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Algemeen 

Het Internationaal Verdrag ter uitbanning van alle vormen 
van rassendiscriminatie beoogt een bijdrage te zijn tot ophef-
fing van de in een aantal landen in verschillende vorm bestaan-
de misstand, dat mensen wegens hun ras feitelijk of rechtens 
worden achtergesteld bij anderen in het genot van de mensen-
rechten en de fundamentele vrijheden. De gevolgen van deze 
achterstelling doen zich niet alleen gevoelen in de landen waar 
zij zich voordoet, de discriminatie doet ook grote, steeds toe-
nemende, afbreuk aan de betrekkingen tussen de volken en 
staten. Het is niet te sterk uitgedrukt, dat, op langere termijn 
gezien, goede internationale verhoudingen niet mogelijk zijn, 
indien de mensheid er niet in slaagt een einde te maken aan 
rassendiscriminatie en daarmede verband houdende verschijn-
selen. 

Op grond van deze overweging heeft de Regering met over-
tuiging medegewerkt aan de totstandkoming van dit verdrag. 
Zij voelde zich hierbij gesterkt door de wetenschap, dat het 
overgrote deel van de bevolking hiermede volledig instemt. De 
reeds plaatsgevonden hebbende ondertekening van het verdrag 
en de voorgenomen ratificatie vormen de logische consequen-
tie van het door de Regering ten aanzien van het verdrag in-
genomen standpunt. 

Naar het oordeel van de ondergetekenden is de situatie in 
Nederland niet zo, dat grote behoefte bestaat aan nieuwe, 
speciaal tegen rassendiscriminatie gerichte wettelijke regelingen. 
Een grondbeginsel van het Nederlandse recht is dat de bescher-
ming van persoon en goed voor een ieder gelijkelijk geldt. 
Reeds uit dien hoofde laat de wetgeving geen ruimte voor 
discriminatie, ook niet voor die voortvloeiende uit het ras. De 
strafbepalingen ter bescherming van persoon, eer en goed b.v. 
zijn geschreven ten behoeve van een ieder zonder aanzien des 
persoons. Artikel 4 van de Grondwet bepaalt, dat allen die 
zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, gelijke aan-
spraak hebben op bescherming van persoon en goederen. Ook 
bij de toekenning van actief en passief kiesrecht, om een ander 
voorbeeld te geven, vindt op geen enkele wijze discriminatie en 
dus ook geen rassendiscriminatie plaats. 

Voorts strekken internationale overeenkomsten, waarbij het 
Koninkrijk partij is, tot uitsluiting van rassen- en andere discri-
minatie. Artikel 14 van het Verdrag van Rome tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden bepaalt, dat het genot van de rechten en vrijheden, 
welke in dat verdrag zijn vermeld, is verzekerd zonder enig 
onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, 
taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale min-
derheid, vermogen, geboorte of andere status. Verder bepaalt 
het Verdrag tegen discriminatie op onderwijsgebied, dat elke 
discriminatie op het gebied van onderwijs en opleiding verboden 
is. 

Intussen verplicht het in de aanhef genoemde verdrag de 
staten, die daarbij partij zijn, tot bepaalde voorzieningen, ook 
op wetgevend gebied. Nederland dient deze te treffen. 

Het ter overweging aangeboden wetsontwerp beoogt dan ook 
in hoofdzaak uitvoering te geven aan de artikelen 2, eerste lid, 
onder d, 4, onder a en b, en 5 van het verdrag. 

De artikelen 2, eerste lid, onder a-c, en 4, onder c, van het 
verdrag bevatten een verbod van rassendiscriminatie of deel-
neming daaraan door publiekrechtelijke lichamen. Dat verbod 
leent zich niet voor incorporatie in de gewone wet. Het is een 
uitwerking van het non-discriminatiebeginsel dat, als algemene 
standaard voor wetgeving, bestuur en rechtspraak, veeleer een 
plaats zou verdienen in de Grondwet. Ook aan de verwant-
schap van het non-discriminatiebeginsel met de grondrechten 
kan een argument worden ontleend voor de opneming ervan in 
de Grondwet. De vraag of de Grondwet te dezen aanvulling 
behoeft, heeft de derde ondergetekende dan ook inmiddels 
voorgelegd aan de Staatscommissie van advies inzake de 
Grondwet en de Kieswet. 

Artikel 2, tweede lid, van het Verdrag, dat is geschreven met 
het oog op in ontwikkeling achtergebleven minderheden, en 
artikel 3, dat betrekking heeft op rassenscheiding en apartheid, 
geven geen aanleiding tot wettelijke voorzieningen in Neder-
land. 

De artikelen 6 en 7 behoeven evenmin nadere uitvoering in 
de Nederlandse wetgeving. Ten aanzien van artikel 6, dat over 
de rechtsbescherming handelt, zij opgemerkt, dat de in het 
onderhavige wetsvoorstel opgenomen bepalingen van admini-
stratiefrechtelijke en strafrechtelijke aard uiteraard haar weer-
slag hebben op het burgerlijk recht. Overtreding van de daarin 
gestelde normen zal in het algemeen aan personen, die daar-
van het slachtoffer zijn, grond opleveren voor een civielrechte-
lijke actie uit onrechtmatige daad, voor zover de mogelijkheid 
daartoe niet reeds, onafhankelijk van dit wetsontwerp, in het 
burgerlijk recht ligt opgesloten. 

Artikel 7 van het verdrag legt aan de staten die daarbij partij 
zijn de verplichting op om onverwijld doeltreffende maatrege-
len te nemen om bij het onderwijs en in het culturele leven 
vooroordelen tegen andere rassen te bestrijden. Op het terrein 
van het onderwijs wordt hieraan in ons land reeds de nodige 
aandacht besteed. Voor nadere voorzieningen op het gebied 
van cultuur en voorlichting bestaat thans evenmin aanleiding. 
De gelijkheid van rassen is een culturele waarde in de Neder-
landse samenleving, op het behoud waarvan het beleid gericht 
dient te blijven. Daartoe zal steeds weer de medewerking wor-
den ingeroepen van de particuliere instellingen, werkzaam op 
het gebied van cultuur en voorlichting. 

Het onderhavige wetsontwerp voorziet in: 

a. aanpassing van de bestaande strafbepalingen met betrek-
king tot de belediging van groepen mensen aan de eisen van 
het verdrag, alsmede strafbaarstelling van het in het openbaar 
aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of geweld-
dadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun 
ras, hun godsdienst of de grondslag van hun levensbeschou-
wing. (Dat het wetsontwerp in dit opzicht niet strikt kan wor-
den beperkt tot het door het verdrag bestreken terrein, zal in 
het onderstaande worden uiteengezet); 

b. een verbod van elke actie of ander collectief optreden, 
strekkende tot rassendiscriminatie, door: 
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- een strafbepaling gericht tegen deelneming of het verlenen 
van geldelijke of andere stoffelijke steun aan op rassendiscrimi-
natie gerichte activiteiten; 

- een bepaling, dat een vereniging die ten doel heeft of 
welker feitelijke werkzaamheid is gericht op het bedrijven, in 
stand houden of bevorderen van rassendiscriminatie, in strijd 
is met de openbare orde; 

- een bepaling, dat een beding in een collectieve arbeids-
overeenkomst of een mededingingsregeling, strekkende tot 
rassendiscriminatie, nietig, onderscheidenlijk onverbindend is; 

c. strafbaarstelling van het maken van onderscheid tussen 
mensen wegens hun ras bij het beroeps- of bedrijfsmatig aan-
bieden van goederen of diensten. 

Overeenkomstig het verdrag moet in dit verband onder 
rassendiscriminatie worden verstaan achterstelling van mensen 
bij anderen wegens hun ras in het genot van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. In artikel 1 van het ver-
drag worden naast „ras" ook genoemd: huidskleur, afkomst of 
nationale of etnische afstamming. Deze opsomming is in de 
bepalingen van het wetsontwerp niet overgenomen; er is vol-
staan met te spreken van „ras". Dit is geschied, omdat de op-
somming in het verdrag zich eerder leent voor een internatio-
naal politiek document dan voor zich rechtstreeks tot burgers 
richtende bepalingen van nationale wetgeving. Aan een woord 
als „afkomst" b.v. kan een betekenis worden toegekend, die 
met de doelstelling van het verdrag en derhalve met die van dit 
wetsontwerp in generlei verband staat, b.v. maatschappelijk 
milieu of wettige, dan wel onwettige afstamming. Het woord 
„ras", dat in het wetsontwerp niet nader wordt omschreven, 
zal naar de kennelijke strekking van de in artikel 1 van het 
verdrag gegeven opsomming moeten worden uitgelegd. Voor 
het overige verwijzen de ondergetekenden naar de toelichting 
op artikel 1, onderdeel B, van het wetsontwerp. 

Het verdrag verplicht niet uitdrukkelijk tot het opnemen in 
de nationale wetgeving van strafbepalingen ter zake van het in 
het openbaar beledigen van groepen mensen wegens hun ras. 
Naar het oordeel van de ondergetekenden zou de wetgever 
evenwel bij de uitvoering van artikel 4, onder a, van het ver-
drag te kort schieten, indien hij dergelijke bepalingen achter-
wege zou laten. 

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht bevat, in de artike-
len 137c en I37d, reeds twee bepalingen die op de belediging 
van groepen betrekking hebben. Zij zijn in de jaren dertig tot 
stand gebracht, teneinde strafrechtelijk optreden mogelijk te 
maken tc;:en antisemitische uitlatingen van nat:onaal-socia-
listische en fascistische zijde, alsmede tegen bepaalde vormen 
van antigodsdienstige propaganda. Deze bepalingen stellen straf 
op het zich in het openbaar opzettelijk in beledigende vorm uit» 
laten over een groep van de bevolking of een ten dele tot de 
bevolking behorende groep van personen en het verspreiden 
enz. van geschriften of afbeeldingen, waarin zulk een uitla-
ting voorkomt. Volgens artikel 83bis van het wetboek dienen 
onder „bevolking" te worden verstaan allen die zich binnen het 
Rijk in Europa bevinden. 

De bestaande artikelen 137c en I37d moeten in verband met 
de daarin opgenomen beperking tot formele belediging, waar-
door slechts strafbaar is het zich uitlaten op nodeloos krenkem 
de wijze, en hun uitsluitend nationale gerichtheid, waardoor 
niet strafbaar is de belediging van groepen mensen die niet 
geheel of gedeeltelijk tot de Nederlandse bevolking behoren, 
als onvoldoende worden aangemerkt tegen de achtergrond van 
artikel 4 van het verdrag, dat bovendien strafbaarstelling van 
andere handelingen dan het doen van beledigende uitlatingen 
voorschrijft. 

Verdergaande strafbepalingen zijn dus nodig. De voorge-
stelde artikelen 137c-137<? van het Wetboek van Strafrecht, 
die enerzijds - in overeenstemming met de eisen van het ver-
drag - zeer ruim zijn geformuleerd, bevatten anderzijds - in 
afwijking van de bestaande bepalingen betreffende de beledi-
ging van volksgroepen - een beperking tot handelingen, gericht 

tegen raciale of godsdienstige groepen. Deze uitdrukkelijke 
specificatie beantwoordt intussen aan de overwegingen die des-
tijds tot vaststelling van de bestaande artikelen 137c en 137d 
hebben geleid. Voor zover de strafbaarstelling in de thans voor-
gestelde bepalingen dient ter bescherming van godsdienstige 
groepen, is daarbij mede rekening gehouden met het tot stand 
komen van een internationaal verdrag inzake de uitbanning van 
elke vorm van godsdienstige onverdraagzaamheid en discrimi-
natie, dat thans bij de Verenigde Naties in voorbereiding is. Bij 
aanvaarding van het wetsvoorstel kunnen de bestaande artike-
len 137c en 137cl vervallen. 

Bij de voorbereiding van artikel 4 van het verdrag heeft in 
de discussie een grote rol gespeeld de vraag naar de verhouding 
van het daarin vervatte verbod van verspreiding van op ras-
superioriteit of rassenhaat gegronde denkbeelden en van het 
aanzetten tot rassendiscriminatie enerzijds en de waarborging 
van primaire rechtsgoederen als vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van voorlichting anderzijds (verwezen zij naar publi-
katie nr. 81 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, De 
twintigste algemene vergadering van de Verenigde Naties, 
september-december 1965, blz. 272 e.v.). 

Hoe hoog het belang van een doeltreffende bestrijding van 
rassendiscriminatie en daarmede verwante verschijnselen ook 
moet worden aangeslagen, het zo onjuist zijn daaraan de 
mogelijkheid van een onbelemmerde meningsvorming op te 
offeren. Dit ook daarom niet omdat dus doende de vrije be-
oefening van de wetenschap zou kunnen worden aangetast. 
Met het oog hierop is na een uitgebreide discussie in artikel 
4 van het verdrag o.a. de clausule opgenomen, dat de staten 
hun bij het verdrag voorziene maatregelen moeten nemen met 
inachtneming van de beginselen vervat in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens en van de rechten, die 
uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 5 van het verdrag. 
De strekking van die clausule is dus, dat de staten bij het 
treffen van hun maatregelen de hier in het geding zijnde rechts-
goederen moeten eerbiedigen. De Nederlandse delegatie heeft 
tot dit resultaat een bijdrage geleverd. 

Dienovereenkomstig zullen de voorgestelde bepalingen geen 
afbreuk doen aan de vrijheid van voorlichting, meningsuiting 
en wetenschapsbeoefening met betrekking tot rassenvraagstuk-
ken. Het ontwerp verbiedt, voor zover hier van belang, alleen 
het in het openbaar doen van uitlatingen die beledigend zijn 
voor groepen van personen die tot een bepaald ras behoren 
en het aanzetten van anderen tot rassendiscriminatie, tot ras-
senhaat en tot geweldpleging tegen mensen wegens hun ras. 

De ondergetekenden zijn zich ervan bewust, dat — indien het 
onderhavige wetsontwerp tot wet wordt verheven — de Neder-
landse wetgeving een grotere mate van bescherming tegen 
rassendiscriminatie dan tegen discriminatie uit anderen hoofde 
zal bieden. Van de in aanmerking komende bepalingen zullen 
alleen de artikc'en \37d-\37e van het Wetboek van Strafrecht 
en artikel 1 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 
ook andere vormen van discriminatie betreffen. Deze incon-
gruenlie vloeit noodzakelijk voort uit de opzet van het wets-
ontwerp als ontwerp tot uitvoering van het verdrag inzake 
rassendiscriminatie. Voorts dient te worden bedacht, dat niet 
voor alle vormen van discriminatie in gelijke mate behoefte 
aan daartegen gerichte voorschriften bestaat. Dit geldt bijvoor-
beeld voor het onderwerp van het voorgestelde artikel 
429quater van het Wetboek van Strafrecht: discriminatie bij 
het aanbieden van goederen of diensten. Voor strafbaarstelling 
van discriminatie van mensen in het zakelijk verkeer wegens 
hun godsdienst of levensbeschouwing bestaat geen aanleiding. 
Hetzelfde geldt met betrekking tot het verbod van discrimi-
natoire bepalingen in mededingingsregelingen (het voorgestelde 
artikel 9a van de Wet economische mededinging). Voor zover 
er sprake is van onevenredigheid — op het meest gevoelige 
punt, de materie van de voorgestelde artikelen 137c-137e van 
het Wetboek van Strafrecht, doet die zich niet voor - achten 
de ondergetekenden het daaraan verbonden nadeel gering. Na 
het totstandkomen van het reeds vermelde verdrag inzake de 
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uitbanning van elke vorm van godsdienstige onverdraagzaam-
heid en discriminatie zal hieraan zo nodig opnieuw aandacht 
kunnen worden geschonken. 

Artikelen 
Artikel I, onderdeel A. Deze bepaling hangt samen met het 

voorstel tot intrekking van de artikelen 137c en 137^ van het 
Wetboek van Strafrecht. 

Artikel I, onderdeel B. De definitie van „discriminatie" is 
ontleend aan die welke artikel 1 van het verdrag geeft van 
„rassendiscriminatie". Aangezien de voorgestelde artikelen 
I37d en 137e van het Wetboek van Strafrecht mede betrekking 
hebben op discriminatie wegens godsdienst en Icvensbeschou-
wing, kon de in dat wetboek op te nemen definitie niet worden 
beperkt tot rassendiscriminatie. 

De definitie legt het criterium aan, dat de geïncrimineerde 
handelingen ten doel hebben of ten gevolge kunnen hebben 
een inbreuk op het vrije genot van de mensenrechten en funda-
mentele vrijheden. Het verdrag en op het voetspoor daarvan 
het wetsontwerp geven geen precisering van de hier bedoelde 
rechten en vrijheden. De daaromtrent in artikel 5 van het 
verdrag gegeven opsomming zal echter als richtsnoer voor de 
interpretatie kunnen dienen. 

De vraag rijst welke handelwijzen als een aantasting van ge-
noemde rechten en vrijheden zijn aan te merken. Naar het ge-
voelen van de ondergetekenden moet hierbij in de eerste plaats 
aan handelwijzen van de overheid worden gedacht. De realise-
ring van de menselijke rechten en vrijheden is immers in be-
langrijke mate van de overheid afhankelijk. De centrale plaats 
die te dezer zake de overheid inneemt, maakt dat juist ten-
gevolge van het handelen van de overheid deze rechten en 
vrijheden het meest gevaar kunnen lopen. 

Naar de opzet van het verdrag kunnen echter ook handelwij-
zen van anderen dan de overheid inbreuk maken op het genot 
van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Dit blijkt 
onder meer uit artikel 2, eerste lid, onder d, op grond waarvan 
elke staat, partij bij het verdrag, verplicht is met alle daarvoor 
geschikte middelen - waaronder begrepen, zo de omstandig-
heden dit vereisen, maatregelen van wetgevende aard - door 
personen, een groep of een organisatie bedreven rassend;scrimi-
natie te verbieden en tot een einde te brengen. In het bijzonder 
zal sprake kunnen zijn van inbreuk op het genot van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij optreden van 
particulieren of groepen of organisaties van particulieren, dat 
in zijn effect met discriminerend optreden door de overheid 
gelijk staat of zulk optreden van de overheid nabij komt. Hier-
bij valt te denken aan collectief optreden waarbij gebruik wordL 
gemaakt van een in feite bestaande machtspositie van de col-
lectiviteit der deelnemers. Het voorgestelde artikel 429ter van 
het Wetboek van Strafrecht en de artikelen II, III en IV van 
het wetsontwerp bevatten te dezer zake de nodige voorzienin-
gen. De artikelen II en IV verlenen aan de definitie van „dis-
criminatie" in het Wetboek van Strafrecht ook betekenis buiten 
dat wetboek. 

Discriminerend gedrag van de individuele burger in de par-
ticuliere sfeer, hoe verwerpelijk ook, zal als zodanig niet kun-
nen worden gekwalificeerd als vergrijp tegen de mensenrechten 
en fundamentele vrijheden. Dit betekent niet, dat elk door ras-
vooroordeel ingegeven handelen van de individuele burger ook 
rechtens geoorloofd is. Wanneer het b.v. tegen persoon of goed 
van een mens is gericht, zal het met de daarvoor geschreven 
strafbepalingen kunnen worden gekeerd. In de voorgestelde 
artikelen 137c-137e en 429quater van het Wetboek van Straf-
recht worden de op dit punt bestaande strafrechtelijke voor-
schriften verscherpt, c.q. aangevuld. Discriminerend gedrag van 
de individuele burger kan wellicht onder bepaalde omstandig-
heden ook grond opleveren voor een civielrechtelijke actie uit 
onrechtmatige daad. 

De definitie van „discriminatie" bevat geen territoriale be-
perking. Dit betekent niet, dat overtreding van de voorgestelde 
strafbepalingen met betrekking tot discriminatie, waar en door 

wie ook gepleegd, in Nederland strafbaar is. Het wetsontwerp 
tast immers de regels omtrent de territoriale werking van de 
Nederlandse strafwet niet aan. Het betekent wel, dat b.v. de-
gene die vanuit Nederland geldelijke steun verleent aan activi-
teiten in het buitenland, die gericht zijn op rassendiscriminatie, 
hier te lande kan worden gestraft als schuldig aan het in het 
voorgestelde artikel 429ter van het Wetboek van Strafrecht 
omschreven strafbare feit. 

Artikel I, onderdeel C. De in de voorgestelde artikelen 137c 
en I37d van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde 
feiten kunnen ook worden begaan ten aanzien van zich elders 
dan in Nederland bevindende mensen. 

Deze bepalingen beogen uitlatingen, welke een grove aantas-
ting vormen van de eer van tot bepaalde groepen behorende 
mensen of hun elementaire rechtsgoederen bedreigen, uit het 
openbare leven te bannen. In het algemene gedeelte van deze 
memorie is reeds uiteengezet, waarom naast raciale ook gods-
dienstige groepen zijn genoemd. Gelijke aanspraak op bescher-
ming komt toe aan sommige levensbeschouwelijke groepen die 
niet worden gekenmerkt doordat degenen die daartoe behoren 
een gemeenschappelijke godsdienst zijn toegedaan. Zo zal op-
zettelijke belediging van atheïsten als groep onder de werking 
van de strafwet behoren te vallen. Teneinde te doen uitkomen, 
dat de bescherming zich slechts uitstrekt tot groepen mensen 
die fundamentele opvattingen gemeen hebben, en niet tot iedere 
groep die een ideëel doel nastreeft, zijn d; woorden „of de 
grondslag van hun levensbeschouwing" gekozen. 

In de ontworpen artikelen I37d en 137c is mede strafbaar 
gesteld het aanzetten tot gewelddadig optreden tegen persoon 
of goed van mensen en het verspreiden van daartoe strekken-
de uitlatingen. Dat aanzetten kan, voor zover het betrekking 
heeft op gewelddadig optreden in Nederland of in een ander 
land waar zodanig optreden strafbaar is, reeds worden bestre-
den met toepassing van de artikelen 131 en 132 van het Wet-
boek van Strafrecht, die - krachtens het bepaalde in artikel 
55 - in zoverre als zij toepasselijk zijn voorrang hebben boven 
de artikelen 137d en 137e. Niettemin is er, naar het oordeel 
van de ondergetekenden, in verband met mogelijke agitatie die 
effect in het buitenland beoogt, voldoende aanleiding voor de 
bedoelde strafbaarstelling. Artikel 4, onder a, van het verdrag 
eist daarnaast strafbaarstelling van de geweldpleging zelf. Voor 
aanvulling van de bestaande Nederlandse strafbepalingen die 
gericht zijn tegen het plegen van geweld, zien de ondergeteken-
den geen aanleiding. 

In de aanhef van het voorgestelde artikel 137e van het Wet-
boek van Strafrecht zijn de woorden „anders dan ten behoeve 
van zakelijke berichtgeving" opgenomen teneinde de vrijheid 
van voorlichting niet onnodig te beknotten. Het zou zonder 
deze invoeging denkbaar zijn, dat voorlichting, bestaande uit 
het aan het licht brengen van verschijnselen van rassendiscri-
minatie door het geven van citaten uit publicaties, die daartoe 
opwekken, bemoeilijkt zou worden. 

Onder de sub 2° genoemde voorwerpen zijn niet slechts be-
grepen boeken, kranten, tijdschriften of afbeeldingen, doch 
tevens films, televisie-opnamen, geluidsbanden en dergelijke. 

Het tweede lid is ontleend aan het bestaande artikel 137*/, 
derde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel I, onderdeel D. In het voorgestelde artikel 429ter 
van het Wetboek van Strafrecht wordt het deelnemen of gelde-
lijke of andere stoffelijke steun verlenen aan op rassendiscrimi-
natie gerichte activiteiten tot een strafbaar feit gemaakt. Hier-
mede is uitvoering gegeven aan het slot van artikel 4, onder a, 
van het verdrag. 

In de ontworpen bepaling worden slechts activiteiten be-
doeld, die niet reeds elders zwaarder strafbaar zijn gesteld, 
zoals die omschreven in de overige strafbepalingen van dit 
ontwerp, en het deelnemen aan een vereniging, die krachtens 
de in artikel II van het wetsontwerp voorgestelde aanvulling 
van de Wet van 22 april 1855, Stb. 32, verboden zal zijn. Het 
laatste is nl. reeds als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 140 
van het Wetboek van Strafrecht. Uiteraard gelden met be-



trekking tot de misdrijven, omschreven in de voorgestelde ar-
tikelen 137c - 137e van het Wetboek van Strafrecht, de ge-
wone deelnemingsbepalingen. 

In het voorgestelde artikel 429quater van het Wetboek van 
Strafrecht wordt strafbaar gesteld het achterstellen van mensen 
wegens hun ras bij het beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden 
van goederen of diensten. 

Het in deze bepaling strafbaar gestelde handelen zal in de 
regel niet aan te merken zijn als rassendiscriminatie in de zin 
van het verdrag, die immers is beperkt tot inbreuken op de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op enig 
terrein van het openbare leven. 

Niettemin is er aanleiding voor deze bepaling. Artikel 5 
van het verdrag verplicht de staten niet alleen tot het verbieden 
van rassendiscriminatie, maar ook tot het verzekeren van ieders 
recht op gelijkheid voor de wet, zonder onderscheid naar ras, 
in het genot van een aantal met name genoemde rechten, die 
niet alle tot de grondrechten behoren. De draagwijdte van de 
verdragsbepaling is moeilijk nauwkeurig vast te stellen. De 
ondergetekenden zijn evenwel van mening, dat de wetgever 
dient op te treden tegen het maken van rassenonderscheid in 
het zakelijk verkeer. 

Het voorgestelde artikel 429quater strekt zich uit tot elk 
beroeps- of bedrijfsmatig aanbod van goederen of diensten. 
Een verder gaande strafbepaling, die mede het niet in de uit-
oefening van een beroep of bedrijf gedaan aanbod zou be-
treffen, is reeds daarom niet raadzaam, omdat zij zou kunnen 
leiden tot een ongewenst ingrijpen in het persoonlijk leven en 
een te sterke overheidsbemoeienis met particuliere gedragingen. 
Bovendien zou zulk een bepaling uit een oogpunt van op-
sporing en bewijsvoering tot grote moeilijkheden aanleiding 
geven. De ontworpen bepaling betreft zowel het geval dat bij 
het doen van het aanbod te kennen wordt gegeven, dat dit niet 
geldt voor mensen van een bepaald ras, als het geval dat een 
zonder zodanig voorbehoud gedaan aanbod niet wordt ge-
stand gedaan, omdat de gegadigde tot een bepaald ras behoort. 
Ook de weigering tot het doen van een aanbod wordt door de 
strafbepaling bestreken. 

Artikel II 
Artikel 2 van de Wet vereniging en vergadering van 22 april 

1855, Stb. 32, bepaalt, dat verenigingen strijdig met de open-
bare orde verboden zijn. Artikel 3 houdt in, dat met de open-
bare orde strijdig wordt geacht elke vereniging welke tot doel 
heeft of welker feitelijke werkzaamheid is gericht op ongehoor-
zaamheid aan of overtreding van de wet of een wettelijke ver-
ordening, aanranding of bederf van goede zeden of stoornis in 
de uitoefening der rechten van wie het ook zij. De burgerlijke 
rechter, aldus artikel 4, kan, op vordering van het openbaar 
ministerie, verklaren, dat een vereniging, als strijdig met de 
openbare orde, verboden is. 

Door het voorgestelde artikel worden de categorieën van 
verenigingen, strijdig met de openbare orde, met één uitgebreid. 
Artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht maakt, 
zoals reeds werd opgemerkt, het deelnemen aan een verboden 
vereniging tot een misdrijf. 

Artikel III 
Artikel 1, derde lid, van de Wet op de collectieve arbeids-

overeenkomst bedreigt met nietigheid een beding, waarbij een 

werkgever verplicht wordt arbeiders van een bepaalde gods-
dienstige of staatkundige overtuiging of leden van een bepaalde 
vereniging niet dan wel uitsluitend in dienst te nemen. Het 
ligt voor de hand in deze antidiscriminatiebepaling een tegen 
rassendiscriminatie gericht voorschrift op te nemen. Het op-
nemen van een beding als in dit artikel bedoeld is tevens een 
strafbaar feit in de zin van het ontworpen artikel 429ter van 
het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel IV 
Artikel 10 van de Wet economische mededinging geeft de 

Kroon de bevoegdheid, indien het algemeen belang dit naar 
Haar oordeel vereist, voor te schrijven dat bepalingen in mede-
dingingsregelingen van een bij die maatregel aangewezen aard 
of strekking onverbindend zijn. Zulk een algemene maatregel 
van bestuur vervalt, behoudens eerdere intrekking, vijf jaren 
na het in werking treden, tenzij bij nadere wet anders wordt 
bepaald. 

Uit dit voorschrift volgt, dat de onverbindendverklaring van 
de uit structureel oogpunt onaanvaardbare bepalingen in mede-
dingingsregelingen uiteindelijk door de wetgever moet worden 
bestendigd. 

Het heeft, gezien de uit het verdrag voortvloeiende ver-
plichtingen, geen zin bepalingen in mededingingsregelingen 
welke strekken tot rassendiscriminatie, eerst met een algemene 
maatregel van bestuur te treffen en die maatregel na verloop 
van vijf jaren door een wet te bestendigen. Vandaar, dat in 
het voorgestelde artikel de onverbindendverklaring direct door 
de wet wordt uitgesproken. 

Ook het opnemen van de in dit artikel geïncrimineerde be-
paling is een strafbaar feit, als in het ontworpen artikel 429ter 
van het Wetboek van Strafrecht omschreven. 
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