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Wet van 5 februari 2004 tot wijziging van de
Ambtenarenwet in verband met de invoering
van een verbod van onderscheid in
arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan
niet tijdelijk karakter van de aanstelling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat nu in het Burgerlijk

Wetboek een bepaling wordt opgenomen met betrekking tot de invoering
van het verbod van onderscheid tussen werknemers in de arbeidsvoor-
waarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeids-
overeenkomst, het wenselijk is om ook in de Ambtenarenwet een
bepaling op te nemen ter bescherming van ambtenaren die zijn aange-
steld in tijdelijke dienst;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Ambtenarenwet1 wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 125g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 125h

1. Het bevoegd gezag mag geen onderscheid maken tussen ambte-
naren in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijk
karakter van de aanstelling, tenzij een dergelijk onderscheid objectief
gerechtvaardigd is.
2. Het bevoegd gezag stelt de ambtenaar die is aangesteld in tijdelijke

dienst tijdig en duidelijk in kennis van een vacature met een dienst-
verband voor onbepaalde tijd.
3. Het bevoegd gezag mag het dienstverband met de ambtenaar niet

beëindigen wegens de omstandigheid dat betrokkene in of buiten rechte
een beroep heeft gedaan op het bepaalde in het eerste lid.
4. De Commissie gelijke behandeling, bedoeld in artikel 11 van de

Algemene wet gelijke behandeling, kan onderzoeken of een onderscheid
is of wordt gemaakt als bedoeld in het eerste lid. De artikelen 12, 13, 14,
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15, 20, tweede lid en 33 van de Algemene wet gelijke behandeling zijn van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 februari 2004
Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

Uitgegeven de elfde maart 2004

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

STB8410
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2004

Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2002/2003, 2003/2004, 28 992.
Handelingen II 2003/2004, blz. 2450–2465;
2521.
Kamerstukken I 2003/2004, 28 992 (A).
Handelingen I 2003/2004, blz. 709.

1 Stb. 1994, 5, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 9 oktober 2003, Stb. 376.
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