor bedoelde artikelen 12b en 12c zijn
echter abusievelijk niet vermeld in het met dit wetsvoorstel voorgestelde
nieuwe artikel 6 van de Wgb. De hierin neergelegde uitzondering dient
uiteraard ook te gelden ten aanzien van de artikelen 12b en 12c die
ingevolge wetsvoorstel 20 890 aan de Wgb worden toegevoegd. Ten
einde dit tot uitdrukking te brengen wordt in het voorgestelde nieuwe
artikel 6 van de Wgb de zinsnede «de artikelen 1a, 2, 3 en 4» vervangen
door: deze wet.
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