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34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van 
den Hul en Özütok tot wijziging van de 
Algemene wet gelijke behandeling ter nadere 
invulling van het verbod om ongeoorloofd 
onderscheid te maken op grond van geslacht 
(Wet verduidelijking rechtspositie transgender 
personen en intersekse personen) 

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK 
Ontvangen 5 juni 2018 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In het opschrift wordt na «geslacht» ingevoegd «en ter introductie van 
een algemene term voor discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid». 

II

In de beweegreden wordt na «geslacht,» ingevoegd «en ter introductie 
van een algemene term voor discriminatie op grond van seksuele 
gerichtheid,». 

III

In artikel I wordt vóór onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 0A

In de titel van hoofdstuk 1 wordt «hetero- of homoseksuele» vervangen 
door «seksuele». 

IV

In artikel I, onderdeel A, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

01. In het eerste lid, onderdelen b en c, wordt «hetero- of homosek-
suele» vervangen door «seksuele». 

V

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 
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Ba

In artikel 5, derde lid, onderdeel b, wordt «hetero- of homoseksuele» 
vervangen door «seksuele». 

VI

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Er wordt als aanhef ingevoegd: Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:. 

2. De zinsnede «In artikel 7, tweede lid,» wordt vervangen door «1. In 
het tweede lid». 

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
2. In het derde lid, onderdeel b, wordt «hetero- of homoseksuele» 

vervangen door «seksuele». 

Toelichting  

Met dit amendement worden in de Algemene wet gelijke behandeling 
de woorden «hetero of homoseksuele gerichtheid» gewijzigd in «seksuele 
gerichtheid». De term «seksuele gerichtheid» is internationaal gebruikelijk. 
Hiermee zullen bijvoorbeeld biseksuelen, aseksuelen, lesbiennes, 
transgenders en intersekse personen zich beter in de wet herkennen. 

Jasper van Dijk
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