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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE OPMERKINGEN

1.1 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het uitvoerige
voorlopig verslag dat de bijzondere Commissie voor de Antidiscriminatie–
wetgeving heeft uitgebracht over het voorstel voor een Algemene wet
gelijke behandeling.

Geconstateerd kan worden dat de leden van verschillende fracties met
belangstelling hadden kennis genomen van het wetsvoorstel.

In het algemeen blijkt er instemming te bestaan met de doelstelling
van het wetsvoorstel: het bieden van bescherming tegen discriminatie op
grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Over
de wegen waarlangs dat doel kan worden bereikt bestaat nog verschil
van inzicht.

Aan de ene kant wordt betoogd dat het voorstel niet ver genoeg zou
gaan, aan de andere kant dat het juist tè ver zou gaan: waar enerzijds
gewezen wordt op de onwenselijkheid van een of meer uitzonderingen
op het wettelijk verbod van onderscheid, wordt anderzijds gesteld dat de
voorgestelde uitzonderingen dienen te worden uitgebreid. Ook de
commentaren op het wetsvoorstel van verscheidene maatschappelijke
(belangen)organisaties laten een dergelijk beeld zien. Kennelijk raakt dit
wetsvoorstel ergens het midden van hetgeen in de samenleving ten
aanzien van het onderwerp wenselijk wordt geacht.

1.2 De leden van de verschillende fracties gaven in hun reacties niet
zelden uitvoerige beschouwingen over de onderhavige materie. De vele
vragen en opmerkingen hebben dan ook geleid tot een memorie van
antwoord waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan de vele vragen
die gesteld zijn over het wetsvoorstel.

Het voorlopig verslag bevat vele belangwekkende beschouwingen over
de strekking van het rechtsstatelijk beginsel van gelijke behandeling en
non-discriminatie. Vanuit zeer uiteenlopende gezichtspunten, die
verschillen al naar gelang de waarde die men toekent aan het non-discri–
minatiebeginsel en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
alsmede de onderwijsvrijheid, wordt het voorliggende wetsvoorstel
beoordeeld. Het is niet aan ons om een oordeel te geven over de
politieke, godsdienstige en levensbeschouwelijke uitgangspunten op
grond waarvan de fracties hun reacties geven. In het licht van boven–
staande opmerkingen zullen wij ingaan op de vragen en opmerkingen van
de diverse fracties.

1.3 Ter wille van de leesbaarheid en ter voorkoming van vele herha–
lingen en verwijzingen, zijn bij de beantwoording de op een bepaald
thema betrekking hebbende vragen en opmerkingen zoveel mogelijk
bijeen genomen. Dit betekent dat de beantwoording niet overeenkomstig
de volgorde van de vragen in het voorlopig verslag plaats vindt. Voor de
overzichtelijkheid is deze memorie van antwoord thematisch ingedeeld in
hoofdstukken, voorzien van een opschrift.

Door enkele fracties zijn suggesties gedaan voor wijzigingen in het
voorliggende wetsvoorstel. Zoals uit deze memorie van antwoord zal
blijken, hebben wij enkele suggesties geheel of gedeeltelijk overge–
nomen. De naar aanleiding daarvan in het wetsvoorstel aan te brengen
wijzigingen zijn vervat in de bij deze memorie van antwoord gevoegde
nota van wijziging.

1.4 De leden van de WD-fractie vroegen zich af waarom de regering
het wetsvoorstel dat onder het vorige kabinet was ingediend, heeft
ingetrokken. Deze leden meenden dat er geen sprake is van een
zodanige koerswijziging dat het bedoelde wetsvoorstel (20 501) niet als
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uitgangspunt had kunnen dienen. Zij vroegen de regering aan te geven
wat bedoeld werd met «hernieuwde beoordeling» van de onderlinge
verhouding van de desbetreffende grondrechten en vroegen of het
resultaat van die hernieuwde beoordeling kon worden verduidelijkt voor
zover dit wetsvoorstel afwijkt van het ingetrokken wetsvoorstel 20 501.

De leden van de GPV-fractie merkten op dat het wetsvoorstel op
belangrijke punten parallel loopt met het ingetrokken wetsvoorstel
20 501, waarover veel kritiek was uitgebracht, zonder dat uit de tekst en
de toelichting blijkt dat de eerder uitgebrachte kritiek is overwogen en
waar nodig verwerkt. Op het voorlopig verslag over wetsvoorstel 20 501
is nooit een reactie gekomen. De leden van de GPV-fractie meenden dat
dit van weinig respect voor het werk van de Kamer getuigt.

Voorts had het de leden van de GPV-fractie teleurgesteld dat zo weinig
rekening is gehouden met de kritiek van de Raad van State.

Het had de leden van de SGP-fractie ten zeerste verbaasd dat de
regering heeft besloten het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te
bieden, ondanks het feit dat dit wetsvoorstel hoegenaamd niet afwijkt
van het op 24 november 1989 ingetrokken wetsvoorstel 20 501.

De in de memorie van toelichting bedoelde hernieuwde beoordeling
heeft geresulteerd in een aanpassing van het wettelijk afwegingskader
voor de beoordeling van de (on)geoorloofdheid van onderscheid. In het
bijzonder kan worden gewezen op de gewijzigde materiële normstelling
in artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, eerste volzin.

Bij het opstellen van het nieuwe wetsvoorstel is voorts bijzondere
aandacht besteed aan de handhaving. Er is met het oog op de handhaaf–
baarheid van de normstelling een nieuw hoofdstuk 2 toegevoegd, betref–
fende de instelling van een Commissie gelijke behandeling.

Juist gezien de uit het voorlopig verslag over het vorige wetsvoorstel
blijkende ernst van de kritiek op het vorige wetsvoorstel - met name
gezien de kritiek op het afwegingskader in dat wetsvoorstel en het
ontbreken van een adequaat handhavingsinstrumentarium - achtten wij
het wenselijk om met een nieuw wetsvoorstel te komen.

Erkend kan worden dat de niet of in mindere mate bestreden onder–
delen van het vorige wetsvoorstel in het nu voorliggende wetsvoorstel
weliswaar in essentie gelijk zijn. Ook de doelstelling is bij voorbeeld niet
anders. Van belang is echter dat de afweging van de door grondrechten
beschermde belangen die is neergelegd in de normstelling in artikel 5 en
artikel 7 van het wetsvoorstel is gewijzigd, hetgeen de kern van het
wetsvoorstel raakt. Dit noopte tot het opnieuw formuleren van enkele
artikelen en tot het schrijven van een nieuwe toelichting. Overigens kan
worden opgemerkt dat, indien een ingrijpende wijziging van wetsvoorstel
20 501 door dit kabinet in een nota van wijziging zou zijn neergelegd,
deze nota van wijziging zonder enige twijfel zou zijn voorgelegd aan de
Raad van State. De door de leden van de VVD-fractie bedoelde bespoe–
diging die het wijzigen van wetsvoorstel 20 501 zou hebben opgeleverd,
moet dan ook als zeer betrekkelijk worden aangemerkt. Het opstellen van
een nieuw wetsvoorstel vergde ten opzichte van het opstellen van een
ingrijpende nota van wijziging met toelichting nauwelijks extra tijd.
Hierbij komt dat een goede, integrale, beoordeling van het wetsvoorstel
beter mogelijk is indien er een geheel nieuw voorstel ter beoordeling
voorligt, voorzien van een complete, daarbij aansluitende, memorie van
toelichting. Een dergelijke procedure-aanpak zal de interpretatie van de
wet na de inwerkingtreding zeker ook ten goede komen.

Gelet op het vorenstaande is niet gekozen voor het (ingrijpend)
wijzigen van het wetsvoorstel 20 501.

Tenslotte merken wij in dit verband op dat het uitgangspunt van de
normstelling van het thans voorliggende wetsvoorstel is geweest de
afspraak in het regeerakkoord ter zake.
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1.5 Naar aanleiding van opmerkingen van de GPV-fractie ter zake
merken wij op dat, gelet op het feit dat het uitgangspunt dat wetgeving
ter zake noodzakelijk is ook bij dit wetsvoorstel geldt, alsmede gelet op
het feit dat de noodzakelijkheid en de structuur van dit wetsvoorstel niet
verschillen van het vorige wetsvoorstel, te verwachten was dat de Raad
van State ook ten aanzien van dit wetsvoorstel opmerkingen zou maken
over de noodzaak van wetgeving en de structuur daarvan. In het nader
rapport bij dit wetsvoorstel is uitvoeng ingegaan op de kritiek van de
Raad van State, ook (opnieuw) op de kritiekpunten die de noodzaak van
wetgeving en de structuur van het wetsvoorstel betroffen. In ons nader
rapport hebben wij aangegeven op basis van welke premissen wij tot de
conclusie zijn gekomen dat wij - evenals het vorige kabinet - van oordeel
zijn dat wetgeving op het onderhavige terrein noodzakelijk is en dat het
gesloten systeem wenselijk is. Voorts zijn wij aan de hand van de in het
nader rapport neergelegde redenering tot de slotsom gekomen dat de
mening van de Raad met betrekking tot de relatie met artikel 23 van de
Grondwet niet kan worden gedeeld. De voorgestelde regeling als zodanig
is dan ook op grond daarvan niet heroverwogen.

1.6 De leden van de GPV-fractie vonden het volstrekt onvoldoende dat
wij in het nader rapport volstaan met te verwijzen naar het nader rapport
van het vorige kabinet ter zake van de kritiek van de Raad van State met
betrekking tot de noodzaak van wetgeving.

De redenering die tot de conclusie leidt dat wetgeving in de voorge–
stelde vorm noodzakelijk is, hebben wij neergelegd in ons nader rapport
over dit wetsvoorstel. Daarbij is niet enkel verwezen naar het nader
rapport van het vorige kabinet. Ons nader rapport houdt wel degelijk
meer in dan een blote verwijzing. Wij hebben met enige teleurstelling
kennis genomen van deze inleidende opmerkingen van de leden van de
GPV-fractie.

Wat de opmerking van de leden van de GPV-fractie betreft over de
verwerking van de eerder op wetsvoorstel 20 501 uitgebrachte kritiek
merken wij op dat, hoewel enkele artikelen in dit wetsvoorstel dezelfde
redactie hebben als artikelen in het wetsvoorstel 20 501, wij van mening
zijn dat het gehele wetsvoorstel als zodanig in zijn geheel opnieuw door
de Kamer dient te worden beoordeeld. Het is aan de fracties om te
beoordelen of hun vragen en opmerkingen over het vorige wetsvoorstel
ook bij dit wetsvoorstel gesteld dienen te worden. Ter zijde kan worden
vermeld, dat op het moment dat het vorige kabinet demissionair werd in
mei 1989, de memorie van antwoord over wetsvoorstel 20 501 zich in
een ver gevorderd stadium van voorbereiding bevond.

HOOFDSTUK2 NOODZAAK VAN WETGEVING

2.1 Met de leden van de CDA-fractie zijn wij van mening dat in iedere
samenleving de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen het
uitgangspunt dient te zijn, ongeacht hun overtuiging, ras, geslacht,
geaardheid, afkomst en/of economische positie. Mensen verschillen van
elkaar in zeer veel opzichten, zij zijn niet gelijk, ieder mens is zelfs uniek,
maar in hun waardigheid als menselijk schepsel is er geen verschil. Het
voorliggende wetsvoorstel is daar een uitwerking van.

Met verwijzing naar de reeds tot stand gekomen regelgeving ter
bestrijding van discriminatie konden de leden van de CDA-fractie begrip
opbrengen voor de door de Raad van State geuite twijfel aan de
noodzaak van een wetsvoorstel als het onderhavige. Deze leden waren
echter van mening dat voor een goede bestrijding van discriminatie
uitwerking van artikel 1 van de Grondwet door de formele wetgever
wenselijk is. Met genoegen constateerden wij dat de leden van de
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CDA-fractie voorts de opvatting van de regering onderschreven dat met
het wetsvoorstel de rechtszekerheid wordt gediend doordat het meer
duidelijkheid schept over de doorwerking van het grondrecht op gelijke
behandeling in horizontale verhoudingen. In dit opzicht verschilden deze
leden niet van mening met de leden van de PvdA-fractie die het van
groot belang achten dat door deze wet nadere invulling wordt gegeven
aan artikel 1 van de Grondwet. Door deze uitwerking in de wet krijgen
burgers meer mogelijkheden zich in en buiten rechte tegen discriminatie
te verweren. De leden van de PvdA-fractie onderschreven ook van harte
de instelling van de Commissie gelijke behandeling, die een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de naleving van deze wet. Zij achten ook de
gekozen systematiek een goede.

Van deze algemene opmerkingen hebben wij met instemming kennis
genomen. Wij willen van onze kant onderstrepen dat deze wet voor grote
groepen in onze samenleving van belang is. Hoewel de discussies over
de wetgeving gelijke behandeling in de jaren '80 zich voornamelijk
concentreerden rond het thema van de verhouding tussen de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging en het grondrecht op gelijke behan–
deling en de relatie tot de vrijheid van onderwijs, mag niet worden
vergeten dat de praktische betekenis van deze wet zeker ook is gelegen
op terreinen van het maatschappelijk leven waar de door het ene grond–
recht beschermde belangen niet in conflict komen met de belangen die
door het andere grondrecht worden bestreken.

Het viel ons op dat de leden van de VVD-fractie opmerkten teleurge–
steld te zijn over het nieuwe wetsvoorstel. Over de exacte inhoud van de
wet en de betekenis die aan de verschillende voorgestelde wetsbepa–
lingen moet worden toegekend bestaat blijkbaar nog verschil van
mening.

Wij zijn verheugd over het feit dat de leden van de VVD-fractie de
memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel duidelijker vinden; zoals zij
het zeggen: met minder wollig taalgebruik, dan de toelichting bij het
door ons ingetrokken wetsvoorstel 20 501. Wij hebben met waardering
ervan kennis genomen dat ook deze leden de noodzaak en de reden–
geving voor een brede Algemene wet gelijke behandeling onderschrijven.

De leden van de D66-fractie benadrukten in het voorlopig verslag de
actualiteitswaarde die dit wetsvoorstel heeft. Als wij deze leden goed
begrijpen, geven zij daarmee aan dat zij wetgeving eveneens noodza–
kelijk achten.

De opmerking van de leden van de Groen Links-fractie dat zij al jaren
hadden uitgekeken naar een Algemene wet gelijke behandeling, betekent
dat ook deze leden wetgeving noodzakelijk achten.

Hoewel niet onverwacht, heeft het ons toch teleurgesteld dat de leden
van de SGP-fractie en de leden van de GPV-fractie de noodzaak van
wetgeving als voorgesteld ter discussie stelden. De leden van de
SGP-fractie verklaarden vooraf, dat onomstreden is het standpunt dat op
grond van het bijbelse gebod tot naastenliefde discriminatie in de eigen–
lijke zin des woords - niet te rechtvaardigen ongelijke behandeling - ten
ene male verworpen dient te worden. Deze leden gaven daarnaast onder
verwijzing naar wetsvoorstel 20 239 en wetsvoorstel 18 950 uiting aan
hun twijfel aan de noodzaak van wetgeving in de voorgestelde vorm
naast de strafrechtelijke bestrijding van discriminatie en de uitbanning
van alle vormen van vrouwendiscriminatie.

Het lid van de RPF-fractie meende dat onvoldoende is onderbouwd dat
er behoefte is aan deze wet.

2.2 De leden van de VVD-fractie hadden zich in de memorie van
toelichting die hun eigen proeve van een wetsvoorstel begeleidde,
uitgeput om vanuit verschillende invalshoeken aan te tonen dat een
brede Algemene wet gelijke behandeling geen overbodige luxe is. Zo

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 014, nr. 5



1 Zonder daarmee volledig te willen zijn
kunnen worden vermeld: Dobbeling, M. & P.
Koenders (1984) Het topje van de ijsberg.
Utrecht: Homostudies (Publicatiereeks
Homostudies nr. 3); Bovenkerk, F Omdat zij
anders zijn, Biegel, C & A. Bocker en K
Tjoen-Tak-Sen (1988) Rassendiscriminatie
... tenslotte is het verboden bij de wet.
(onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van Justitie; Aandewiel J. & T.
van Soerland (1985) Zij zijn niet anders:
Onderzoek naar de positie van homosek–
suele mannen en vrouwen bij de Neder–
landse politie (Afstudeerscriptie, Neder–
landse Politie Academie Apeldoorn); Zonder
Naam (1987) Geweld en homoseksualiteit:
Een onderzoek naar anti-homoseksueel
geweld in Eindhoven (publicatie gemeente
Eindhovenj, Balai, L. & M. van Berkel, F. van
der Burght (1989) Racismebestrijding op
lokaal niveau: handleiding anti discriminatie
bureaus. Utrecht: Landelijk bureau racisme–
bestrijding: Rotterdamse anti discrimina–
tieraad (LBR-reeks nr. 8); Zonder naam
(1991) Makkelijkergezegd'... Den Haag:
Vuga (evaluatie-onderzoek door de Rijksuni–
versiteit Leiden in opdracht van het Minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, zie: Kamerstukken II 1991/92,
20 597, nr. 4); Zonder IMaam (1990) Vijf jaar
Landelijk bureau racismebestrijding (LBR)
1985-1990.
LBR-bulletin (speciale uitgave LBR-bulletin,
nr. 2 april 1990), Wostmann, M (1990)
Discriminatie en onverschilligheid: over de
verschillende manieren van rekening houden
met de cultuur. 32 Tijdschrift voor Crimino–
logie 179-189; Hagendoorn, L & R Hagen–
doorn, J Hraba (1988) De etnische
hierarchie als sociale representatie van een
multi-etnische samenleving 63 Mens en
maatschappii309-331; Tuinstra, F. (1988)
Discriminatie op werk moeilijk aan te
pakken. 13 (2) Buitenlanders bulletin 22-23;
Glebbeek. A & G. Oosterhuis (1988) Ras en
geslacht bij personeelsselectie 63 Mens en
maatschappij273-258; Bruin, J. (1988)
Functiewaardering en sekse 4 Tïjdschrift
voor arbeidsvraagstukken 75-83.

onderbouwden zij aan de hand van desbetreffende onderzoeken de
stelling dat discriminatie op verscheidene door hen (en het kabinet)
genoemde gronden in ons land nog welig tiert. Ook in het door hen
genoemde ambtelijke rapport over de grondrechtenaspecten van een
algemene wet gelijke behandeling is uitvoerig ingegaan op de wense–
lijkheid van wetgeving die uitvoering geeft aan het discriminatieverbod.
Deze leden vroegen of een dergelijke uiteenzetting ten behoeve van de
wetsgeschiedenis geen aanbeveling zou verdienen.

Naar aanleiding van deze vraag merken wij het volgende op.
In internationale verdragen en verklarïngen, EG-richtlijnen en de

Grondwet is de norm van gelijke behandeling en het verbod van discrimi–
natie vastgelegd. Met de enkele vastlegging van deze algemeen gefor–
muleerde rechtsnormen is evenwel nog niet aanstonds duidelijk in welke
gevallen onderscheid op een bepaalde grond al dan niet discriminatie
oplevert. Dit wetsvoorstel schept door concretisering van die algemene
norm voor expliciet genoemde gronden op een aantal belangrijke
terreinen van het maatschappelijk leven meer duidelijkheid dan nu het
geval is.

Voorts betekent neerlegging in verdragen en nationale wetgeving nog
niet dat daarmee ook elke vorm van discriminatie is uitgebannen. Het tot
stand komen van die normen is reeds een moeizaam proces. Dit geldt te
meer voor de handhaving van het discriminatieverbod door het daadwer–
kelijk bestrijden van feitelijk discriminerend gedrag in de samenleving.
Discriminatie en achterstelling komen in Nederland voor. Gegevens uit
rapporten en adviezen van de Emancipatiekommissie en de Emancipa–
tieraad, de jaarverslagen van de Commissie gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid, het advies van de Werkgroep
bestrijding van discriminatie wegens homofilie, wetenschappelijke onder–
zoeken en rapporten van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR)
geven aan dat de samenleving niet van discriminatie verstoken is. Ter
illustratie daarvan kan gewezen worden op de grote hoeveelheid onder–
zoeksresultaten ter zake van het verschijnsel van discriminatie in het
maatschappelijk leven, waaruit blijkt dat discriminatie op vele terreinen
van het maatschappelijk leven voorkomt1.

2.3 De erkenning van de persoonlijke waardigheid van mensen brengt
mee, dat ieder individu vrijelijk zijn rechten en vrijheden moet kunnen
uitoefenen en zich in het openbare leven moet kunnen bewegen, zonder
dat hij wegens persoonlijke kenmerken en eigenschappen, bijvoorbeeld
op grond van vooroordelen of gevoeligheden van anderen, wordt achter–
gesteld. Niettemin blijkt in de praktijk van alledag discriminatie nog altijd
voor te komen. Het blijkt telkens weer dat de erkenning van de persoon–
lijke waardigheid overheidsoptreden vraagt om ook in de praktijk aan
individuen en groepen mensen de garantie te bieden dat zij daarop recht
hebben. De erkenning van de persoonlijke waardigheid van alle mensen
betekent dat de overheid een adequate rechtsbescherming moet bieden.
Het feit dat de regering dit wetsvoorstel heeft ingediend is het bewijs dat
de regering zich ervan rekenschap heeft gegeven, dat de in ons land
voorkomende discriminatie een wettelijke regeling noodzakelijk maakt.

Aan de andere kant dient de overheid in haar streven naar regelgeving
op dit terrein terughoudend te zijn. Het is immers dikwijls niet eenvoudig
aan te geven welke ongelijke behandeling gerechtvaardigd is en welke
niet. En daarbij is het een aparte vraag of het dan een overheidstaak is
om dat aan te geven en zo ja, in hoeverre. De overheid kan weliswaar
voorschriften dwingend opleggen, maar zij dient haar grenzen te kennen,
niet alleen inzake rechtsverhoudingen tussen overheid en burger, maar
zeker ook wanneer het gaat om de verhoudingen tussen burgers
onderling. Grondrechten werken bovendien in horizontale rechtsverhou–
dingen dikwijls anders dan in verticale. Het zal veelal gerechtvaardigd
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2 Ter zake kan bij voorbeeld ten aanzien van
artikel 26 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten
worden gewezen op HR 12 oktober 1984,
Nederlandse Jurisprudemie (N J) 1985, 230
en NJ/Administratiefrechtelijk beslis–
s/ngen(AB) 1985. 319 en HR 23 september
1988, Rechtspraak van de Week (RvdW)
1988, 154.

worden geacht dat burgers in privé-verhoudingen - in tegenstelling tot
de overheid die dat qualitate qua niet mag - beslissen op grond van hun
eigen, subjectieve, voorkeuren. Die vrijheid om naar eigen subjectieve
voorkeuren te beslissen, kan echter haar grens vinden in rechten van
anderen.

In Nederland bestaat veel steun voor de discriminatiebestrijding en wel
in een zodanige mate dat van een zeer breed gedragen maatschappelijke
opvatting kan worden gesproken. Dat is een reden te meer voor de
overheid om regels te stellen voor die situaties waarin van discriminatie
sprake is. Het voorliggende wetsvoorstel achten wij een belangrijk
instrument bij het tegengaan en uitbannen van discriminatie.

2.4 De leden van de VVD-fractie zouden het interessant vinden te
vernemen waarom anti-discriminatiebepalingen in diverse internationale
verdragen of verklaringen geen afdoende aanknopingspunten voor de
gediscrimineerde burger zouden geven.

In antwoord hierop merken wij, in aanvulling op onze opmerkingen in
onderdeel 1 van het nader rapport over dit wetsvoorstel (p.1-5), aller–
eerst op dat internationale verklaringen, niet zijnde verdragen, in de
Nederlandse rechtsorde geen rechtstreekse werking hebben en dus niet
met succes in rechte kunnen worden ingeroepen. Men kan in verband
met het onderhavige onderwerp bij voorbeeld denken aan de UN Decla–
ration on the Elimination of all forms of Intolerance and of Discrimination
based on Religion or Belief. Bij internationale verdragen moet onder–
scheiden worden tussen bepalingen met en zonder rechtstreekse
werking. Het is de taak van wetgever en bestuur aan laatstgenoemde
categorie verdragsbepalingen uitvoering te geven en eventueel daarmee
strijdige nationale regelingen buiten toepassmg te laten.

Rechtstreeks werkende anti-discriminatiebepalingen in verdragen
kunnen in de relatie tussen overheid en burger rechtstreeks worden
ingeroepen. Bij het inroepen van deze bepalingen tegen een (vermeende)
schending door de overheid moet echter rekening worden gehouden met
het veelal algemeen geformuleerde karakter van deze bepalingen. Met
name zal duidelijk moeten zijn of het gemaakte onderscheid discriminatie
in de zin van het desbetreffende verdrag inhoudt.

Daarbij komt dat het althans op internationaal niveau zeker nog niet
vast staat wat precies onder de formule «op welke grond ook» in bij
voorbeeld artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 26
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(IVBP) kan worden gebracht. Voor wat ons land betreft kan gewezen
worden op het feit dat de grond hetero– en homoseksuele gerichtheid bij
de grondwetsherziening van 1983 al werd aangemerkt als non-discrimi–
natiegrond vallend onder artikel 1 van de Grondwet. Voor wat betreft de
huwelijkse staat zij overigens ook verwezen naar het verbod van indirecte
discriminatie van vrouwen wegens hun geslacht in de EG-richtlijnen
gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de daarop gebaseerde
wetgeving. In deze wetgeving wordt bovendien het maken van onder–
scheid tussen gehuwden en ongehuwden bij aanstelling en ontslag
verboden. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat ook bij rechtstreeks
werkende verdragsbepalingen de rechter het onder omstandigheden
buiten zijn rechtsvormende taak acht een discriminatoir onderscheid op
te heffen2.

De anti-dicriminatiebepalingen in internationale mensenrechtenver–
dragen hebben in de rechtsverhoudingen tussen burgers (en maatschap–
pelijke organisaties) onderling, de zogenaamde horizontale rechtsverhou–
dingen, slechts weinig rechtstreekse toepassmg gevonden. Derhalve
heeft juist voor die rechtsverhoudingen deze wet betekenis.

Met het vorenstaande is tevens een reactie gegeven op opmerkingen
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3 Zie met name: Kamerstukken II 1986/87,
18 950 (R 1281), nr. 6 (memorie van
antwoord), blz. 10-15.

van de D66-fractie over de relatie tussen de reikwijdte van deze wet en
de rechtstreekse en de horizontale werking van internationale
bepalingen.

2.5 In reactie op de opmerking van de leden van de SGP-fractie over
wetsvoorstel 18 950 betreffende het Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen moet worden
gesteld dat dit verdrag in de eerste plaats de overheid bindt. In de
rechtsverhouding tussen overheid en burger zal niet snel worden aange–
nomen dat dit verdrag rechtstreeks werkt. Bij de parlementaire behan–
deling van de Rijkswet tot goedkeuring van het Internationaal Verdrag
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen is
aan de (beperkte) rechtstreekse werking uitvoerig aandacht besteed3. De
leden van de SGP-fractie zij daarnaar verwezen. Dat burgers in hun
onderlinge rechtsverhoudingen aan dit verdrag rechtstreeks rechten
kunnen ontlenen, zoals de leden van de SGP-fractie blijkens hun
verwijzing naar dit verdrag veronderstellen, kan worden betwijfeld. Aan
de specifieke bepaling van artikel 15, derde lid, van het verdrag zou
volgens de memorie van antwoord wel een dergelijke horizontale werking
(niet te verwarren het begrip «rechtstreekse werking») kunnen worden
toegedicht. Maar de betekenis daarvan is volgens die memorie van
antwoord, naast de regelgeving ter zake in het Burgerlijk Wetboek,
slechts van academisch belang.

2.6 De leden van de GPV-fractie verwezen naar de opmerking in de
memorie van toelichting dat gelijke behandeling van mensen, ongeacht
hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
seksuele gerichtheid of burgerlijke staat, helaas nog geen vanzelfspre–
kende zaak is. Oeze leden zagen deze uitspraak als een «akte van
politieke en maatschappelijke zelfbeschuldiging», die nader gedocumen–
teerd moet worden en nodigden de regering uit alsnog aan te tonen dat
er op dit punt van zodanige misstanden sprake is, dat ter bestrijding
daarvan wetgeving noodzakelijk is. Zij vroegen hierbij aan te geven in
hoeverre de recent behandelde wijziging van het Wetboek van Strafrecht
(wetsvoorstel 20 239) kan dienen om dergelijke misstanden tegen te
gaan. Ook de leden van de fractie van de SGP wezen op de normstelling
in het Wetboek van Strafrecht.

Wij zijn allereerst van oordeel dat naast een strafrechtelijk discrimina–
tieverbod een wettelijk verbod in het burgerlijk recht evenzeer noodza–
kelijk is.

Er zijn omstandigheden waarin in de eerste plaats het strafrecht als
handhavingsmechanisme in aanmerking komt. Dit geldt in het bijzonder
voor de feiten strafbaar gesteld in de artikelen 137c, 137d en 137e. De
in deze artikelen strafbaar gestelde feiten leveren weliswaar tevens een
onrechtmatige daad op jegens bepaalde groepen, doch het kan niet
alleen aan die groepen worden overgelaten om te beslissen of zij er iets
aan willen doen. Door deze strafbare feiten, die in het openbaar worden
gepleegd, wordt de openbare orde aangetast. Voor de handhaving
daarvan is primair de overheid verantwoordelijk, hetgeen tot uitdrukking
komt in de strafbaarstelling van deze feiten.

Anders ligt het met de feiten strafbaar gesteld in de artikelen
429quater en 137g van het Wetboek van Strafrecht. Hier gaat het om
discriminatie van bepaalde personen. Deze hebben er in de eerste plaats
belang bij dat de gevolgen van de discriminatie ongedaan worden
gemaakt. Hiervoor is het strafrecht niet het meest aangewezen, al wordt
er naar gestreefd om ook in het strafrecht de positie van het slachtoffer
te versterken. De voorkeur gaat uit naar een oplossing tussen partijen
zelf, tussen normovertreder en degene wiens belang de norm beoogt te
beschermen. Het civiele of het administratieve recht biedt dan meer
mogelijkheden.
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In het geval van overtreding van artikel 429quater of artikel 137g zal
dus het strafrecht ultimum remedium zijn en vooral belangrijk als er geen
direct gedupeerde zo gekrenkt is dat de krenking met alleen schadever–
goeding, niet kan worden goed gemaakt.

Wij wijzen in dit verband nog op het gegeven dat in die gevallen
waarin strafrechtelijke normen mede strekken ter bescherming van de
belangen van bepaalde personen, overtreding van die normen ook thans
grond kan geven voor een burgerrechtelijke vordering wegens onrecht–
matige daad. In geval van discriminatie in het sociaal-economisch
verkeer op grond van ras is aan een vordering wegens onrechtmatige
daad, steeds overtreding van artikel 429quater ten grondslag gelegd. In
dit opzicht hebben de strafrechtelijke normen, met name de artikelen
137c en 429quater van het Wetboek van Strafrecht, ook betekenis voor
de privaatrechtelijke handhavingsmogelijkheden. Het bezwaar van de
onduidelijkheid of een vordering op grond van onrechtmatige daad
(artikel 162 Boek 6 Nieuw BW) kans van slagen heeft, zal door deze wet
worden weggenomen.

Bij dit alles komt dat deze wet zowel voor wat betreft de gronden als
voor wat betreft de terreinen van het maatschappelijk leven een grotere
reikwijdte heeft dan de anti-discriminatiebepalingen in het Wetboek van
Strafrecht. In hoofdstuk 9 van deze memorie van antwoord zal op de
verhouding van dit wetsvoorstel met het strafrecht verder worden
ingegaan.

Tenslotte wordt het met name voor wat betreft de gronden ras en
homo– of heteroseksuele gerichtheid als een gemis ervaren dat er niet
een instantie is die klachten over discriminatie zou kunnen onderzoeken,
zoals de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de
arbeid.

2.7 De leden van de CDA-fractie vroegen of betekenis moet worden
gehecht aan het feit dat in internationale verdragen niet steeds dezelfde
gronden genoemd worden.

Wij antwoorden deze leden als volgt. De Universele Verklaring van de
rechten van de mens - de oorsprong van de moderne mensenrechtenver–
dragen - vermeldt in artikel 2 de gronden tas, kleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappe–
lijke afkomst, eigendom, geboorte en de politieke, juridische of interna–
tionale status waartoe iemand behoort. In artikel 16 van deze verklaring
(het recht om te huwen) worden uitsluitend de gronden ras, nationaliteit
en godsdienst vermeld. Artikel 25 (sociale bescherming) noemt onder–
scheid tussen wettige en onwettige kinderen.

Het op basis van de Universele Verklaring gesloten EVRM spreekt in
artikel 14, evenals in artikel 2 van de Universele Verklaring, over de
gronden geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst en geboorte. Artikel
14 EVRM spreekt niet over onderscheid op grond van de politieke,
juridische of internationale status waartoe iemand behoort en over
eigendom, maar aan de andere kant wel over onderscheid op grond van
het behoren tot een nationale minderheid en onderscheid op grond van
vermogen.

Het IVBP dat blijkens de preambule eveneens ziet op uitwerking van de
Universele Verklaring, vermeldt in artikel 2 de gronden ras, huidskleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, welstand en geboorte. Hierin wordt derhalve
gesproken over huidskleur en over welstand in plaats van de begrippen
kleur en vermogen in de Universele Verklaring. Artikel 26 IVBP vermeldt
dezelfde gronden als in artikel 3 IVBP, met vervanging van het begrip
welstand door eigendom. Artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake
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economische, sociale en culturele rechten (IVESC) vermeldt dezelfde
gronden als artikel 26 IVBP.

De hiervoor vermelde verdragsbepalingen bevatten opsommingen die
niet limitatief zijn; het betreft evenals de tweede volzin van artikel 1 van
de Grondwet enuntiatieve opsommingen. Deze opsommingen hebben in
beginsel geen andere betekenis dan het nadrukkelijk vastleggen dat deze
gronden onder het discriminatieverbod vallen. De in de opsomming
opgenomen gronden hebben in zoverre betekenis, dat bij de beant–
woording van de vraag of onderscheid op grond van de uitdrukkelijk
vermelde gronden objectief gerechtvaardigd is, de interpretatiemarge
klein is. Dat wil zeggen dat niet op voorhand kan worden aangenomen
dat onderscheid op de in de opsomming vermelde gronden objectief
gerechtvaardigd en derhalve toegestaan is. Voor onderscheid op de
uitdrukkelijk vermelde gronden geldt derhalve dat deze bij voorbaat een
vermoeden van discriminatie oproepen. Dat betekent overigens niet dat
bij onderscheid op grond van de niet expliciet vermelde gronden niet bij
voorbaat een vermoeden van discriminatie aanwezig kan zijn.

Voor wat betreft de verdragsbepalingen waarin slechts één grond
wordt vermeld of waarin een limitatieve opsomming wordt gegeven,
zoals het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie van vrouwen en het Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie, is voor de toepassing
van het verdrag de opsomming van gronden wèl belangrijk. Met name is
belangrijk wat de precieze betekenis is van de vermelde grond(en).

Voor het uitwerken van artikel 1 van de Grondwet in dit wetsvoorstel is
de opsomming van gronden van minder betekenis. Wij achten het
belangrijk dat discriminatie wordt tegengegaan voor wat betreft die
gronden die voor ons land het meest relevant zijn. De gronden die wel in
internationale verdragen zijn vermeld doch niet in dit wetsvoorstel zijn
opgenomen, achten wij voor ons land minder relevant. Ter zake verwijzen
wij naar paragraaf 4 van de memorie van toelichting. In aanvulling
daarop merken wij op dat onder de formule «op welke grond ook» in
artikel 1 Grondwet blijkens de totstandkomingsgeschiedenis uitdrukkelijk
de homo– of heteroseksuele gerichtheid moet worden begrepen.
Overigens zou het op gelijke wijze interpreteren van het in het interna–
tionale recht neergelegde verbod van discriminatie ten aanzien van de
grond homoseksuele gerichtheid in Nederland niet tot een andere
benadering hebben geleid. Bovendien is van belang dat de gronden in dit
wetsvoorstel verschillende maatschappelijke verschijningsvormen
kennen. Bij discriminatie op grond van geslacht of ras gaat het om
aantasting van de menselijke waardigheid door ongerechtvaardigd
onderscheid dat louter op basis van een persoonskenmerk als zodanig
wordt gemaakt. Bij de andere gronden ligt dat anders, omdat daar
bepaalde opvattingen, gedragingen of de gezindheid een rol spelen. Dit
rechtvaardigt dat binnen onze eigen rechtsorde voor onderscheid
gebaseerd op de andere gronden ten dele andere maatstaven worden
aangelegd dan de maatstaven die in internationaal verband zijn aanvaard
ten aanzien van onderscheid naar ras en geslacht. Uiteraard betekent dit
verschil niet dat discriminatie op de verschillende gronden meer of
minder toelaatbaar zou zijn. In het wetsvoorstel wordt dan ook geen
rangorde van gronden gecreëerd; ook artikel 1 van de Grondwet kent
geen rangorde van gronden. De aard en ernst van het onderscheid bij de
ene grond zijn principieel niet van een ander karakter dan bij onderscheid
op een van de andere gronden. Uitgangspunt bij dit wetsvoorstel is de
fundamentele gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Mensen verschillen op
deze aspecten van hun mens zijn. Om met de woorden van de leden van
de CDA-fractie te spreken: in hun waardigheid als menselijk schepsel is
er geen verschil.
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Voor alle gronden in het wetsvoorstel geldt gelijkelijk, dat onderscheid
slechts toelaatbaar is als het uitdrukkelijk is toegestaan. Het oordeel over
de eventuele toelaatbaarheid van onderscheid wordt uiteraard meebe–
paald door bestaande rechtsnormen ten aanzien van specifieke gronden.
Deze normen, waartoe naast de in artikel 4 vermelde wetsbepalingen ook
enkele internationale verdragen, genoemd in de memorie van toelichting,
behoren, worden door deze wet intact gelaten.

De vraag van de leden van de CDA-fractie of in het kader van dit
wetsvoorstel betekenis moet worden gehecht aan het feit dat in interna–
tionale verdragen niet steeds dezelfde gronden vermeld worden, beant–
woorden wij op grond van het vorenstaande ontkennend.

2.8 Naar de mening van de leden van de VVD-fractie was onvol–
doende uit de verf gekomen waarom artikel 1 Grondwet nadere
uitwerking behoeft in dit wetsvoorstel.

In onderdeel 1 van het nader rapport is reeds uitvoerig ingegaan op de
redenen waarom artikel 1 Grondwet naar ons oordeel nader uitgewerkt
dient te worden in het onderhavige wetsvoorstel. Het voorstel beoogt
expliciet vast te leggen dat het in artikel 1 van de Grondwet neergelegde
beginsel van non-discriminatie op de door het voorstel bestreken
terreinen doorwerkt in horizontale rechtsverhoudingen.

Het voorstel beoogt voorts recht te doen aan het uitgangspunt dat de
wetgever bij conflicterende belangen die door grondrechten worden
beschermd, de onderlinge afbakening dient te bepalen. In ons staats–
bestel is het aan de wetgever om met inachtneming van de beperkings–
mogelijkheden die de Grondwet geeft, die afbakening te maken. Bij deze
afbakening moet de wetgever blijven. Beperking van de uitoefening van
een grondrecht binnen de grondwettelijke beperkingsmogelijkheden is
immers slechts aanvaardbaar, als deze beperking noodzakelijk is ter
bescherming van andere waarden die in onze samenleving als wezenlijk
worden ervaren. Het beginsel van non-discriminatie moet als zo'n wezen–
lijke waarde worden beschouwd.

2.9 De leden van de GPV-fractie vroegen aan te geven in hoeverre
deze misstanden zich voordoen ten aanzien van elk van de vermelde
gronden. Deze vraag over de in het wetsvoorstel uitdrukkelijk vermelde
gronden betreft de noodzakelijkheid van de gekozen reikwijdte van het
wetsvoorstel. Ter zake merken wij op dat de reikwijdte van het
wetsvoorstel is ingegeven door de reikwijdte van het vorige voorstel voor
een Algemene wet gelijke behandeling (wetsvoorstel 20 501). De
reikwijdte van dat wetsvoorstel is merkbaar beïnvloed door het eerste
concept van een mogelijk initiatief-voorstel van Wet gelijke behandeling
van de leden Rempt-Halmmans de Jongh, Korthals en Franssen van 23
december 1985 en door het initiatief-wetsvoorstel van wet van de leden
Van Nieuwenhcven en Haas-Berger houdende regels ter bestrijding van
seksediscriminatie (wetsvoorstel 20065).

Het wetsvoorstel 20 501 en het concept-voorstel van de WD beogen
blijkens de considerans en artikel 1 daarvan uitwerking te geven aan het
aan artikel 1 van de Grondwet ten grondslag liggende beginsel door een
wettelijk verbod van (ongerechtvaardigd) onderscheid op bijkans identiek
geformuleerde gronden als het onderhavige wetsvoorstel: godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
gerichtheid of burgerlijke staat. In de memorie van antwoord bij het initi–
atief-wetsvoorstel wordt ter zake eveneens naar artikel 1 van de
Grondwet verwezen.

Het opnemen van de gronden godsdienst, levensovertuiging en
politieke gezindheid heeft dus niet zo zeer te maken met «misstanden» in
onze samenleving ten aanzien van deze gronden, maar meer met de
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grondwettelijke verankering van het gelijkheidsbeginsel. Overigens kan
ter zijde worden opgemerkt dat onderscheid op grond van godsdienst of
levensovertuiging tevens indirect onderscheid op grond van ras kan
opleveren. In het voorliggende wetsvoorstel is de grond godsdienst of
levensovertuiging echter als zelfstandige grond opgenomen.

2.10 Van de zorg van het lid van de RPF-fractie over het voorstel voor
een Algemene wet gelijke behandeling hebben wij kennis genomen. Het
lid van de RPF-fractie vroeg de regering nog eens ondubbelzinnig aan te
tonen dat er sprake is van een zodanig ernstige belemmering in het
maatschappelijk functioneren van personen en groepen die door deze
brede wet zullen worden beschermd, dat de onderhavige wetgeving
noodzakelijk is naast de bestaande wettelijke mogelijkheden. De door de
regering vermelde voordelen van deze wetgeving achtte dit lid betrek–
kelijk. Het aan het woord zijnde lid verwees in dit verband naar het
advies van de Raad van State over wetsvoorstel 20 501 en het advies
van C.A.J.M. Kortmann in zijn advies aan de bijzondere Commissie voor
de Antidiscriminatiewetgevirig over datzelfde wetsvoorstel.

Wij antwoorden dit lid als volgt. De redenen voor indiening van dit
wetsvoorstel zijn uiteengezet in de memorie van toelichting en zijn
hiervoor nog eens nader toegelicht.

Wij zijn van mening dat de afweging van de door grondrechten
beschermde belangen op de terreinen die het wetsvoorstel bestrijkt,
meebrengt dat beperking van die vrijheden in verband met het verbod
van discriminatie in bepaalde opzichten onvermijdelijk is. Juist omdat
zo'n afweging aan de orde is, is primair de wetgever het aangewezen
orgaan om die afweging te verrichten.

Met betrekking tot de verwijzing van het lid van de RPF-fractie naar
deze twee adviezen merken wij op dat het nu voorliggende wetsvoorstel
op belangrijke punten afwijkt van wetsvoorstel 20 501. De Raad van
State heeft in zijn advies over dit wetsvoorstel ook opnieuw een advies
uitgebracht, zij het dat de Raad op enkele punten verwees naar zijn
advies over wetsvoorstel 20 501. Ook de kritiek van Kortmann betreft het
vorige wetsvoorstel. Zijn kritiekpunten gaan voor een belangrijk gedeelte
niet op voor dit wetsvoorstel.

2.11 Naar de mening van de leden van de Groen Links-fractie dient de
discussie over dit wetsvoorstel zich vooral toe te spitsen op de vraag
wanneer de door de wet te stellen grenzen worden overschreden en
waar het maken van onderscheid door particuliere organisaties nog
aanvaardbaar kon worden geacht. Deze leden merkten op dat bij de
gehouden hoorzitting het wetsvoorstel voor meerderlei uitleg vatbaar
bleek.

Wij hebben kennis genomen van schriftelijk reacties die verscheidene
maatschappelijke (belangen)organisaties op dit wetsvoorstel hebben
gegeven. Zoals hiervoor al is gezegd, hebben wij opgemerkt dat waar de
ene betoogt dat het wetsvoorstel niet vér genoeg zou gaan, door de
ander wordt betoogd dat het juist te vèr zou gaan. Dat wijst er naar onze
mening niet op dat het wetsvoorstel voor verschillende uitleg vatbaar is,
maar dat het getuigt van verschillende wensen ten aanzien van de inhoud
van het wetsvoorstel.

HOOFDSTUK 3 DOORWERKING VAN HET GELIJKHEIDSBE
GINSEL IN HET BURGERLIJK RECHT

3.1 Het lid van de RPF-fractie achtte het wenselijk dat de regering een
nadere beschouwing zou geven over het begrip horizontale werking.
Onder verwijzing naar de door Boesjes beschreven glijdende schaal van
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4 Boesjes, J. (1973) 48 Nederlands Juris–

5 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3,
blz. 15-16.

rechtsgevolgen4 vroeg hij op welke gronden gekozen is voor de meest
vergaande vorm van horizontale werking van artikel 1. Voorts vroeg hij
waarom slechts relatief beperkte uitzonderingen zijn opgenomen.

De leden van de GPV-fractie meenden dat het uitgangspunt dat artikel
1 van de Grondwet rechtstreeks werkt in verhoudingen tussen overheid
en burger en doorwerkt in andere verhoudingen zó geformuleerd geen
recht doet aan de tekst en de geschiedenis van de totstandkoming van
het eerste hoofdstuk van de Grondwet. Deze leden meenden in dat
verband voorts dat de regering voor doorwerking van artikel 1 van de
Grondwet in burgerrechtelijke verhoudingen een inhoudelijke motivering
zal moeten geven. Een dergelijke motivering hadden deze leden in de
memorie van toelichting gemist.

Bij de grondwetsherziening van 1983 is daarover onder meer het
volgende gezegd: «Zoals reeds werd opgemerkt lijkt de discussie over de
horizontale werking van grondrechten er dikwijls van uit te gaan, dat er
slechts twee mogelijkheden open staan, te weten hetzij een integrale en
volledige werking van de grondrechten in de horizontale verhoudingen
hetzij een volstrekte afwezigheid van een zodanige werking. Toch zijn er
vele schakeringen mogelijk. Grondrechten kunnen op uiteenlopende
wijzen ook in meer en minder vergaande mate in de horizontale verhou–
dingen doorwerken. De minst ver gaande wijze is wellicht de opdracht
aan de wetgever of de overheid om een nader geformuleerd belang of
beginsel ook in particuliere verhoudingen te verwezenlijken; dat is het
geval met de instructienormen die men bij een aantal sociale grond–
rechten aantreft. lets verder gaat de grondrechtsnorm, die zich niet
alleen tot de wetgever richt maar ook aan de rechter presenteert als een
belangrijke waarde waarvan de rechter de invloed ondergaat bij de inter–
pretatie van privaatrechtelijke regels of begrippen. Vervolgens kan het
grondrecht zelfstandig een rechtsbelang uitdrukken, dat de rechter bij
afweging van belangen mede in aanmerking moet nemen. Nog weer
verder gaat een grondrecht, dat de uitdrukking is van een rechtsbeginsel
waarvan de rechter slechts op zwaarwegende gronden mag afwijken. Ten
slotte kan het grondrecht beogen zich dwingend aan de rechter op te
leggen en slechts die afwijkingen toe te staan, welke tot een grondwette–
lijke beperkingsclausule herleidbaar zijn.

In de zojuist beschreven benadering is geen plaats meer voor de
gedachte, dat de grondrechten of alle in het geheel niet of alle op
dezelfde wijze en in dezelfde mate in de horizontale verhoudingen
zouden doorwerken. De vraag naar de horizontale werking behoeft niet
voor elk grondrechtsartikel gelijkluidend te worden beantwoord. De
antwoorden kunnen per artikel, per artikelonderdeel, misschien zelfs per
categorie van gevallen, waarop het artikel betrekking heeft, verschillen.
Deze benadering heeft het voordeel, dat het probleem van de derden–
werking van zijn dogmatisch karakter wordt ontdaan en wordt terugge–
bracht tot de normale proporties van grondwetsinterpretatie.»5

De memorie van antwoord vermeldt onder meer het volgende:
«Enerzijds achten wij een algehele afwijzing van horizontale werking niet
alleen ongewenst maar ook niet meer in overeenstemming met een
rechtsontwikkeling die aan de hand van de rechtspraak aanwijsbaar is.
De daar tegenover staande uitspraak, dat grondrechten in alle volle–
digheid voor alle horizontale verhoudingen zouden gelden, zou evenwel
volstrekt buiten de realiteit liggen en zou ook het kader van deze grond–
wetswijziging te buiten gaan. Het zou namelijk een uitermate vergaande
ingreep in het burgerlijk recht betekenen, die niet met een enkele grond–
wetswijziging als de onderhavige kan worden doorgevoerd.

In verband hiermee hebben wij gemeend een standpunt te moeten
innemen, dat enerzijds een keuze tussen beide uitersten vermeldt doch
dat anderzijds wel getuigt van een positieve instelling jegens de
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6 Kamerstukken II 1976/77. 13 872, nr. 7.
blz. 10.
' Kamerstukken I 1976/77, 13 872, nr. 55b,
blz 17-18

doorwerking van grondrechten in de horizontale verhoudingen, aangezien
de grondrechten in beginsel ook een belangrijke functie kunnen vervullen
in de verhoudingen tussen burgers en ter bescherming van de burger in
zijn verhouding tot machtige particuliere instellingen.»6

In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer is voorts nog
gemeld: «Doorwerking van grondrechten hangt niet alleen af van het
grondrecht, dat in een bepaald geval in het geding is. Ook de feitelijke
omstandigheden van het concrete geval en de aan de orde zijnde rechts–
regels kunnen mede van belang zijn voor de bepaling van het gewicht,
dat een grondrecht in de uiteindelijke afweging moet hebben. De
verschillende vormen van doorwerking van grondrechten in de verhou–
dingen tussen burgers, die wij in de geciteerde passage in de memorie
van toelichting hebben genoemd zijn dan ook niet zo zeer vaste defini–
tieve kwalificaties voor de doorwerking van grondrechten, maar zijn
vooral bedoeld om een aantal gradaties aan te geven, waarmee in de
concrete rechtsbeslissingen aan grondrechten betekenis voor verhou–
dingen kan worden toegekend.

Naast de rechter heeft de wetgever een niet minder belangrijk aandeel
gehad in het vorm geven aan de werking van grondrechten tussen
burgers onderling. Voorbeelden van wettelijke regelen, waarin gestalte is
gegeven aan deze wijze van werking van grondrechten liggen op het
terrein van de wetgeving, die bepaalde vormen van discriminatie onder
meer verbiedt in het verkeer tussen burgers (artikelen 137c-137e, 429ter
en 429quater Wetboek van Strafrecht; Wet Economische Mededinging
artikel 9a; Wet op de Collectieve arbeidsovereenkomst artikel 1). Andere
voorbeelden zijn de wettelijke bescherming van het huisrecht tegen
inbreuken daarop door andere burgers; de regelingen ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer tegen bepaalde vormen van afluisteren of
bespieden. (...) Uit het voorgaande moge blijken dat onze opmerkingen
over de horizontale werking van grondrechten niet tot doel hebben
nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Onze uiteenzettingen bevatten
vooral een samenvatting van bestaande tendensen ten aanzien van de
rechtsvorming op het terrein van de doorwerking van grondrechten in de
verhoudingen tussen burgers. Zij beogen daarbij zo goed mogelijk aan te
sluiten. Wij beklemtonen hierbij dat evenals de rechtsvorming ten
aanzien van de horizontale werking in het verleden een zaak is geweest
van wetgever, bestuur en rechter, deze rechtsvorming ook in de
toekomst tot de taak van deze verschillende instellingen zal behoren. Elk
van deze instellingen zal vanuit zijn eigen staatsrechtelijke positie,
bevoegdheden en mogelijkheden waar nodig kunnen bijdragen aan de
verdere uitwerking van de betekenis van de grondrechten voor de
horizontale verhoudingen.

De omstandigheid dat onze beschouwingen over de horizontale
werking van grondrechten eerder als een momentopname van een
bestaand proces dan als het vertrekpunt van een nieuw proces zijn aan te
merken vormt ook de rechtvaardiging voor de door ons betoonde terug–
houdendheid en voorzichtigheid in het geven van een zo precies en
concreet mogelijk overzicht van de wijzen waarop grondrechten
betekenis zouden kunnen hebben voor de verhoudingen tussen burgers.
Wij hebben hierboven reeds een aantal bestaande voorbeelden van
horizontale werking van grondrechten genoemd.»7

Geconcludeerd kan derhalve worden dat bij de grondwetsherziening
enerzijds een algehele afwijzing van horizontale werking ongewenst en
niet meer in overeenstemming met de in de wetgeving en jurisprudentie
aanwijsbare rechtsontwikkeling werd geacht. Anderzijds werd ook een
volledige werking in horizontale verhoudingen irreëel geacht. Wetgever,
rechter en bestuur hebben, zoals blijkt uit de weergegeven passages, op
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dit terrein overigens al de nodige stappen gezet. In principe was de
doorwerking van grondrechten in de private rechtsverhoudingen al
erkend, zij het dat daarbij verschillende gradaties van doorwerking zijn
aan te wijzen. Doorwerking van het grondrecht hangt namelijk van
verschillende factoren af: de aard en de strekking van het grondrecht, de
feitelijke omstandigheden van het concrete geval en de in het geding
zijnde rechtsregels.

Als voorbeeld van het door de wetgever verlenen van horizontale
werking is bij de grondwetsherziening juist genoemd het verbod van
discriminatie in het verkeer tussen burgers, zoals onder meer vastgelegd
in de artikelen 137c e.v. en 429quater van het Wetboek van Strafrecht.
Nadere regelgeving, mede in verband met artikel 1 van de Grondwet,
past zeer wel in deze rechtsontwikkeling.

Overigens is de afbakening van het in het wetsvoorstel neergelegde
verbod van onderscheid en de daarmee samenhangende rechtvaardi–
gingsgronden het resultaat van de beoordeling door de wetgever van de
strekking van het discriminatieverbod in de verhouding tussen burgers
onderling. Daaruit blijkt dat niet gekozen is voor de meest vergaande
horizontale werking, maar juist voor een doorwerking die recht doet aan
de belangen die andere grondrechten beogen te beschermen.

3.2 De leden van de SGP-fractie vroegen naar hetgeen met deze wet
wordt beoogd en vroegen of het in artikel 1 van de Grondwet neerge–
legde beginsel primair een klassiek of een sociaal grondrecht is.

Het antwoord op de vraag of het grondrecht op gelijke behandeling
primair een klassiek dan wel sociaal karakter heeft, achten wij niet van
belang voor de vraag of dit wetsvoorstel noodzakelijk is. Wij zijn van
mening, dat los van de (theoretische) discussie over de vraag of artikel 1
van de Grondwet horizontale werking heeft, wetgeving op dit terrein
nodig is. De overheid heeft niet alleen de plicht om zelf alle burgers in
gelijke gevallen gelijk te behandelen en niet te discrimineren; op haar
rust ook de plicht om burgers te beschermen tegen discriminatie door
andere burgers. Ten aanzien van de gronden ras en geslacht kan in dit
verband gewezen worden op de expliciete verplichtingen die zijn
neergelegd in het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke
vorm van rassendiscriminatie en het Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.

3.3 De leden van de GPV-fractie meenden dat ook in het burgerlijk
recht het beginsel van non-discriminatie van betekenis is in die zin dat
daarbij geen ongerechtvaardigd onderscheid behoort te worden
gemaakt, hetgeen primair naar de regels en beginselen van burgerlijk
recht zou moeten worden beoordeeld. Deze leden verwezen in dat
verband naar de systematiek van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
waarin begrippen als redelijkheid en billijkheid en maatschappelijke
betamelijkheid een grote rol spelen. Deze leden vroegen aandacht voor
de opmerkingen hierover van W.C.L. van der Grinten in zijn afscheids–
college8.

Wij zijn van mening dat de algemene bepalingen van het burgerlijk
recht - Van der Grinten vermeldt in dit verband onrechtmatigheid en
strijd met de openbare orde en de goede zeden - onvoldoende zijn om
discriminatie tegen te gaan. Het volledig overlaten van de normering aan
de rechtspraak achten wij op het terrein van de discriminatie niet op zijn
plaats. Het is de taak van de wetgever om een kader te scheppen
waarbinnen de rechter tot een oordeel kan komen. Wij delen ook niet de
opvatting van Van der Grinten, dat omdat de maatschappelijke opvat–
tingen niet uitgekristalliseerd zouden zijn, de rechter bij uitstek een taak
zou hebben. Er bestaat naar ons inzicht een brede maatschappelijke

8 Grinten, w. c. L. van der (1984) Discrimi– consensus ten aanzien van het beginsel dat discriminatie verwerpelijk is
natie en burgeriijk recht. Zwoiie, biz. 15 en bestreden moet worden.
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3.4 De leden van de SGP-fractie wezen erop dat artikel 1 van de
Grondwet geen clausule bevat dat de wet nadere regels moet stellen (of
uitzonderingen en beperkingen kan bevatten) zoals dat bij vele andere
grondrechten het geval is. Deze leden meenden dat het artikel een recht–
streeks werkend recht bevat, waarop de burger zich voor de rechter kan
beroepen. Terecht merkten deze leden op, dat het artikel de norm bevat
voor de wetgever en bestuurlijke overheid dat zij ongelijke behandeling
en discriminatie achterwege behoren te laten. Deze leden stelden zich op
het standpunt dat niet onomstreden is dat het artikel ook horizontale
werking heeft.

Inderdaad bevat artikel 1 van de Grondwet geen opdracht om tot
wetgeving te komen. Dit laat onverlet dat het tot de bevoegdheid van de
wetgever moet worden gerekend om de doorwerking te regelen in
rechtsverhoudingen tussen burgers onderling, mede gelet op de
belangen die dit grondrecht en andere grondrechten beogen te
beschermen.

Belangrijk is voorts, dat het wetsvoorstel naar inhoud en strekking in
overeenstemming is met artikel 1 Grondwet. De grondwetgever van
1983 heeft, zo blijkt op verschillende plaatsen uit de parlementaire
stukken, duidelijk voor ogen gehad dat het non-discriminatiebeginsel en
de horïzontale werking van grondrechten in ontwikkeling zijn. Dit
wetsvoorstel past geheel in die ontwikkeling.

Overigens zijn wij van mening dat de stellingname dat het in artikel 1
van de Grondwet neergelegde geiijkheidsbeginsel in rechtsverhoudingen
tussen burgers niet zou doorwerken, juist de noodzaak accentueert om
door middel van wetgeving ter zake duidelijkheid te scheppen.

HOOFDSTUK4 DE REIKWIJDTE VAN HET WETSVOORSTEL

4.1 De leden van de fracties van het CDA en de PvdA vroegen om
nader in te gaan op de redenen om andere gronden zoals leeftijd en het
gehandicapt zijn niet in het wetsvoorstel op te nemen. Ook de leden van
de SGP-fractie stelden hierover enkele vragen. De leden van de
VVD-fractie en de leden van de Groen Links-fractie vroegen naar het
onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie.

De leden van de D66-fractie achtten de thans gekozen gronden te
limitatief. Deze leden konden billijken dat nader onderzoek noodzakelijk
geacht werd alvorens tot eventuele toevoeging van gronden over te
gaan.

De leden van de GPV-fractie vroegen of niet gevreesd moet worden
dat het enkele feit van de keuze van bepaalde discriminatiegronden,
zeker als zij niet in artikel 1 van de Grondwet worden vermeld, leidt tot
accentuering van de betekenis van deze gronden en tot een relativering
van de niet vermelde gronden.

De in het wetsvoorstel opgenomen gronden zijn alle gronden die op de
terreinen die de wet bestrijkt bij voorbaat als een verdacht criterium voor
onderscheid kunnen worden aangemerkt. De in het wetsvoorstel gekozen
structuur waarbij onderscheid wordt verboden behalve in de in het
voorstel genoemde uitzonderingen, past hierbij.

Leeftijd is niet een bij voorbaat verdacht criterium voor onderscheid. In
onze samenleving en in onze wetgeving worden leeftijdscriteria gehan–
teerd zonder dat dit discriminatie van personen oplevert. Uit een oogpunt
van rechtszekerheid kan het leeftijdscriterium in vele gevallen juist een
objectief criterium zijn. Voorbeelden in dit verband zijn het hanteren van
leeftijd als criterium voor de handelingsbekwaamheid (de minderjarig–
heidsgrens), of als grens voor de leerplicht maar ook als grens voor
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bepaalde voorzieningen zoals het algemeen ouderdomspensioen.
Daarnaast blijken leeftijdscriteria onderling met elkaar samen te hangen.
Zo is de minderjarigheidsgrens direct bepalend voor een aantal andere
rechten, zoals het recht om zitting te hebben in een algemeen vertegen–
woordigend lichaam. Ook in het kader van het ouderenbeleid is er sprake
van differentiatie naar leeftijdsgroepen (55-75 jaar). Het hanteren van
een leeftijdscriterium behoeft dan ook nog geen discriminatie op grond
van leeftijd op te leveren. Wij achten het van belang om eerst een inzicht
te krijgen van de situaties waarin leeftijdscriteria worden gehanteerd. Uit
onderzoek moet blijken in welke gevallen het hanteren van het leeftijds–
criterium een knelpunt kan opleveren, dat door middel van wetgeving
moet worden opgelost. In het kader van de normale werkzaamheden
zullen door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie in overleg
met ieder departement afzonderlijk de voornaamste knelpunten van de
onder dat departernent ressorterende wet– en regelgeving worden
geïnventariseerd en bezien. Uitgangspunt van het onderzoek is dat
leeftijd in veel gevallen een objectief en geschikt criterium is dat in het
licht van de doelstelling van de desbetreffende regeling juist de rechtsze–
kerheid en rechtsgelijkheid kan dienen. In het onderzoek zal bijzondere
aandacht worden besteed aan leeftijdsgrenzen die voor ouderen van
belang zijn. Na de inventarisatie zullen wij de resultaten bezien met het
oog op de richting van de te kiezen oplossingen van de knelpunten.

De leden van de VVD-fractie en de leden van de Groen Links-fractie
vroegen naar de resultaten van het onderzoek dat reeds in opdracht van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd op
het terrein van de arbeid. Wij kunnen deze leden berichten dat het
rapport van het onderzoek en de discussienotitie over dit onderwerp
onlangs aan de Stichting van de Arbeid zijn voorgelegd. Het rapport en
de notitie zijn tevens aan de Tweede Kamer gezonden.

Het voorstel van de leden van de SGP-fractie om in dit stadium van
voorbereiding het wetsvoorstel uit te breiden met enkele bepalingen die
situaties aanduiden waarin het naar vrijwel algemene opvatting niet
gerechtvaardigd is (een mate van) onderscheid op grond van leeftijd te
maken, kunnen wij niet overnemen. Het denken over dit onderwerp heeft
nog geen zodanig algemeen aanvaarde opvattingen opgeleverd dat dit
mogelijk is. Het vorenstaande neemt niet weg dat wij van mening zijn dat
discriminatie van ouderen moet worden tegengegaan. Het ouderenbeleid
van het kabinet9 is gericht op het stimuleren van een volwaardige
deelname van ouderen aan onze samenleving.

Net zoals wij van mening zijn dat achterstelling van ouderen wegens
hun leeftijd moet worden tegengegaan zijn wij ook van mening dat
achterstelling van gehandicapten moet worden tegengegaan. Het gehan–
dicaptenbeleid van het kabinet is evenzeer gericht op het stimuleren van
een volwaardige deelname van gehandicapten in onze samenleving.

Het criterium «gehandicapt zijn» is dan ook het criterium aan de hand
waarvan het gehandicaptenbeleid wordt gevoerd. Ook voor dit criterium
geldt dat het op zich zelf geen bij voorbaat verdacht criterium is. Aan de
hand van dit criterium kan worden nagegaan welke extra voorzieningen
en beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn om een volwaardige deelname
van gehandicapten te stimuleren.

Samenvattend zijn wij van oordeel dat het onderhavige wetsvoorstel
zich niet goed leent om de criteria leeftijd en gehandicapt als non-discri–
minatiegronden daarin op te nemen, omdat dit neer zou komen op een

3 Zie de nota Ouderen in tei. Kamerstukken categorisch verbod van het maken van onderscheid, behoudens de in de
n 1990/91, 21 814. Wet aan te geven uitzonderingen. Opneming van deze criteria in het
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wetsvoorstel vereist namelijk een compleet beeld van de gevallen waarin
onderscheid op deze gronden wel gerechtvaardigd is. In de structuur van
het wetsvoorstel zou voor al deze gevallen een uitzondering moeten
worden gemaakt. Het enkel verbieden van ongerechtvaardigd onder–
scheid op deze gronden biedt naar onze mening onvoldoende rechtsze–
kerheid aan burgers, aangezien daarmee nog geen duidelijkheid is
gegeven wanneer er sprake is van verboden onderscheid. Een dergelijke
verbodsbepalmg voegt uit een oogpunt van wetgeving niet veel toe aan
de reeds bestaande normen terzake.

Naar aanleidmg van de vraag van de leden van de GPV-fractie ter zake
merken wij op dat men ten aanzien van de in deze wet vermeide gronden
inderdaad kan zeggen dat deze een «accent» hebben, namelijk dat
onderscheid op de door de wet bestreken terreinen van het maatschap–
pelijk leven verboden is, behoudens de uitdrukkelijk in de wet vervatte
uitzonderingen. Deze gronden krijgen dat accent overigens niet eerst
door deze wet; de gronden godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid of
burgerlijke staat gelden ook nu al als bij voorbaat verdachte criteria voor
onderscheid.

4.2 De leden van de D66-fractie deden ten aanzien van de reikwijdte
van de wet de suggestie om aan de opsomming van de gronden toe te
voegen de zinsnede «op welke grond dan ook».

Zoals uit het vorenstaande volgt, is de reden voor een limitatieve
opsomming in de eerste plaats gelegen in het doel van dit wetsvoorstel
om duidelijke normstelling en effectieve rechtsbescherming te bieden
tegen discriminatie. Daarbij wordt onderscheid verboden, behoudens
met name genoemde uitzonderingen.

Deze uitzonderingen zijn zo exact mogelijk geformuleerd, en veelal
toegespitst op specifieke gronden. Bij een open formulering als bedoeld
door deze leden zou tevoren voor iedere mogelijke grond moeten worden
nagegaan, welke vormen van onderscheid wettelijk toelaatbaar zouden
moeten zijn. De door deze leden geopperde toevoeging in combinatie
met het begrip discriminatie leent zich niet voor toevoeging aan het
verbod van onderscheid van dit wetsvoorstel. Het is niet te voorzien
welke criteria daarmee onder de werkingssfeer van de wet zouden
worden gebracht. Overigens kan erop worden gewezen dat het limita–
tieve karakter van de opsomming in zoverre gerelativeerd wordt dat de
wet ook ziet op indirect onderscheid. Het gebruik van andere gronden die
indirect leiden tot onderscheid op grond van godsdienst, levensover–
tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat is eveneens verboden indien hiervoor een
objectieve rechtvaardigingsgrond ontbreekt of in deze wet ter zake niet
in een uitzondering is voorzien.10

In verband met het vorenstaande moge duidelijk zijn dat de suggestie
van de D66-fractie om aan de opsomming van de gronden toe te voegen
de zinsnede «op welke grond dan ook» door ons niet kan worden overge–
nomen.

4.3 De leden van de fractie van D66 misten een apart artikel over het
verenigingsleven.

Met de opmerking over het verenigingsleven doelen deze leden
waarschijnlijk op het ontbreken van een bepalmg over de toelating tot
het (bestuurs)lidmaatschap van een vereniging. Indien een dergelijke
toelating niet valt onder de gevallen waarin onderscheid verboden is (de
artikelen 5, 6 en 7) geeft dit wetsvoorstel inderdaad geen regels over die
toelating.10 Zie hierover meer in het IWEG-rapport, , , , ,

t a p Hoofdstuk4 "et wetsvoorstel geldt ovengens wel degehjk voor verenigmgen voor
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zover zij deelnemen aan het maatschappelijk verkeer op de terreinen die
door het wetsvoorstel worden bestreken. Zij voorziet in een adequate
bescherming tegen discriminatie in het maatschappelijk leven voor wat
betreft verenigingsactiviteiten. Het verbod van onderscheid in de
artikelen 5, 6 en 7 geldt ook voor verenigingen. Verenigingen die bij
voorbeeld goederen of diensten aanbieden als bedoeld in artikel 7, vallen
onder de werking van het wetsvoorstel. Dat zal eveneens het geval
kunnen zijn, indien de vereniging een open en zakelijk karakter heeft en
het lidmaatschap in feite niet meer inhoudt dan dat aan die leden een
goed of dienst wordt aangeboden.

Het geval kan zich bij voorbeeld voordoen dat de voorwaarden voor, de
toegang tot en de mogelijkheden tot uitoefening en ontplooiing binnen
het vrije beroep, samenhangen met het lidmaatschap van een vereniging.
In dat geval kan de wet van belang zijn, indien ten aanzien van het
lidmaatschap onderscheid wordt gemaakt op grond van de in de wet
vermelde gronden. Niet het onderscheid dat bij de toelating tot het
lidmaatschap wordt gemaakt is verboden, maar het verbinden van
gevolgen aan (het ontbreken van) dat lidmaatschap bij voorwaarden
voor, de toegang tot en de mogelijkheden tot uitoefening en ontplooiing
binnen het vrije beroep.

Met betrekking tot het interne verenigingsleven merken wij het
volgende op. Verenigingen hebben in het recht een bijzondere
bescherming. Ter zake kan worden gewezen op artikel 8 van de
Grondwet, artikel 11 EVRM, artikel 22 IVBP en titel 2 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

Binnen de door het burgerlijk recht getrokken grenzen is er een grote
vrijheid zich op gemeenschappelijke grondslag voor een politiek,
religieus, wetenschappelijk, cultureel, charitatief, sportief of ander
niet-commercieel doel te organiseren. De verenigingsvrijheid brengt met
zich dat rechtmatig eisen worden gesteld aan personen ter verwezen–
lijking van een, wettelijk geoorloofd, gemeenschappelijk doel. Dergelijke
eisen zullen niet zelden betrekking hebben op de criteria van het
wetsvoorstel (bij voorbeeld verenigingen ter behartiging van de belangen
van specifieke groepen). Het doel of effect mag uiteraard niet zijn
anderen direct of indirect te discrimineren. Het van toepassmg verklaren
van het verbod om onderscheid te maken op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, is hier niet aangewezen.
Immers, vele verenigingen zijn juist gebaseerd op een gemeenschap–
pelijk politiek of godsdienstig-levensbeschouwelijk doel. Daarnaast kan
gedacht worden aan onder meer verenigingen voor gescheiden mannen,
respectievelijk vrouwen, besloten sociëteiten, vrouwenverenigingen,
mannen– en vrouwenkoren en sportverenigingen. Ook doet zich de vraag
voor of verenigingen die het bedoelde onderscheid maken een ernstige
belemmering vormen voor de uitgesloten groepen personen om aan het
maatschappelijk leven deel te nemen. Het kabinet meent dat indien ter
zake een bepaling in dit wetsvoorstel zou worden opgenomen het onvol–
doende recht zou doen aan het pluriforme karakter van het Nederlandse
verenigingsleven en het grondrecht van vereniging. Met nadruk zij
nogmaals vermeld dat met dit voorstel niet een uitputtende regeling
wordt beoogd en dat op dit buiten het wetsvoorstel gelegen terrein de
rechter in een hem voorgelegd geval tot het oordeel kan komen dat een
bepaalde gedraging wegens de ernst en de strekking ervan strijd met het
in artikel 1 van de Grondwet neergelegde beginsel oplevert.

Zoals uit het vorenstaande blijkt is nadrukkelijk rekening gehouden met
de vrijheid van vereniging. Deze vrijheid houdt onder meer in dat vereni–
gingen voor zover dit niet in Boek 2 van het BW is vastgelegd, hun eigen
inrichting regelen. Aldaar is ook geregeld wat de consequenties zijn
wanneer een vereniging in strijd komt met de openbare orde.
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Op grond van vorenstaande overwegingen achten wij het niet nodig
afzonderlijke bepaling over verenigingen in het wetsvoorstel op te
len.

een
nemen

11 Bij voorbeeld artikel 5 van de Wet van 2
december 1982 tot uitvoering van het
Europees Verdrag inzake de rechtspositie
van migrerende werknemers, alsmede met
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van
buitenlandse werknemers (Stb 1982, 679).
Dit artikel betreft een verbod van minder
gunstige behandeling van arbeiders met een
andere dan de Nederlandse nationaliteit bij
het aangaan van de arbeidsovereenkomst,
bij de arbeidsvoorwaarden en bij de beëin–
diging van de arbeidsovereenkomst Deze
bepaling zal, indien wetsvoorstel 21 479
(herziening van het ontslagrecht) tot wet
wordt verheven, worden neergelegd in
artikel 1637ija BW
'2 Kamerstukken II 1990/91, 22 138, nr 2,
blz. 23-24.
13 Vgl.: HR 19 maart 1985, NJ 1985, 688,
HR 11 maart 1986, NJ 1986, 613, HR 1 juli
1986, /VJ1987, 217 en HR 14 maart 1989,
NJ 1990, 29

4.4 De leden van de PvdA-fractie merkten op dat het Landelijk Bureau
Racismebestrijding (LBR) erop heeft gewezen dat de discriminatiegrond
«ras» aangevuld zou moeten worden met de grond «nationaliteit». Ook
de leden van de D66-fractie verwezen bij het artikelsgewijze gedeelte
van het voorlopig verslag (bij artikel 1) naar deze reactie van het LBR. De
leden van de PvdA-fractie vroegen te reageren op de stelling van het LBR
dat particulieren slechts onderscheid mogen maken naar nationaliteit in
de staatkundige zin (en dus niet in de etnische zin) wanneer de wet het
bezit van de Nederlandse nationaliteit eist en het ÉG-recht of andere
internationale verdragen het toelaten.

De leden van de SGP-fractie vroegen of het geen aanbeveling verdient
om een duidelijke bepaling op te nemen die particulieren verbiedt onder–
scheid naar nationaliteit te maken, uiteraard behalve in de gevallen
waarin de wet dit eist of toelaat.

Naar aanleiding van deze vragen willen wij het volgende opmerken.
Ten aanzien van onderscheid naar nationale afkomst merken wij op dat

dit in beginsel valt onder onderscheid naar ras. Uit de jurisprudentie kan
worden afgeleid dat het maken van onderscheid naar nationaliteit op
zichzelf niet verboden is (behoudens specifieke wetsbepaling11), maar dat
dit anders is, indien het onderscheid in wezen een onderscheid op grond
van ras dan wel etnische afkomst beoogt of feitelijk tot gevolg heeft. In
die jurisprudentie is onderscheid naar nationaliteit (in de desbetreffende
gevallen) aangemerkt als een verschil in behandeling naar ras in de zin
van zowel het Wetboek van Strafrecht, artikel 1 van de Grondwet, artikel
1 van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van
rassendiscriminatie als artikel 26 van het IVBP. In de memorie van
toelichting is aangegeven dat het begrip «ras» in dit wetsvoorstel -
overigens evenals dat begrip in het Wetboek van Strafrecht en het Inter–
nationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscrimi–
natie en volgens vaste jurisprudentie –tevens omvat: huidskleur, afkomst
of nationale of etnische afstamming. Het wetsvoorstel beoogt derhalve
mede discriminatie van «buitenlanders» tegen te gaan. In de kabinets–
nota Rechtspositie en sociale integratie hebben wij in dit verband ook
aangegeven dat dit wetsvoorstel van groot belang is voor de rechtspo–
sitie van minderheden.12

Indien particulieren onderscheid maken naar nationale afkomst
(nationaliteit in etnische zin) zal er in beginsel sprake zijn van direct
onderscheid naar ras in de zin van deze wet13.

Indien particulieren onderscheid maken naar nationaliteit in staat–
kundige zin (en dus ongeacht de oorspronkelijke nationale afkomst) zal in
de Nederlandse situatie veelal kunnen worden aangenomen dat er sprake
is van indirect onderscheid naar ras. Indien een objectieve rechtvaardi–
gingsgrond ontbreekt, is er sprake van ongerechtvaardigd indirect onder–
scheid naar ras en valt dit aldus onder het verbod van onderscheid zoals
neergelegd in dit wetsvoorstel. Een objectieve rechtvaardigingsgrond zal
naar wij verwachten zelden aanwezig zijn. Wel is bij voorbeeld bij
echtscheiding, afstamming, huwelijksvermogensrecht en bij het
vaststellen van de personele gevolgen van het huwelijk de nationaliteit
van de betrokkene(n) volgens het Nederlandse internationaal privaatrecht
de eerste aanknopingsfactor. Ook zal bij de sport, bij het samenstellen
van landelijke teams voor internationale wedstrijden, op goede gronden
onderscheid naar nationaliteit (in staatkundige zin) gemaakt kunnen
worden. Het (strikt) verbieden van onderscheid naar nationaliteit, ook in
gevallen waarin dit niet leidt tot onderscheid naar ras in de betekenis die
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dat begrip in dit wetsvoorstel heeft, zou het wetsvoorstel een grotere
reikwijdte geven dan is bedoeld.

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat aanvulling van het
wetsvoorstel niet nodig is om gevallen van rassendiscriminatie zoals door
het LBR geschetst te bestrijden.

4.5 De leden van de Groen Links-fractie vroegen of er bezwaar bestaat
tegen de door het COC geuite wens om het begrip «homoseksuele
gerichtheid» te vervangen door seksuele voorkeur.

In de eerste plaats is met de in het wetsvoorstel opgenomen gronden
aansluiting gezocht bij de gronden die in artikel 1 van de Grondwet
worden vermeld. Hoewel daarin homo– en heteroseksuele gerichtheid
niet uitdrukkelijk wordt vermeld, heeft de grondwetgever wel uitdrukkelijk
het oog gehad op ongelijke behandeling op grond van homofilie14.

Andere vormen van seksueel gedrag zijn bij de grondwetsherziening
niet aan de orde geweest.

In de tweede plaats zou het gebruik van het begrip «seksuele
gerichtheid» of het begrip «seksuele voorkeur» zeer onbepaald zijn en
zou derhalve allerlei vormen van seksualiteit omvatten.

In de derde plaats zijn de opvattingen over seksualiteit nog niet
zodanig gewijzigd dat alle vormen van seksuele gerichtheid of seksuele
voorkeur geaccepteerd zijn.

In de vierde plaats is het juist discriminatie van personen met een
homoseksuele gerichtheid aanleiding voor wetgeving ter bescherming
van deze personen. Over discriminatie op grond van andere vormen van
seksueel gedrag is weinig bekend.

Op grond hiervan hebben wij gekozen voor het begrip hetero– of
homoseksuele gerichtheid.

Met betrekking tot gevallen van discriminatie op grond van seksuele
gerichtheid anders dan homo– of heteroseksuele gerichtheid, kan er
overigens op worden gewezen dat nu deze wet deze materie niet regelt,
dit niet betekent dat discriminatie toegestaan zou zijn. De rechter zal in
een hem voorgelegd geval - aan de hand van het geldende recht -
moeten oordelen over de rechtmatigheid van het gemaakte onderscheid.

Voor wat betreft het gebruik van het woord «voorkeur» in plaats van
«gerichtheid» merken wij het volgende op.

De voorkeur van een persoon behoeft niet te blijken uit zijn gedra–
gingen. Dit maakt het hebben van een voorkeur derhalve moeilijk
aantoonbaar. Het bewijs van een voorkeur kan alleen op indirecte wijze,
aan de hand van allerlei aanwijzingen, tot stand komen.

Het hebben van gevoelens en voorkeuren in het algemeen zal voort–
vloeien uit het innerlijk van iemand, terwijl uitingen (zowel verbaal als
non-verbaal) kunnen worden beschouwd als concreet gedrag. Er is
gekozen voor het begrip «gerichtheid», omdat het naast gevoelens en
voorkeuren ook de concrete uitingen omvat. Het begrip «gerichtheid» in
dit wetsvoorstel is daarmee ruimer dan het begrip «voorkeur».

Bij uit de gerichtheid voortvloeiend gedrag moet het gaan om gedrag
dat algemeen wordt beschouwd als uitvloeisel van de hetero– of
homoseksuele gerichtheid van een persoon.

Daarbij komt dat in de anti-discriminatiebepalingen in het Wetboek van
Strafrecht eveneens de term gerichtheid wordt gebruikt. Wij zien bij dit
wetsvoorstel evenmin reden om de term voorkeur te gebruiken.

4.6 De leden van de VVD-fractie vroegen zich af waarom in artikel 7
overeenkomsten met particulieren, voor zover het aanbod van goederen
en diensten in het openbaar wordt gedaan, wel vallen onder de verbods–
bepalingen, terwijl particulieren gelet op het privé-karakter van de
omstandigheden kennelijk toch op alle gronden mogen discrimineren.

14 Kamerstukken ii 1976/77.13872, nr 7. ^ou ^et niet logischer zijn - zo vroegen deze leden - de grens bij een
biz 17 aanbod in het openbaar te leggen, dan wel uitsluitend op grond van het
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geslacht in verband met het aanbieden van woonruimte in het eigen huis
een uitzondering toe te staan. Ditzelfde gold volgens deze leden voor het
aanbod van arbeid door particulieren.

Dat particulieren in de privésfeer zouden mogen discrimineren, op
welke grond dan ook, is bepaald onjuist. Het enkele feit dat dit
wetsvoorstel bepaald gedrag niet verbiedt, betekent nog niet dat geen
sprake zou zijn van discriminatie. Deze wet werkt immers het algemene
discriminatieverbod niet uitputtend uit. Ook voor particulieren geldt het
beginsel van non-discriminatie, zij het dat de doorwerking van dat
beginsel in rechtsverhoudingen in de privésfeer dan wel op de gronden
waarop deze wet geen betrekking heeft, aan de rechtspraktijk - en uitein–
delijk de rechter - wordt overgelaten.

De in het derde lid van artikel 7 geformuleerde uitzondering heeft, voor
zover zij onderdeel d van het eerste lid van dit artikel betreft, betrekking
op het aanbieden van goederen of diensten en het aangaan, uitvoeren en
beëindigen van overeenkomsten ter zake door particulieren, voor zover
het aanbod in het openbaar plaatsvindt.

In artikel 7, eerste lid, onderdeel d, wordt reeds - in tegenstelling tot
hetgeen de leden van de VVD-fractie opmerken - de grens getrokken bij
het aanbod in het openbaar. Aan deze beperking ligt de gedachte ten
grondslag dat het onderhavige wetsvoorstel discriminerende gedra–
gingen in de openbare sfeer dient te verbieden. Deze afgrenzing hangt
samen met het in artikel 10 van de Grondwet neergelegde recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de in artikel 7, derde lid,
voorziene uitzondering is rekening gehouden met de eerbiedigmg van de
persoonlijke levenssfeer in die zin dat het verbod van onderscheid in het
geval particulieren in het openbaar goederen of diensten aanbieden, niet
van toepassing is op eisen die gelet op het privé-karakter van de omstan–
digheden waarop de rechtsverhouding ziet in redelijkheid kunnen worden
gesteld.

De omstandigheden waaronder het verbod van onderscheid buiten
toepassing blijft, zijn algemeen omschreven. Deze afbakening is niet
beperkt tot het door de leden van de VVD-fractie genoemde geval. Gelet
op de ruime strekking van artikel 7 en de uitgebreide casuïstiek die zich
kan voordoen, is naar onze mening een tot zeer concrete situaties
beperkte uitzonderingsgrond niet aangewezen. Het is mogelijk dat in
bepaalde gevallen ook eisen die leiden tot onderscheid op andere
gronden dan geslacht gelet op het privé-karakter van de omstandigheden
waarop de rechtsverhouding ziet, in redelijkheid kunnen worden gesteld.
Daarbij kan betekenis worden toegekend aan de mate waarin de omstan–
digheden een privé-karakter dragen.

Overigens betekenen de algemene bewoordingen waarin het derde lid
van artikel 7 is gesteld, nog geen vrijbrief voor particulieren om te discri–
mineren. Immers alleen die eisen, die in verband met het privé-karakter
van de omstandigheden waarop de rechtsverhouding ziet, in redelijkheid
kunnen worden gesteld, vallen niet onder het in artikel 7 geformuleerde
verbod van onderscheid. Wij menen dat de wetgever voor wat betreft
deze omstandigheden terughoudend dient te zijn.

4.7 De leden van de VVD-fractie vroegen hoe in artikel 7 in het kader
van de uitoefening van een beroep of bedrijf ooit sprake zou kunnen zijn
van een zodanig privé-karakter dat men ontslagen zou zijn van het
verbod van discriminatie.

Artikel 7, derde lid, bepaalt dat het in artikel 7, eerste lid, onderdelen a
en d (in de uitoefening van beroep en bedrijf en particuliere aanbod in
het openbaar) neergelegde verbod van onderscheid niet van toepassing
is op eisen die in verband met het privé-karakter van de omstandigheden
waarop de rechtsverhouding ziet in redelijkheid kunnen worden gesteld.
Deze uitzondering op het verbod van onderscheid - niet op het verbod
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15 Kamerstukken II 1989/90. 21 514, nrs
1-2 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
in verband met de invoering van een klacht–
recht van de individuele werknemer)

van discriminatie zoals de leden van de VVD-fractie zeggen - wordt
begrensd door de begrippen «privé-karakter» en «redelijkheid». In de
memorie van toelichting bij artikel 7 is hiervan als voorbeeld gegeven de
situatie waarin een alleenstaande vrouw in een advertentie een kamer in
haar huis aanbiedt en daarbij te kennen geeft dat alleen vrouwen in
aanmerking komen. Voor de verhuurster kan in deze situatie de woning
een belangrijk onderdeel van haar persoonlijke levenssfeer zijn. Ook in de
uitoefening van een bedrijf of een beroep kan echter de persoonlijke
levenssfeer een rol spelen. De persoonlijke levenssfeer van de beroeps–
beoefenaar of van de ondernemer kan in het geding zijn. Wij denken
daarbij in het bijzonder aan de dienstverlening: bij voorbeeld rechtsver–
houdingen waarbij het gaat om het verlenen van diensten met een intiem
karakter of in verband met de persoonlijke verzorging of waarbij
anderszins fysiek contact mogelijk is.

4.8 De leden van de D66-fractie merkten op dat de vraag hoe victimi–
satie van slachtoffers van discriminatie voorkomen kan worden, door de
regering niet wordt beantwoord. De leden van de Groen Links-fractie
drongen erop aan om de bescherming tegen victimisatie uit te breiden
tot alle in de artikelen 6 en 7 vermelde terreinen en deze bescherming
tevens te laten gelden voor degenen die een actie tegen discriminatie
voor een ander instellen. Deze leden definieerden victimisatie als: de
benadeling die iemand kan ondervinden als gevolg van een door hem of
haar ondernomen actie tegen discriminatie, zowel in het geval dat men
voor zichzelf opkomt als wanneer men die actie voor een ander instelt.

Bij de wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de
arbeid is ter uitvoering van artikel 5 van de richtlijn van de Raad van de
EG van 10 februari 1975 (75/117/EEG) juncto artikel 7 van de richtlijn
van de Raad van de EG van 9 februari 1976 (76/207/EEG) voorzien in
een specifieke bepaling die voorziet in bescherming tegen ontslag dat
een reactie van de werkgever zou vormen op een beroep op die
wetgeving. In artikel 8 van het onderhavige wetsvoorstel is analoog
daaraan een bepaling opgenomen. Dit is ter wille van de rechtszekerheid
(over de rechtsgevolgen van een dergelijk ontslag) en ter harmonisatie
met de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Naast deze
bescherming tegen ontslag - een ingrijpende vorm van benadeling -
draagt wetsvoorstel 21 514 de werkgever op ervoor zorg te dragen, dat
de klager of degene die hem ter zake bijstand heeft verleend niet wegens
de indiening van de klacht worden benadeeld15.

In het algemeen is het zo dat het beroep op het recht, het beroep op
een wettelijke bepalmg daaronder begrepen, altijd is toegestaan. Het
spreekt derhalve vanzelf dat het niet nodig is expliciet te bepalen dat een
beroep op deze wet rechtmatig is (behoudens voor zover hij de
bevoegdheid zou misbruiken, zie artikel 13 Boek 3 Nieuw BW).

Aan de andere kant kan degene die gevolgen verbindt aan het gegeven
dat iemand, al dan niet namens een ander, een beroep heeft gedaan op
deze wet, zich daarmee gedragen in strijd met de eisen van redelijkheid
en billijkheid (goede trouw). «Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of
rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanveardbaar zou zijn», aldus artikel 2, tweede lid, Boek 6
Nieuw BW.

Indien de gevolgen die door iemand aan het beroep op deze wet
worden verbonden zich buiten een contractuele verhouding voordoen,
kan deze persoon daarmee in strijd handelen met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (zie artikel
162 Boek 6 Nieuw BW, onrechtmatige daad).

Gelet op het vorenstaande kan ervan worden uitgegaan dat iemand die
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in het maatschappelijk verkeer, zowel in contractuele verhoudingen als
buiten contractuele verhoudingen, benadeling ondervindt wegens het feit
dat hij een beroep op deze wet (of enige andere wet) heeft gedaan,
voldoende wordt beschermd door de algemene regels van burgerlijk
recht inzake onrechtmatige daad en goede trouw. Overigens kan van een
bepaling zoals door de leden van de Groen Links-fractie is voorgesteld,
moeilijk worden vastgesteld om welke rechtshandelingen het precies
gaat en wat de rechtsgevolgen daarvan zouden moeten zijn. Bij een
situatie waarop artikel 8 ziet is het duidelijk welke rechtshandeling het
betreft en wat het rechtsgevolg is.

4.9 De leden van de GPV-fractie waren er niet van overtuigd dat
onderscheid naar geslacht of seksuele gerichtheid zo maar op één lijn
kan worden gesteld met bij voorbeeld onderscheid naar godsdienst of
levensovertuiging.

De vraag of geslacht en hetero– of homoseksuele gerichtheid
persoonskenmerken zijn die door de wetgever op één lijn moeten worden
gesteld met de andere gronden in deze wet, beantwoorden wij beves–
tigend. Ook de grondwetgever heeft ten aanzien van de in artikel 1,
tweede volzin, uitdrukkelijk vermelde gronden geen onderlinge rangorde
geschapen. Wij zien geen argumenten om in afwijking daarvan alsnog
een rangorde aan te brengen.

Wij erkennen wel dat onderscheid op grond van godsdienst of levens–
overtuiging, op grond van geslacht of op grond van seksuele gerichtheid
vanuit zowel de optiek van de persoon zelf als vanuit maatschappelijk
oogpunt, geheel verschillende verschijnselen zijn.

Voor wat betreft het antwoord op de vraag van deze leden waarop de
regering haar standpunt baseert dat het bij geslacht en seksuele
gerichtheid gaat om persoonskenmerken welke ertoe nopen dat de
wetgever gelijke behandeling moet verzekeren, verwijzen wij naar
hoofdstuk 2 van deze memorie van antwoord, waarin wij hebben uiteen–
gezet waarom wij wetgeving ter zake van de in dit wetsvoorstel vermelde
persoonskenmerken, noodzakelijk achten.

4.10 De leden van de SGP vroegen waarom geen onderscheid wordt
gemaakt tussen volledig gesubsidieerde, gedeeltelijk gesubsidieerde en
ongesubsidieerde instellingen. Deze leden waren van mening dat dit
onderscheid relevant kon zijn bij de beoordeling van de vraag in hoeverre
de overheid gerechtigd is regelgeving uit te strekken tot private organi–
saties.

Wij zijn van mening dat het bij de doorwerking van het gelijkheidsbe–
ginsel in de verhouding tussen burgers onderling erom gaat dat in het
maatschappelijk verkeer niet wordt gediscrimineerd. De functie van
organisaties in het maatschappelijk verkeer bepaalt aldus de doorwerking
van het verbod van discriminatie. Vanuit deze visie is het niet relevant om
een onderscheid te maken al naar gelang de mate waarin instellingen
door de overheid worden gesubsidieerd.

4.11 De leden van de SGP-fractie hadden in de memorie van
toelichting geen uiteenzetting aangetroffen die duidelijk maakt waarom
de vergroting van de ontplooiingskansen van degenen die menen gedis–
crimineerd te worden niet in toereikende mate bevorderd kan worden,
zonder tegelijk organisaties die op basis van hun godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag toepassing van de wet strijdig oordelen
met hun identiteit, aan het regime van de wet te onderwerpen.

De leden van de GPV-fractie merkten bij de artikelsgewijze behan–
deling van het wetsvoorstel in het voorlopig verslag (bij artikel 7) op dat
zij niet konden inzien wat erop tegen is wanneer bij voorbeeld een
bejaardenoord of een vergelijkbare verzorgingsinstelling er de voorkeur
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aan geeft uitsluitend diensten te verlenen voor «de huisgenoten des
geloofs». Kan dit in redelijkheid als ongerechtvaardigd worden aange–
merkt, zo vroegen deze leden.

Voorop moet worden gesteld dat de bedoelde voorzieningen voor het
persoonlijk en maatschappelijk functioneren van het individu van zodanig
belang zijn, dat een ieder daarvan gebruik moet kunnen maken. Gelet op
het feit dat in de praktijk ongelijke behandeling van burgers zich juist
voordoet het terrein van volkshuisvesting, welzijn en volksgezondheid, is
het noodzakelijk een verbod van onderscheid op deze terreinen in de wet
op te nemen. Het ontbreken van een dergelijk verbod zou in de praktijk
betekenen dat instellingen op grond van hun godsdienstige of levensbe–
schouwelijke grondslag eisen zouden mogen stellen ten aanzien van hen
aan wie zij hun diensten aanbieden. Personen die aan die eisen niet
zouden voldoen, zouden op grond daarvan geweigerd kunnen worden.
Dit zou ertoe leiden dat de voorzieningen op door dit wetsvoorstel
bestreken terreinen niet voor een ieder open zouden staan. Deze conse–
quentie is niet in overeenstemming met het doel van het wetsvoorstel:
bescherming te bieden tegen discriminatie. In het onderhavige
wetsvoorstel wordt het in artikel 1 van de Grondwet neergelegde discri–
minatieverbod uitgewerkt, zowel voor wat betreft het handelen van de
overheid als van burgers. Ook de door deze leden bedoelde instellingen
zullen binnen de reikwijdte van deze wet het verbod van onderscheid
moeten respecteren.

De leden van de GPV-fractie merkten in het voorlopig verslag bij artikel
7 op dat in een rechtsstaat zorgvuldig moet worden omgegaan met de
rechten van minderheden die om hen moverende redenen in het
maatschappelijk verkeer andere levensnormen aanleggen dan die welke
de regering als algemene maatschappelijke opvattingen poneert. Kan de
regering, zo vervolgde dit lid, aantonen dat zonder een dergelijk verbod
een betekenend aantal burgers verstoken blijft van voorzieningen op de
desbetreffende terreinen?

Naar aanleiding van deze fundamentele opmerking van de leden van
de GPV-fractie merken wij op het met deze leden eens te zijn dat in een
democratische rechtsstaat zorgvuldig moet worden omgegaan met de
rechten van minderheden. Grondrechten beogen ook - en misschien wel:
juist - hen bescherming te bieden. Dat geldt niet het minst voor artikei 1
Grondwet dat mensen beschermt tegen aantasting van de menselijke
waardigheid door discriminatie te verbieden. Ook het discriminatieverbod
waarborgt op grond van de principiële gelijkwaardigheid van mensen dat
het deelnemen aan het maatschappelijk leven met of volgens essentiële
persoonlijke kenmerken mogelijk is. Ook dat is een pijler van de rechts–
staat.

Bij de uitwerking van het discriminatieverbod in wetgeving is met de
positie van minderheden rekening gehouden. De vrijheid volgens groeps–
opvattingen en –normen te leven, wordt door dit wetsvoorstel geëer–
biedigd voor zover althans geen (ongerechtvaardigd) onderscheid tussen
mensen wordt gemaakt op de belangrijke terreinen van het maatschap–
pelijk leven waarop dit wetsvoorstel ziet. Hier zij immers wederom de
aandacht gevestigd op het uitgangspunt dat de vrijheid van de een er
niet toe kan strekken de ander te discrimineren. Het wetsvoorstel houdt
in - zoals dit lid terecht heeft opgemerkt - dat de instellingen genoemd
in artikel 7, eerste lid, onder c, zich in hun opnamebeleid niet uitsluitend
tot bij voorbeeld de «huisgenoten des geloofs» mogen beperken. Instel–
lingen zullen naast de eigen geloofsgenoten desgevraagd gastvrijheid
moeten bieden aan anderen, van wie (bijvoorbeeld op grond van de
huisregels) uiteraard wel respect voor grondslag en doel van de instelling
mag worden gevraagd. Wij zijn van oordeel dat daardoor niet onmogelijk
wordt gemaakt dat aan mensen zelf wordt overgelaten welk karakter zij
aan hun instelling wensen te geven. Voorts wijzen wij erop dat ook thans
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al door de meerderheid van de desbetreffende instellingen geen onder–
scheid als bedoeld wordt gemaakt of mag worden gemaakt. Voor
woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, gezinszorginstellingen is dat in
verband met erkenningsregels voor die instellingen niet toegestaan16.
Ook thans reeds is onderscheid op grond van burgerlijke staat verboden
bij de opneming in een bejaardenoord. Artikel 6h, vierde lid, van de Wet
op de bejaardenoorden bepaalt dat onder echtgenoot mede wordt
verstaan degene die met de bejaarde een duurzaam samenlevings–
verband vormt. Wij verwijzen ook naar de beleidsbrief «Overheidsbeleid
en homoseksualiteit» waar in het onderdeel Ouderenbeleid wordt
gezegd: «In de Wet op de bejaardenoorden is in 1984 opgenomen dat er
geen beperkingen gesteld mogen worden aan het recht van bewoners in
verzorgingstehuizen hun leven naar eigen inzicht in te richten. Ik ga er
van uit dat de toegankelijkheid van verzorgingsinstellingen voor
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wordt gewaarborgd».

Ook zal het doel van het verlenen van zorg door die instellingen niet
meebrengen dat anderen daarvan uitgesloten moeten worden. Wij
concluderen derhalve dat er geen redenen zijn het verbod van onder–
scheid in dit wetsvoorstel te beperken.

4.12 De leden van de GPV-fractie vroegen of de regering het legitiem
acht dat mensen op grond van hun godsdienstige overtuiging
verschillend oordelen over een homoseksuele en een heteroseksuele
gerichtheid en praktijk. Zij vroegen naar de rechtsgrond om mensen te
dwingen in privaatrechtelijke verhoudingen te handelen in strijd met hun
godsdienstige overtuiging.

De vraag naar de legitimiteit van opvattingen op grond van
godsdienstige overtuigingen is niet aan de orde. Welke de (persoonlijke)
motieven zijn die mensen ten grondslag leggen aan het maken van
onderscheid, is hier niet van beiang Een oordeel van de regering
daarover derhalve nog minder. Wel van belang zijn de gevolgen van het
maken van ongerechtvaardigd onderscheid voor grote groepen in onze
samenleving. Een samenleving mag het niet accepteren dat groepen
mensen uit haar midden worden achtergesteld of uitgesloten van
deelneming aan het maatschappelijk leven, indien die achterstelling of
uitsluiting plaatsvindt op basis van criteria die - behoudens in de wet
genoemde uitzonderingen - rechtens niet relevant behoren te zijn. In dit
opzicht verschilt de inhoud van deze wet niet wezenlijk van andere
dwingende voorschriften van burgerlijk recht die ertoe strekken de
positie van zwakkere partij in het rechtsverkeer te beschermen.

Bij de totstandkoming van die voorschriften heeft de wetgever niet
alleen rekening te houden met de opvattingen van verschillende groepe–
ringen van de bevolking, maar ook met de opvattingen en belangen van
personen die aanspraak maken op bescherming tegen discriminatie. Het
wetsvoorstel voorziet daarom in een afweging van deze door grond–
rechten beschermde belangen. Deze afweging doet zowel recht aan het
in artikel 1 van de Grondwet verwoorde beginsel, als aan de artikelen 6,
8 en 23 van de Grondwet.

Het voorstel brengt inderdaad beperkingen aan op de algemene
vrijheid van handelen en op de mogelijkheid van particulieren om naar
subjectieve voorkeuren te beslissen.

Deze beperkingen van onder meer de contractsvrijheid zijn echter niet
wezenlijk verschillend van de andere burgerrechtelijke beperkingen die
de wetgever aan de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer oplegt
ter bescherming van de belangen van anderen, niet alleen in het
personen– en familierecht maar evenzeer in het vermogensrecht. De
vraag van deze leden naar de rechtsgrond lijkt derhalve voorbij te gaan
aan het feit dat op tal van wijzen in het burgerlijk recht uitdrukking wordt
gegeven aan ethische beginselen.
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Bij de afweging van door grondrechten beschermde belangen in het
wetsvoorstel is nadrukkelijk rekening gehouden met gevallen waarin de
overtuiging van betrokkenen in redelijkheid tot het maken van onder–
scheid kan leiden. Het wetsvoorstel stelt beperkingen aan de vrijheid
voor personen of instellingen om hun overtuiging in al hun maatschappe–
lijke gedragingen tot gelding te brengen. Deze beperkingen zijn echter
noodzakelijk om te bevorderen dat iedereen in onze samenleving op
gelijke voet aan het maatschappelijk leven kan deelnemen.

Overigens wijzen wij deze leden erop dat deze wet ook bescherming
biedt tegen discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging.
Zo zal het hebben van de door deze leden bedoelde godsdienstige
overtuiging behoudens de door de wet uitdrukkelijk toegelaten uitzonde–
ringen, niet mogen leiden tot onderscheid. Aldus worden personen die
deze overtuiging hebben evenzeer tegen discriminatie beschermd.

4.13 De leden van de D66-fractie waren, onder verwijzing naar het
NJCM-commentaar over dit wetsvoorstel17, van mening dat de regering
niet consistent is op het punt van de relatie tussen de reikwijdte van het
voorstel en de toepasselijkheid van internationale bepalingen.

In hoofdstuk 2 van deze memorie van antwoord is bij de bespreking
van de noodzaak van wetgeving reeds uitvoerig ingegaan op de vraag of
internationale normen rechtstreekse en horizontale werking hebben.

In het nader rapport is aangegeven dat wij evenals het vorige kabinet
van mening zijn, dat over de horizontale werking nog onvoldoende duide–
lijkheid bestaat; binnen de rechtswetenschap en blijkens de rechts–
praktijk wordt hierover verschillend gedacht. Zo geeft het NJCM in haar
commentaar over het wetsvoorstel aan dat zij daar anders over denkt
dan het kabinet. Het NJCM stelt in haar commentaar dat het kabinet blijk
geeft van een minimalistische opvatting over de doorwerking van interna–
tionale normen. Het NJCM stelt dat deze opvatting niet overeenkomt met
het beeld dat de rechtspraktijk te zien zou geven.

Aan het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 14 van het
EVRM en artikel 26 van het IVBP is in een aantal rechterlijke uitspraken
rechtstreekse werking toegekend, zowel door de administratieve als door
de civiele rechter. In het rapport van de Interdepartementale juridische
werkgroep gelijkheidsbeginsel (IWEG) is dit ook onderkend (Kamer–
stukken II 1990/91, 21 996). Het kabinet heeft bij dit wetsvoorstel geen
ander standpunt.

Uit de jurisprudentie mag echter niet worden afgeleid dat deze recht–
streekse werking een absoluut karakter draagt in die zin dat in alle
rechtsverhoudingen tussen overheid en burger deze rechtstreekse
werking kan worden aangenomen. Soms is de reikwijdte van het gelijk–
heidsbeginsel en de discriminatieverboden beperkt tot enkele gronden of
tot bepaalde terreinen of is - zoals bij artikel 14 EVRM het geval is -
gekoppeld aan de in dat verdrag neergelegde rechten. Per geval dat aan
hem wordt voorgelegd zal de rechter nagaan of rechtstreekse werking
aan deze verdragsbepalingen kan worden toegekend.

Voor wat betreft de horizontale werking van deze verdragsbepalingen
ligt de zaak nog meer gecompliceerd. Zo zijn in de mate van doorwerking
in privaatrechtelijke verhoudingen vele gradaties mogelijk. Jurisprudentie
waarin expliciet de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in de rechtsver–
houding tussen burgers onderling aan de orde is gekomen is overigens -
zeker als het gaat om andere gronden dan ras of geslacht - zeer beperkt.
Juist voor deze rechtsverhoudingen heeft dit wetsvoorstel betekenis.

Het NJCM brengt in het commentaar op dit wetsvoorstel dit punt naar
voren, omdat het vreest dat het wetsvoorstel in de rechtspraktijk wel
feitelijk als uitputtend zal worden aangemerkt; rechters zouden zich in
discriminatiezaken vrijwel uitsluitend op deze wet oriënteren.

Artikel 1 van de Grondwet geldt - evenals de andere grondrechten uit
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hoofdstuk 1 van de Grondwet - voor de overheid in al haar geledingen,
hoedanigheden en bij al haar handelen. In rechtsverhoudingen tussen
overheid en burger zal ten aanzien van terreinen en gronden die niet door
het wetsvoorstel worden bestreken, zoals gevallen van onderscheid
wegens gezondheidstoestand en leeftijd, artikel 1 van de Grondwet
steeds rechtstreeks kunnen worden ingeroepen. Wij hebben reeds met
nadruk gesteld dat het onderhavige wetsvoorstel niet als een uitputtende
uitwerking van artikel 1 van de Grondwet dient te worden aangemerkt.

Het grondrecht op non-discriminatie zoals neergelegd in artikel 1 van
de Grondwet en in verdragen kan ook betekenis hebben in horizontale
rechtsverhoudingen, tussen personen onderling en tussen personen en
particuliere instellingen. Ten aanzien van die rechtsverhoudingen zal de
rechter voor wat betreft andere non-discriminatiegronden en andere
terreinen dan door dit wetsvoorstel bestreken uiteindelijk moeten
vaststellen of er sprake is van doorwerking van dit grondrecht in die
verhouding en zo ja wat de mate van doorwerking is.

De vrees van het NJCM dat het wetsvoorstel in de rechtspraktijk wel
als uitputtend zal worden aangemerkt en dat rechters zich vrijwel
uitsluitend op deze wet zouden oriënteren, wordt door ons niet gedeeld.

Zoals uit het vorenstaande volgt is de opmerking van de leden van de
D66-fractie dat bij een beroep op internationale bepalingen andere
discriminatiegronden en terreinen dan de in het wetsvoorstel bedoelde in
het geding kunnen zijn, juist. De opvatting van deze leden dat daaraan
het gevolg moet worden verbonden dat de in dit wetsvoorstel vervatte
limitatieve opsomming van gronden en terreinen onder druk zou komen
te staan, wordt door ons niet gedeeld.

4.14 De leden van de PvdA-fractie vroegen of zij het juist zagen dat
het niet de bedoeling is dat de rechter met een a contrario-redenering tot
de slotsom kan komen dat het onderhavige wetsvoorstel een uitputtende
uitwerking geeft van datgene wat in artikel 1 van de Grondwet is
vastgelegd.

Op deze vraag antwoorden wij bevestigend. In paragraaf 1 van de
memorie van toelichting en in onderdeel 4 van het nader rapport is dit
reeds uitdrukkelijk aangegeven. Wij kunnen derhalve niet inzien dat de
rechter met een a contrario-redenering tot de bedoelde slotsom kan
komen. Wel is het zo dat binnen de reikwijdte van deze wet, dus voor
wat betreft de uitdrukkelijk vermelde gronden en de terreinen van het
maatschappelijk leven waarop de wet van toepassing is, het in artikel 1
van de Grondwet neergelegde beginsel uitputtend is uitgewerkt.

4.15 De leden van de CDA-fractie informeerden naar de mogelijk–
heden die het onderhavige wetsvoorstel laat voor (aanvullende) regel–
geving door de lagere regelgevers, zowel met betrekking tot door dit
wetsvoorstel bestreken terreinen als met betrekking tot de niet door dit
wetsvoorstel bestreken terreinen. Deze leden verwezen daarbij naar een
passage op blz. 6 onder punt 3.5 van de memorie van toelichting, waarin
wordt opgemerkt dat dit wetsvoorstel geen uitputtende uitwerking aan
artikel 1 Grondwet beoogt te geven, en dat het de taak van de rechter is
om te beoordelen of een niet door dit voorstel bestreken onderscheid
strijd met artikel 1 Grondwet oplevert.

In antwoord merken wij het volgende op. Het onderhavige
wetsvoorstel bevat regels van publiek recht en van burgerlijk recht. Bij de
beantwoording van de vraag, wie bevoegd is tot het stellen van derge–
lijke regels moet in het bijzonder acht worden geslagen op artikel 107
van de Grondwet, het zogenoemde codificatie-artikel. Ingevolge dit
artikel is het stellen van regels van burgerlijk recht voorbehouden aan de
formele wetgever; aan lagere regelgevers komt op het terrein van het
burgerlijk recht geen regelgevende bevoegdheid toe, behoudens spora–
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dische uitzonderingen, die hier niet aan de orde zijn (te weten gevallen
waarin de formele wetgever verwijst naar of delegeert aan lagere regel–
gevers). Voor een nadere toelichting op de achtergrond en betekenis van
het codificatie-artikel verwijzen wij naar de schriftelijke voorbereiding van
het desbetreffende grondwetsherzieningsvoorstel18.

Het vorenstaande betekent, dat lagere regelgevers geen bevoegdheid
hebben tot het stellen van aanvullende regels van burgerlijk recht inzake
gelijke behandeling, ongeacht of het om onderscheid gaat dat is
geregeld in dit wetsvoorstel of om een andere vorm van onderscheid.

Ten aanzien van de bevoegdheid tot het stellen van regels van publiek
recht achten wij het niet ondenkbaar dat lagere regelgevers op basis van
hun verordenende bevoegdheid regels stellen ter bestrijding van discri–
minatie. In dit verband moet echter worden bedacht, dat - zoals hiervoor
reeds is gesteld - de formele wetgever op de terreinen die het
wetsvoorstel bestrijkt en op de gronden die het wetsvoorstel uitdrukkelijk
vermeldt, voor wat de materiële normstelling betreft een uitputtende
regeling geeft. Voor regelgeving door lagere regelgevers is naar onze
mening in dit opzicht geen ruimte. Wij achten het overigens wel goed
mogelijk dat bij voorbeeld een gemeente in de hoedanigheid van
werkgever bij de uitvoering van deze wet regels stelt over voorkeursbe–
handeling bij de werving en selectie van personeel van de gemeente.

HOOFDSTUK 5 DE STRUCTUUR VAN HET WETSVOORSTEL

5.1 De leden van de CDA-fractie stelden in het voorlopig verslag bij
artikel 2 van de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel vragen
over gevallen waarin ook voor direct onderscheid een objectieve recht–
vaardigingsgrond aanwezig kon zijn. De leden van de D66-fractie
merkten op niet gelukkig te zijn met de uitzonderingsbepalingen in het
wetsvoorstel; zij zagen daarin nogal wat haken en ogen en interpretatie–
problemen.

De leden van de SGP-fractie waren van oordeel dat het wetsvoorstel
een algemene rechtvaardigingsgrond voor direct onderscheid zou dienen
te bevatten.

Ook de leden van de GPV-fractie stelden hierover een vraag. Deze
leden vroegen welke garantie er bestaat dat de wetgever alle vormen en
terreinen van onderscheid naar bij voorbeeld ras, geslacht of politieke
gezindheid zodanig heeft overzien, dat hij via een gesloten structuur voor
nu en later kan uitmaken wat geoorloofd is. Deze leden merkten op dat
het bieden van rechtszekerheid geen zelfstandige doelstelling van de
wetgever mag zijn, maar altijd beoordeeld moet worden in relatie tot
andere doelstellingen. Deze leden meenden dat de gesloten structuur
onvermijdelijk iets willekeurigs heeft.

Het lid van de RPF-fractie vroeg of alle gevallen waarin onderscheid
gerechtvaardigd is als uitzonderingen op het verbod van onderscheid in
de wet zijn te formuleren. Hij verwees in dit verband naar de opmer–
kingen van de Raad van State en van Kortmann over dit punt. Het lid van
de RPF-fractie stelde de vraag waarop de regering haar oordeel baseert
dat met betrekking tot direct onderscheid een algemene uitzondering
overbodig is. Dit lid vroeg hoe bij voorbaat en voor alle gevallen de
gerechtvaardigdheid dan wel de aanvaardbaarheid kan worden uitge–
sloten van een (door deze wet verboden) onderscheid.

Naar aanleiding van deze opmerkingen en vragen merken wij op dat in
het nader rapport, naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van
State daarover, reeds uitvoerig is ingegaan op de structuur van het
wetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogt bescherming te bieden tegen

« Kamerstukken n 1977/78, !5046,nr 3, discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
biz. 3 e.v., en nr. 7, biz. 4 e.v. gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid of
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burgerlijke staat. Een adequate bescherming is alleen mogelijk indien een
heldere normstelling (rechtszekerheid) en een goede rechtsbescherming
wordt geboden. Het bieden van rechtszekerheid is - anders dan de leden
van de GPV-fractie veronderstellen - een belangrijke maar geen
zelfstandige doelstelling. Deze doelstelling hangt nauw samen met de
doelstelling om een adequate bescherming tegen discriminatie te bieden.

Het wetsvoorstel verbiedt direct onderscheid, behoudens de in de wet
neergelegde uitzonderingen, en indirect onderscheid, indien dit leidt tot
onderscheid op de in de wet vermelde gronden, tenzij dit indirect onder–
scheid objectief gerechtvaardigd is.

Indien onderscheid is gemaakt en een beroep op de in de wet neerge–
legde uitzonderingsgronden niet mogelijk is, impliceert dit, dat daarvoor
geen rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Wij kunnen niet zien op welke
wijze een dergelijke algemene uitzondering iets toevoegt aan de al in het
wetsvoorstel gegeven uitzonderingen. Wat betreft direct onderscheid,
zien wij op de door deze wet bestreken terreinen behalve de in artikel 2,
tweede en derde lid, artikel 5, tweede, derde en vierde lid, en artikel 7,
tweede en derde lid, omschreven gevallen geen gevallen die geoorloofd
kunnen worden geacht. Een (algemene) uitzondering voor gevallen van
direct onderscheid waarin een objectieve rechtvaardigingsgrond
aanwezig is, is derhalve overbodig. De strekking van de opmerking van
de leden van de GPV-fractie dat de gesloten structuur van de wet tot
onbegrijpelijke en niet te verdedigen consequenties zou leiden, ontgaat
ons.

Voor wat betreft de objectieve rechtvaardigingsgronden voor indirect
onderscheid, kan worden opgemerkt dat deze zó divers zijn, dat hiervoor
een algemeen geformuleerde uitzondering dient te worden opgenomen.
Deze is dan ook in artikel 2, eerste lid, neergelegd. Op de vraag van de
leden van de CDA-fractie of dit artikellid aldus gelezen moet worden
uitgelegd dat het alleen betrekking heeft op indirect onderscheid,
antwoorden wij dan ook bevestigend.

5.2 De leden van de fractie van D66 vroegen of is overwogen te
volstaan met het opnemen van één kernartikel waarin wordt bepaald dat
het niet is toegestaan zonder redelijke grond direct of indirect onder–
scheid te maken op nader te omschrijven gronden. In de wet zou dan
vervolgens kunnen worden aangegeven welke terreinen van het
maatschappelijk verkeer worden bestreken. De toets of er sprake is van
onderscheid zonder redelijke grond, de redelijkheidstoets, zou in gevallen
van twijfel worden overgelaten aan de rechter.

Naar aanleiding van deze vraag van de leden van de D66-fractie
merken wij het volgende op.

Zien wij het goed, dan zouden in de D66-suggestie meer terreinen aan
de redelijkheidstoets onderworpen zijn dan in het wetsvoorstel. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de situaties bestreken door artikel 3 (rechtsverhou–
dingen binnen kerkgenootschappen). Wij achten het noodzakelijk dit
terrein uit te zonderen van het verbod van onderscheid voorzien in deze
wet. Voor de terreinen bestreken door de artikelen 5 en 7 zou, bij gelijk–
blijvende inhoud, ook in de D66-suggestie een redelijkheidstoetsing
blijven bestaan voor de situaties bedoeld in het tweede en derde lid van
die artikelen. Daarbij zouden echter, als wij deze suggestie goed
begrijpen, geen criteria worden aangegeven die bij de redelijkheidstoets
een rol spelen.

Een belangrijk nadeel van de suggestie van D66 achten wij, dat het
gesloten structuur van het wetsvoorstel zou doorbreken. De wet zou een
«open» structuur krijgen, waardoor weinig houvast zou worden gegeven
aan de justitiabelen en aan de rechter voor de beoordeling of onder–
scheid in concreto toelaatbaar is. In dit wetsvoorstel daarentegen is een
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gesloten systeem van uitzonderingen aangegeven. Dit verdient uit het
oogpunt van rechtszekerheid en duidelijkheid naar onze mening verreweg
de voorkeur. Om rechtszekerheid zoveel mogelijk te bereiken, is in
weliswaar abstract geformuleerde, maar ten aanzien van de strekking en
reikwijdte duidelijk omschreven, uitzonderingsbepalingen, aangegeven
tot hoe ver het verbod van direct onderscheid zich uitstrekt.

Ook zou in de door de leden van de D66-fractie geschetste opzet de
verhouding van de verschillende door grondrechten beschermde
belangen niet geregeld zijn. Een verbod van onderscheid zonder redelijke
grond zal uitgaan van een redelijkheidsbegrip aan de hand van algemene
maatstaven, vanuit algemene gezichtspunten. Voor de overheid die
qualitate qua vanuit algemene gezichtspunten handelt is dat een goede
opzet. Voor wat betreft de situatie waarin de wetgever zonder
afwegingskader voor de bescherming van andere door grondrechten
beschermde belangen in horizontale rechtsverhoudingen wettelijk
bepaalt dat een grondrecht daarin doorwerkt, zijn wij van mening dat de
wetgever gehouden is daarbij een afwegingskader te geven. De door
deze leden geschetste opzet voegt niets toe aan artikel 1 van de
Grondwet. Het is juist de bedoeling van deze wet om aan te geven
wanneer onderscheid gerechtvaardigd kan zijn: een heldere codificatie.
In de door deze leden geschetste opzet wordt dat doel niet bereikt en
zou het oordeel geheel aan de rechter worden overgelaten.

Indien wordt uitgegaan van een verbod van onderscheid zonder
redelijke grond, zoals door de leden van de D66-fractie geschetst, zou
een beroep op een naar eigen maatstaven redelijk, maar vanuit algemene
gezichtspunten niet gerechtvaardigd onderscheid, niet toegestaan zijn.
Een verbod van onderscheid behoudens objectieve rechtvaardigings–
grond, zoals door deze leden voorgesteld, zou naar onze opvatting onvol–
doende rekening houden met de belangen van instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, van individuele
personen in hun persoonlijke levenssfeer en van instellingen van
bijzonder onderwijs. Onderscheid op grond van de aan politieke,
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag ontleende maatstaven
is in die opzet immers niet toelaatbaar. Datzelfde geldt bij voorbeeld voor
onderscheid in privé-verhoudingen. Het begrip «objectieve rechtvaar–
diging» bevat namelijk een verwijzing naar algemeen maatschappelijk
aanvaarde eisen, zoals ook geconcretiseerd in de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de EG. Het begrip «eisen die gelet op het doel van
de instelling nodig zijn» verwijst daarentegen naar de religieuze of
politieke doelstelling van een instelling. De in artikel 5, derde lid, en
artikel 7, derde lid, vervatte zinsnede «eisen die gelet op het privé–
karakter (...) in redelijkheid (...) kunnen worden gesteld» verwijst niet
naar eisen die objectief gerechtvaardigd zijn, maar hangt samen met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een dergelijke rigide verbodsbepaling zou derhalve onverenigbaar zijn
met de artikelen 6, 10 en 23 van de Grondwet. Dit wetsvoorstel geeft
voor de gevallen waarin andere grondrechten in het geding zijn dan ook
een afwegingskader aan. Een dergelijk afwegingskader achten wij
onmisbaar.

Een opzet als geschetst door de leden van de D66-fractie is derhalve
niet als zodanig overwogen.

5.3 Het lid van de RPF-fractie meende dat bij de formulering van de
uitzonderingsbepalingen de uitwerking van het begrip discriminatie
verward wordt met de afweging van het discriminatieverbod ten opzichte
van andere grondrechten. Het lid van de RPF-fractie vroeg waarom in het
wetsvoorstel niet het begrip discriminatie wordt gebezigd. Dit lid verkeert
in de veronderstelling dat in de memorie van toelichting de begrippen
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discriminatie en onderscheid door elkaar worden gehaald
Naar aanleiding van deze opmerkingen van het RPF-fractielid willen wij

het volgende naar voren brengen.
Het lid van de RPF-fractie constateerde terecht dat het begrip discrimi–

natie in artikel 1 van de Grondwet blijkens de parlementaire geschiedenis
in pejoratieve zin moet worden opgevat. Het begrip discriminatie moet
dan ook niet worden verward met het in het wetsvoorstel gebruikte
begrip onderscheid. Duidelijk moge zijn dat het discriminatieverbod niet
betekent dat elk onderscheid tussen mensen verboden zou zijn. Er zijn
vele vormen van onderscheid die niets met discriminatie van doen
hebben.

Omdat dit wetsvoorstel uitgaat van de opzet dat op de in de wet
genoemde gebieden onderscheid verboden is tenzij de wet zelf uitzonde–
ringen maakt, lijkt wel eens de indruk te bestaan dat de wettelijke uitzon–
deringen ook uitzonderingen op het discriminatieverbod zijn. Daarvan is
echter geen sprake. De in deze wet neergelegde uitzonderingen
betekenen niet dat de onder deze uitzonderingen vallende vormen van
onderscheid zonder meer zijn toegestaan. Het zijn uitzonderingen op een
verbod en geen bepalingen waarmee bepaalde handelingen uitdrukkelijk
toegestaan worden.

Van uitzonderingen op het wettelijk verbod van discriminatie zou
sprake zijn als in de wetstekst niet het begrip onderscheid voorkwam,
maar discriminatie, behoudens in geval van uitzonderingen. Voor een
dergelijke wettelijke uitwerking van het discriminatieverbod is door ons
niet gekozen. Een dergelijke uitwerking zou immers niet voldoende
duidelijkheid geven welke gevallen van onderscheid kunnen worden
gekwalificeerd als discriminatie. Ter zake zij verwezen naar ons hiervoor
in dit hoofdstuk gegeven antwoord op de vraag van de leden van de
D66-fractie over het opnemen van één kernbepaling in de wet.

In het wetsvoorstel is derhalve ervan uitgegaan dat het door deze wet
verboden onderscheid discriminatie oplevert. De in de wet neergelegde
uitzonderingen zijn uitzonderingen op het verbod van onderscheid,
waarmee is aangegeven dat er in deze gevallen sprake kan zijn van
gerechtvaardigd onderscheid.

5.4 De leden van de SGP-fractie stelden het in het wetsvoorstel
gehanteerde begrippenkader aan de orde. Hiervoor is reeds ingegaan op
de structuur van het wetsvoorstel en op het verschil tussen de begrippen
discriminatie en onderscheid. In aanvulling daarop willen wij opmerken
dat in onze samenleving tot op zekere hoogte uiteenlopende opvattingen
bestaan over de betekenis van het begrip discriminatie. Het is ook zeer
goed denkbaar dat in een concreet geval de intentie om de gediscrimi–
neerde te krenken ontbreekt. Dit is echter niet relevant om te bepalen of
van discriminatie sprake is. De door het wetsvoorstel verboden vormen
van direct onderscheid raken immers direct in ernstige mate het
maatschappelijk functioneren van personen.

5.5 Het lid van de RPF-fractie wees vervolgens op het gevaar dat
degene die op goede gronden onderscheid maakt, in een uitzonderings–
positie wordt geplaatst.

In aansluiting op het vorenstaande wijzen wij erop dat het wetsvoorstel
ervan uitgaat dat bij de gronden die het wetsvoorstel bestrijkt bij het
antwoord op de vraag of onderscheid op die gronden als discriminatie
moeten worden aangemerkt, de interpretatiemarge klein is. Dit betekent
dat bij direct onderscheid op de door het wetsvoorstel bestreken
gronden, bij voorbaat de verdenking bestaat dat daarvoor geen recht–
vaardigingsgrond aanwezig is. Het bestaan van een rechtvaardigings–
grond voor onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid
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of burgerlijke staat, wordt als een uitzonderlijke situatie gezien. Degene
die zich kan beroepen op een in het wetsvoorstel neergelegde uitzon–
dering op het verbod van onderscheid - en dus op goede gronden onder–
scheid maakt - valt niet onder het verbod. Het onder een uitzonderings–
bepaling (en niet onder een hoofdregel) vallen indien op goede gronden
onderscheid wordt gemaakt, betekent naar onze mening slechts een
terechte uitzonderingspositie.

5.6 De door het lid van de RPF-fractie vermelde opvatting van C. A. J.
M. Kortmann, dat het gaat om een materie die noch in politieke, noch in
maatschappelijke verhoudingen op een voldoende mate van consensus
kan rekenen, delen wij niet. Uit het enkele feit dat bij de kabinetsformatie
op een gedetailleerd niveau overeenstemming is bereikt over de inhoud
van dit wetsvoorstel en uit de reacties op dit wetsvoorstel, deels ook van
de kant van de niet-regeringspartijen en uit de samenleving, mag juist
worden afgeleid dat die consensus juist wél bestaat. Overigens moet
worden bedacht dat de opmerking van Kortmann al weer enige tijd
geleden is geplaatst

13 Schokkenbroek, J. G. C. & L F. M.
Verheij (1991) 16 NJCM-Bulletin, Neder–
lands Tijdschrift voor Mensenrechten
272-273.

HOOFDSTUK6 BEWIJSLASTVERDELING

6.1 De leden van de fractie van D66 vroegen ons in te gaan op het
NJCM-commentaar ter zake van het ontbreken van een speciale bepaling
omtrent de bewijslast. Ook de leden van de Groen Links-fractie sneden
dit onderwerp aan. Zij stelden dat in dit soort zaken het te verwachten is
dat de gedaagde vaak gemakkelijker over bewijsmatenaa! zal kunnen
beschikken dan de eiser. Deze leden vroegen de regering in verband
daarmee alsnog een bepaling in het wetsvoorstel op te nemen die
omkering van de bewijslast mogelijk maakt.

Het NJCM geeft in haar commentaar op het wetsvoorstel aan dat zij
een specifieke regeling voor het bewijs mist'9.

De leden van de SGP-fractie hadden grote moeite met het regiem van
artikel 5 (en 7). Deze leden vroegen of het juist was dat artikel 5 de
bewijslast omdraait.

Het lid van de RPF-fractie maakte bezwaren tegen het verbinden van
zwaarwegende civielrechtelijke en strafrechtelijke consequenties aan
discriminatie, wat in het voorstel zou worden omschreven als het enkel
maken van onderscheid. Hij betrekt hierbij de gedachte dat de rechter
het gelijkheidsbeginsel slechts bij zeer sprekende gevallen hanteert,
aangezien de vraag welke gevallen al dan niet gelijk zijn, afhankelijk is
van het oordeel van degene die beoordeelt. Het lid van de RPF-fractie
neemt aan dat het wetsvoorstel uitgaat van een «omgekeerde
bewijslast».

Naar aanleiding van deze opmerkingen en vragen merken wij het
volgende op.

Bij procedures voor de administratieve rechter geldt in beginsel de
vrije bewijsleer. De administratieve rechter kan zelf bepalen hoe de
bewijslast wordt verdeeld en welke waarde hij aan de produkties ter zake
hecht. Dit is van belang in verband met het feit dat de administratieve
rechter doorgaans niet (uitsluitend) over een tussen twee partijen
bestaand geschil oordeelt, maar over de rechtmatigheid van een
bepaalde beschikking als zodanig.

Voor het procederen voor de burgerlijke rechter geldt als hoofdregel
dat degene die ter staving van zijn eis of van zijn verweer bepaalde feiten
aanvoert, die feiten bij betwisting door de wederpartij moet bewijzen.
Volgens artikel 177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
kan echter uit een bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en
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billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeien. Dit artikel
geeft de rechter de mogelijkheid om, afhankelijk van de omstandigheden
van het geval, hetzij de bewijslast om te keren hetzij deze te verlichten
door van de wederpartij een uitvoerige motivering van zijn betwisting te
verlangen. De rechter zal daarbij rekening kunnen houden met de mate
waarin partijen beschikken over informatie die van belang is voor het
leveren van bewijs.

Het onderwerp van de bewijslastverdeling in gelijke behandeiingszaken
is ook aan de orde geweest bij de mondelinge behandeling in Tweede
Kamer van de reparatiewet (wetsvoorstel 19 908). De Minister van
Justitie heeft toen het volgende gezegd: «Degene die meent dat hij
gediscrimineerd is, kan volstaan met dit te stellen en degene die daarte–
genover meent niet gediscrimineerd te hebben, maar een objectieve
rechtvaardigingsgrond heeft voor het feit dat er onderscheid gemaakt is,
zal zelf de objectiviteit van die grond dienen aan te tonen. Ik kan mij ook
bij een normale bewijslastverdeling moeilijk voorstellen dat dit anders
kan. Ik vind het op zichzelf begrijpelijk dat in het kader van de politieke
discussie aan een ontwerp-richtlijn wordt gewerkt, maar als de zaak op
de keper wordt beschouwd, geloof ik dat dit een juridisch geheel
logische verdeling van de bewijslast is, ervan uitgaande dat het discrimi–
natieverbod een primair verbod is. Degene die meent door discriminatie
te zijn getroffen, kan volstaan met zich daarop te beroepen. De ander die
zegt dat onderscheid is gemaakt omdat dit objectief gerechtvaardigd is,
zal voor dat verweer het bewijs moeten bijbrengen.» (Handelingen II
1988/89, blz. 5450 Ik).

De veronderstelling van het lid van de RPF-fractie dat het wetsvoorstel
uitgaat van een omgekeerde bewijslast is derhalve niet juist.

Een speciale regeling van de bewijslast komt ons niet wenselijk voor,
omdat deze te star zou zijn en tot onbillijkheden zou kunnen leiden. Het
is juister de rechter alle vrijheid te laten en met de omstandigheden van
het specifieke geval rekening te laten houden. Die vrijheid biedt artikel
177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hem in voldoende
mate.

6.2 Inzake de verhouding tussen het begrip discriminatie en het
verbod van onderscheid zoals dat in dit wetsvoorstel is neergelegd,
kunnen wij het lid van de RPF-fractie verwijzen naar wat hieromtrent
hiervoor, in hoofdstuk 5 van deze memorie van antwoord, is gesteld. Wij
wijzen dit lid er in het bijzonder op, dat de tweede volzin van artikel 1
Grondwet een verbijzondering inhoudt van het algemene gelijkheidsbe–
ginsel, neergelegd in de eerste volzin. Dat betekent dat onderscheid op
grond van de uitdrukkelijk vermelde gronden, bij voorbaat de verdenking
van discriminatie oproept.

6.3 De verwijzing door het lid van de RPF-fractie naar pagina 6 van de
memorie van toelichting bij wetsvoorstel 20 501 waar wordt gesproken
over de verhouding tussen de wetgever en de rechter ziet overigens niet
op regels van bewijsrecht, maar op de casus waarin moet worden uitge–
maakt of een onderscheid dat niet valt onder het wetsvoorstel toch in
strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Dergelijke gevallen kunnen ook
na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel aan de rechter worden
voorgelegd: zoals reeds in de memorie van toelichting en in het nader
rapport is opgemerkt wordt met dit wetsvoorstel geen uitputtende
uitwerking van artikel 1 van de Grondwet beoogd.

Ter zijde merken wij op dat de bij wetsvoorstel 20 501 gegeven
toelichting niet moet worden betrokken bij de beoordeling van het
voorliggende wetsvoorstel, dat een eigen, op het geboden afwegings–
kader toegesneden, toelichting heeft.
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HOOFDSTUK 7 DE VERHOUDING TOT ANDERE GROND–
RECHTEN

7.1 In dit hoofdstuk gaan wij in op de vragen en opmerkingen die zijn
gemaakt over de verhouding van het door het discriminatieverbod
beschermde belang tot de door andere grondrechten beschermde
belangen.

De leden van de CDA-fractie waren het met de regering eens dat er
geen onderlinge rangorde tussen de verschillende grondrechten bestaat.
Zij vroegen of niet door de systematiek van het wetsvoorstel de indruk
zou worden gewekt dat toch een zekere rangorde in grondrechten wordt
aangebracht en een hoofd-accent wordt gelegd op artikel 1 van de
Grondwet.

De leden van de GPV-fractie merkten op dat het hen had verwonderd
dat in het wetsvoorstel feitelijk het gelijkheidsbeginsel wel prevaleert
boven andere grondrechten.

Voorop moet worden gesteld dat aan artikel 1 van de Grondwet in de
verhouding tot andere in de Grondwet neergelegde grondrechten geen
extra gewicht wordt toegekend. Ook bij de uitwerking van artikel 1 van
de Grondwet voor wat betreft horizontale rechtsverhoudingen, zoals bij
het voorliggende wetsvoorstel, wordt geen rangorde geschapen. Bij de
laatste grondwetswijziging is over het niet bestaan van een rangorde
door de Minister van Binnenlandse Zaken nog het volgende gezegd
(Handelingen II, 1985/86, blz. 3163):

«Grondrechten nemen juridisch een zelfde positie in. Als de heer
Schutte dan een opmerking maakt over de rangorde van de grond–
rechten, moet ik erop wijzen dat er geen sprake is van een onder–
schikking of bovenschikking van het ene grondrecht boven het andere.
Zij hebben uiteraard alle hun eigen, feitelijke betekenis, hun eigen
historie en hun eigen strekking. In die zin zijn zij divers. Juist daarom
heeft in het grondwettelijk stelsel de wetgever een taak om bij
spanningen of conflicten tussen grondrechten, binnen het kader van de
grondwettelijke mogelijkheden te bepalen welke betekenis aan grond–
rechten in concreto, ook in hun onderlinge verhouding moet worden
gegeven.»

Indien er - met inachtneming van een juiste interpretatie van de
Grondwet - een spanning wordt geconstateerd tussen verschillende door
grondrechten beschermde belangen, vindt de afweging van deze
belangen plaats in het kader van het grondwettelijk stelsel van beper–
kingsmogelijkheden. Meestal zal dat bij «conflicterende» belangen
betekenen dat in een wet in formele zin de afbakening van de reikwijdte
van het ene grondrecht ten opzichte van het andere wordt gegeven. De
totstandkoming van een wettelijke regeling waarbij door grondrechten
beschermde belangen in het geding zijn, kan tot moeilijke afwegingen
leiden. Keer op keer zal de wetgever zeer nadrukkelijk deze afweging
moeten maken. Zo wordt de vrijheid van meningsuiting in het belang van
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer begrensd door bij
voorbeeld de bepalingen inzake belediging en de schending van
geheimen in het Wetboek van Strafrecht. Daarmee is echter het grond–
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet hiërarchisch
boven het grondrecht op vrije meningsuiting geplaatst.

Ook bij dit wetsvoorstel is uitgangspunt geweest dat uit de volgorde
noch uit de ouderdom of de formulering van grondrechten een onder–
linge rangorde is af te leiden. Dit wetsvoorstel geeft een uitwerking aan
artikel 1 Grondwet waarbij op desbetreffende onderdelen rekening is
gehouden met de betekenis van andere grondrechten. Uit de formulering
noch uit de systematiek van het wetsvoorstel kan derhalve geconclu–
deerd worden dat artikel 1 superieur zou zijn aan de andere relevante
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grondrechten. De vraag van de SGP-fractie dat de overheid een conflict
tussen de waarden vrijheid en gelijkheid niet eenzijdig ten koste van de
vrijheid dient te beslechten, kunnen wij in dit verband dan ook niet
plaatsen.

Uit het vorenstaande volgt tevens dat evenmin kan worden gezegd dat
de (overige) klassieke grondrechten voorafgaan aan het grondrecht op
gelijke behandeling, zoals de leden van de SGP-fractie vroegen.

Wij merken voorts op dat bedacht dient te worden dat dit wetsvoorstel
gelijke behandeling op belangnjke terreinen van het maatschappelijk
leven beoogt te waarborgen en niet beoogt een algemeen afwegings–
kader voor grondrechten te bieden.

Het accent dat op artikel 1 van de Grondwet valt hangt samen met de
strekking van het wetsvoorstel (het bieden van bescherming tegen discri–
minatie), doch betekent niet - de wetgever is daartoe ook niet bevoegd -
dat verklaard wordt dat artikel 1 op een hogere trede van een, overigens
niet bestaande, grondrechtentrap zou staan dan andere grondrechten.
Wel heeft artikel 1 ook betekenis voor de andere grondrechten: ook deze
moeten door een ieder gelijkelijk kunnen worden uitgeoefend. Waar
grondrechten een gezamenlijk terrein bestrijken is bij de uitwerking van
artikel 1 Grondwet in wetgeving tot een afweging van belangen gekomen
die naar ons oordeel aan alle in het geding zijnde grondrechten recht
doet. Uit het feit dat het resultaat van de afweging in bepaalde omstan–
digheden een verbod van onderscheid is, kan de bedoelde algemene
prevalentie boven andere grondrechten niet worden afgeleid, doch wel
dat in dat concrete geval de rechtswerking van andere grondrechten haar
grens vindt in het verbod van (ongerechtvaardigd) onderscheid; evenals
de rechtswerking van het verbod van onderscheid in concrete gevallen
haar grens vindt in de eerbiediging van andere grondrechten.

Het RPF-fractielid pleitte voor een terughoudende uitleg van artikel 1
van de Grondwet in relatie tot de artikelen 6 en 23 van de Grondwet om
te voorkomen dat de godsdienstvrijheid te vergaand wordt ingeperkt. Dit
lid meende dat de regering niet terughoudend genoeg is.

Het aan het woord zijnde lid meende in dat verband ook wel dat de
regering kiest voor een allesbehalve prominente positie van de
godsdienstvrijheid.

Deze opmerkingen van het lid van de RPF-fractie betreffen het belang–
rijke punt van de verhouding tussen verschillende door grondrechten
beschermde belangen. Zoals hiervoor nog eens is benadrukt heeft de
grondwetgever geen onderlinge rangorde tussen de grondrechten aange–
geven; het ene grondrecht is dus niet verheven boven het andere. Ook
de formele wetgever kan geen rangorde van grondrechten tot stand
brengen. Dit neemt niet weg dat op bepaalde terreinen verschillende
door grondrechten beschermde belangen met elkaar in conflict kunnen
komen. In dat geval is het wenselijk vast te stellen op welke wijze die
belangen zich tot elkaar verhouden. In casu zijn aan de orde het belang
van het op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan het maatschap–
pelijk leven, een belang dat wordt beschermd door artikel 1 van de
Grondwet en het belang van het vrijelijk kunnen belijden van de eigen
godsdienst en levensovertuiging, alsmede het belang van het vrijelijk
kunnen stichten en inrichten van onderwijsinstellingen van de eigen
richting, welke belangen worden beschermd door artikel 6 van de
Grondwet respectievelijk artikel 23 van de Grondwet. Naar ons oordeel is
het onderhavige wetsvoorstel de weerslag van een goede afweging
tussen deze verschillende belangen waarbij de desbetreffende grond–
rechten zijn gerespecteerd. Wij menen dan ook dat de in dit wetsvoorstel
opgenomen verbodsbepalingen inzake het maken van onderscheid recht
doen aan de door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van godsdienst en
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levensovertuiging. Ten aanzien van de vrijheid van onderwijs merken wij
op dat artikel 23 van de Grondwet de vrijheid waarborgt om in overeen–
stemming met de eigen identiteit het onderwijs in te richten. Die grond–
wettelijke vrijheid van onderwijs betekent niet dat het zou moeten
worden toegelaten dat leraren of leerlingen worden afgewezen op grond
van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De in de Grondwet
opgenomen grondrechten beogen immers noch in de verhouding met de
overheid, noch in de verhouding met anderen in het maatschappelijk
leven, een vrijheid tot discrimineren te bieden.

7.2 De leden van de CDA-fractie vroegen, tegen de achtergrond van
de beperkingssystematiek van de grondwettelijke grondrechten, of aan
het ontbreken van een beperkingsclausule in artikel 1 Grondwet
betekenis moet worden toegekend.

Het antwoord op deze vraag is bevestigend: het grondrecht op gelijke
behandeling en het verbod van discriminatie kunnen niet beperkt worden
zoals andere grondrechten die voorzien zijn van een beperkingsclausule.
Naar zijn aard ontbeert artikel 1 Grondwet een dergelijke beperkings–
clausule. Daarmee is evenwel nog niet duidelijk welke gedragingen in
strijd zijn met deze normen, met andere woorden welke reikwijdte deze
normen - nog afgezien van een mogelijke horizontale werking - hebben.
Zo impliceert het gelijkheidsbeginsel gelijke behandeling in gelijke
gevallen.

De formulering van de norm kent een geïmpliceerde begrenzing. Het
gebod om gelijke gevallen gelijk te behandelen impliceert immers dat
ongelijke gevallen ongelijk behandeld mogen worden voor zover zij
ongelijk zijn. Ook het discriminatieverbod, opgevat als verbod van
ongerechtvaardigd onderscheid, vindt een beperking in de objectieve
rechtvaardiging voor onderscheid in niet-discriminatoire gevallen.20

7.3 De leden van de GPV-fractie meenden dat de mogelijkheden tot
beperking van grondrechten die de Grondwet biedt niet bedoeld zijn als
een uitnodiging aan de wetgever om daarvan gebruik te maken; slechts
met de grootste terughoudendheid mag daarvan gebruik worden
gemaakt. Hij verwees in dit verband naar een passage uit het rapport van
de ICE-werkgroep Wet gelijke behandeling (blz. 3), en vroeg de regering
aan te geven op grond van welke zwaarwegende motieven is besloten tot
indiening van een wetsvoorstel dat grondrechten doet inperken.

De aangehaalde passage uit het ICE-rapport betreft de interpretatie
van een zin uit het destijds geldende regeerakkoord, die het belang
erkende van het bevorderen van tolerantie in een pluriforme samen–
leving.

De werkgroep stelde - terecht naar onze mening - dat aan die zin in
tweeërlei zin betekenis kan toekomen. Tolerantie dient te bestaan, aldus
de eerste betekenis, voor personen ongeacht het geslacht, de seksuele
geaardheid of de burgerlijke staat (en - zo voegen wij daaraan toe -
eventuele andere gronden). Deze tolerantie is fundamenteel in een
rechtsorde die de menselijke waardigheid als een groot goed erkent. Het
belang van deze tolerantie kan zo groot worden geacht, dat men in
verband daarmee gelijke behandeling van personen ongeacht hun
geslacht enz. wenst af te dwingen met wettelijke middelen.

In de andere aangegeven betekenis kan tolerantie juist nopen tot
terughoudendheid, in verband met het beginsel dat groeperingen mogen
leven en zich mogen organiseren naar eigen godsdienstige, levensbe–
schouwelijke en zedelijke overtuigingen; naar deze passage verwijst het

—— — — lid van de GPV-fractie.20 Zie ook net commentaar van M C. _
Burkens en Th c. Hoogenboom op De werkgroep concludeert dat de relevante begmselen - zowel het
wetsvoorstei 20501, biz 2-3. discriminatieverbod als de andere grondrechten - zorgvuldig en precies
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moeten worden geëxpliciteerd en dat waar raakvlakken optreden met de
uiterste zorgvuldigheid moet worden gewerkt. In het rapport wordt
vervolgens zorgvuldig nagegaan welke betekenis deze beginselen
hebben, en hoe wetgeving tot stand kan worden gebracht die aan beide
beginselen recht doet.

Wij hebben het van belang geacht in het vorenstaande de context van
de door het lid van de GPV-fractie geciteerde opmerking te verhelderen,
omdat anders de indruk zou kunnen ontstaan dat in het rapport licht–
vaardig met het door dit lid genoemde beginsel is omgegaan. Voor wat
betreft de motieven voor de indiening van dit wetsvoorstel, waarnaar de
leden van de GPV-fractie vroegen, verwijzen wij naar onze uiteenzetting
in hoofdstuk 2 van deze memorie van antwoord.

7.4 De leden van de GPV-fractie onderkenden dat sommige grond–
rechten in hun uitwerking met elkaar in conflict kunnen komen. Deze
leden merkten op dat met het oog daarop sommige grondwetsbepa–
lingen ruimte voor beperking van grondrechten bieden. Maar wil aan de
functie van grondrechten recht worden gedaan, dan zal de noodzaak van
bepaalde beperkingen in concrete situaties aangetoond moeten worden
ten einde een verantwoorde afweging te kunnen maken, aldus deze
leden. Zij vroegen hoe dit wetsvoorstel zich verdraagt met een dergelijke
afweging. Onder verwijzing naar de opvattingen van J. van der Hoeven
vroegen deze leden voorts of, indien het stellen van algemene regels
mogelijk zou zijn, dit naar zijn aard niet tot de taak van de grondwetgever
zou behoren.

De opmerkingen en vragen van deze leden zijn voor ons aanleiding het
volgende op te merken.

Het is zeker in overeenstemming met de bedoeling van de grondwet–
gever dat de gewone wetgever een afweging van door grondrechten
beschermde belangen verricht in situaties waar verscheidene grond–
rechten in het geding zijn. In het Wetboek van Strafrecht komen van
oudsher al bepalingen voor die inbreuken op de uitoefening van grond–
rechten van medeburgers verbieden, bij voorbeeld de strafbepalingen
inzake het verhinderen of storen van een openbare vergadering of een
godsdienstige plechtigheid, godslaster en de bescherming van de
huisvrede. Daarnaast kan worden gewezen op de Wet persoonsregi–
straties en de Mediawet, waarvoor artikel 10, respectievelijk artikel 7 van
de Grondwet opdrachten tot wetgeving bevat, en op de wetsvoorstellen
omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en inzake
medische experimenten (artikelen 10 en 11 van de Grondwet). Uit het
vorenstaande moge blijken dat wij de mening van Van der Hoeven over
de taak van de grondwetgever niet delen.

Over de mogelijkheid om in abstracto tot een belangenafweging te
komen merken wij het volgende op.

De door de formele wetgever gemaakte belangenafweging is per
definitie algemeen. Dat wij een dergelijke belangenafweging bij de
uitwerking van het discriminatieverbod mogelijk achten moge blijken uit
de indiening van dit wetsvoorstel. Wij achten deze belangenafweging
niet alleen mogelijk maar ook wenselijk. Indien een uitgewerkte materiële
normstelling zou ontbreken, zou telkens het oordeel van de rechter
moeten worden ingeroepen wanneer partijen over de toelaatbaarheid van
het onderscheid van mening zouden verschillen, aangezien er geen
wettelijk kader zou zijn aan de hand waarvan zij zelf hun handelen
zouden kunnen toetsen. Daarbij komt dat zij ook geen inschatting zouden
kunnen maken van hun kansen in een eventuele procedure voor de
rechter. De concrete belangenafweging zou dan immers een resultaat
opleveren dat zich niet laat voorspellen. Dit staat bovendien op
gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel.

Wel zou na verloop van lange tijd uit de jurisprudentie een aantal min
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of meer algemene regels kunnen worden afgeleid. Dit zou echter
betekenen dat algemene rechtsregels door de rechter worden geformu–
leerd, hetgeen nu juist van oudsher de taak van de wetgever is. Het is de
taak van de wetgever om algemene regels te stellen die de rechter in het
concrete geval toepast.

Onze conclusie is dat wetgeving nodig is om algemene regels en
uitzonderingen te geven waaraan onderscheid op de in de wet vermelde
gronden kan worden getoetst.

7.5 De leden van de VVD zagen geen weerspiegeling van de opvatting
dat de wetgever bij botsende grondrechten de onderlinge afbakening
dient te bepalen. Deze leden verwezen in dit verband naar de ambtelijke
nota over de grondrechtenaspecten van wetgeving inzake gelijke behan–
deling.

Wij zijn - en dit blijkt alleen al uit de indiening van dit wetsvoorstel -
van mening dat de wetgever een taak heeft bij de wegingsvragen die aan
de orde komen bij conflict tussen door verschillende grondrechten
beschermde belangen. Verschil van opvatting bestaat kennelijk over de
mate waarin de wetgever in staat is deze afweging in het wetsvoorstel
neer te leggen. Vooropgesteld zij, dat een regeling tot in detail aan de
hand waarvan in iedere concrete situatie een vast oordeel kan worden
gegeven, niet goed mogelijk is.

Naar ons oordeel zijn de aard en de ernst van het onderscheid belang–
rijke factoren bij de belangenafweging, maar niet de enige: ook de
belangen die door andere in het geding zijnde grondrechten worden
beschermd zijn wegingsfactoren. De uitkomst van die afweging kan niet
voor alle concrete situaties vooraf door de wetgever worden vastgelegd.
In het bijzonder de artikelen 5, tweede tot en met vierde lid, en 7,
tweede en derde lid, zien op situaties, waarin de wetgever moet volstaan
met het geven van algemene regels voor uitzonderingen.

7.6 De leden van de GPV-fractie vroegen om per grondrecht afzon–
derlijk aan te tonen dat de beperkingen in de voorgestelde vorm noodza–
kelijk zijn en dat uit de geschiedenis van de totstandkoming en
handhaving van deze grondrechten blijkt dat de grondwetgever beoogd
heeft beperkingsmogelijkheden aan te brengen op geldende grond–
rechten.

In de memorie van toelichting en in het nader rapport over dit
wetsvoorstel is uitvoerig ingegaan op de noodzaak van dit wetsvoorstel,
op de vraag hoe dit wetsvoorstel zich verhoudt met de Grondwet en op
de afbakening van het non-discriminatiebeginsel ten opzichte van andere
grondrechten. Ook daarna, in deze memorie van antwoord, wordt naar
aanleiding van concrete vragen en opmerkingen op die vraagstukken
ingegaan. Waar dit wenselijk leek is expliciet ingegaan op de grondwets–
geschiedenis ter zake van bepaalde algemene vraagstukken en in voorko–
mende gevallen per grondrecht afzonderlijk. De hiervoor weergegeven
vragen van de leden van de GPV-fractie achten wij daarmee voldoende
beantwoord.

7.7 Het lid van de RPF-fractie stelt verheugd te zijn over de definitie
van de godsdienstvrijheid waarvan de regering (impliciet) uitgaat.

Wij merken hierover het volgende op. De toelichting op artikel 6 van
de herziene Grondwet vermeldde dat het begrip belijden niet alleen het
huldigen van de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging
omvat maar ook het zich daarnaar gedragen. Laatstgenoemd element
komt ook tot uitdrukking in artikel 9 van het EVRM en artikel 18 van het
IVBP, die spreken van de praktische toepassing («practice») en het
onderhouden van geboden en voorschriften («observance»).

Voorts schraagt ook een aantal andere grondrechten ten aanzien van
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specifieke aspecten of terreinen onder meer het recht zich in het
maatschappelijk leven te gedragen naar de eigen godsdienst of levens–
overtuiging. Dit zijn met name vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van
vereniging en vergadering en de vrijheid van onderwijs.

Wij noteren met instemming de opmerking van het lid van de
RPF-fractie dat het wetsvoorstel uitgaat van een definitie van de vrijheid
van godsdienst die in overeenstemming is met de historisch ontwik–
keling, de jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis van de herziene
Grondwet 1983 en de internationale regelingen.

7.8 Het RPF-fractielid wees vervolgens onder aanhaling van diverse
voorbeelden op de reflexwerking die van het wetsvoorstel kan uitgaan.
Hij vroeg de regering hierop te reageren.

Niet te ontkennen valt dat het wetsvoorstel reeds als enigermate
richtinggevend kan worden beschouwd door degenen die met de hier
aan de orde zijnde problematiek te maken krijgen, zoals rechters. Dit is
op zichzelf niet vreemd. Ook op andere terreinen zal een rechter acht
slaan op wetsvoorstellen waarmee wordt beoogd hetgeen rechtens geldt
vast te leggen. In het burgerlijk recht is bijvoorbeeld uitdrukkelijke antici–
patie door rechters op het Nieuw BW al reeds geruime tijd geen
onbekend verschijnsel meer.

Aangezien wetsvoorstellen nog geen verbindende kracht hebben,
kunnen beslissingen daaruit voor de rechter niet dwingend volgen. In de
rechtspraktijk zal wel de richting of keuze die in het desbetreffende
wetsvoorstel is neergelegd kunnen worden betrokken bij de beoordeling.
Dit behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van degenen die tot de
beslissing geroepen zijn.

7.9 De leden van de CDA-fractie spraken hun begrip uit voor het feit
dat het wetsvoorstel zich beperkt tot een afwegingskader waarbinnen in
laatste instantie de rechter tot een oordeel zal moeten komen. Deze
leden vroegen naar de reden om in de nieuwe redactie van het
wetsvoorste! onderscheid in de privésfeer buiten het verbod van onder–
scheid te houden. Onder verwijzing naar het commentaar van het NJCM
over het wetsvoorstel deden de leden van de PvdA-fractie de suggestie
om de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de wet zelf op te
nemen. Ook de leden van de Groen Links-fractie deden deze suggestie.

De leden van de VVD-fractie merkten dat de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer uit de wetstekst is verdwenen. De betekenis
daarvan is naar de mening van deze leden niet geheei duidelijk. Deze
leden meenden dat het geheel niet duidelijk zou zijn op welke wijze de
persoonlijke levenssfeer kan worden geëerbiedigd. Deze leden vroegen
ook naar de relatie tussen de term «werkverhouding» en de afbakening
van de persoonlijke levenssfeer. Voorts maakten ook de leden van de
D66-fractie en van de Groen Links-fractie opmerkingen over de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ter zake van deze vragen en opmerkingen van de verschillende fracties
merken wij het volgende op.

Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is niet
in enkele zinnen te beschrijven. De persoonlijke levenssfeer bevat tal van
terreinen, welke zeer uiteenlopend van aard zijn en waarvan sommige
reeds zeer geruime tijd in de Grondwet hun weerslag vinden. Denk bij
voorbeeld aan het briefgeheim dat reeds zijn erkenning vond in de
Grondwet van 1848 en het huisrecht. Ook sommige strafbaarstellingen
in het strafrecht (zedendelicten, belediging en afluisteren) vinden hun
oorsprong in de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Op andere
terreinen is het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levens–
sfeer nog volop in ontwikkeling. Bij de grondwetsherziening van 1983
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zijn daarover passages opgenomen in de memorie van toelichting.21 Zo is
onder meer gewezen op het ruimtelijk aspect van de persoonlijke levens–
sfeer, op een ongestoorde communicatie met anderen, op bescherming
tegen publicatie van bepaalde intieme gegevens en op waarborgen rond
de registratie van persoonsgegevens (artikel 10, tweede en derde lid, van
de Grondwet).

De persoonlijke levenssfeer heeft zeer uiteenlopende verschijnings–
vormen. Dat brengt mee, dat de aard en mate van bescherming varieert.
Sommige terreinen van het menselijk leven hebben een zo intiem
karakter, dat elke ongewenste inmenging een ongeoorloofde inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer inhoudt. Ook uit de jurisprudentie over het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer komt geen welom–
schreven definitie naar voren, maar speelt de waardering van de
concrete omstandigheden van het geval een grote rol22. In dit
wetsvoorstel wordt daarbij in zoverre aangesloten, dat de rechter in het
concrete geval zal moeten beoordelen of het stellen van de in de
artikelen 5 en 7 bedoelde eisen blijft binnen de grenzen van wat voor een
beoordeling van de bekwaamheid en geschiktheid voor een functie,
respectievelijk het volgen van onderwijs nodig is. Het stellen van die
eisen kan, afhankelijk van de omstandigheden, leiden tot beoordeling van
gedragingen of uitlatingen die ook buiten de instelling blijken. Een derge–
lijke beoordeling die de persoonlijke levenssfeer betreft, door
godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke instellingen, is
overigens niet uitzonderlijk doch komt ook elders in het arbeids– en
ambtenarenrecht voor, zij het inzake andere aspecten van de persoonlijke
levenssfeer23. Het bijzondere bij artikel 5 van dit wetsvoorstel is dat uitla–
tingen of gedragingen die strikt genomen buiten de werksfeer plaats
vinden, de goede functievervulling van betrokkene in of het goede
functioneren van de instelling op een bepaalde grondslag kunnen
aantasten, omdat zij in de optiek van de instelling niet verenigbaar zijn
met die grondslag. De eisen die alsdan gesteld worden kunnen onder–
scheid als bedoeld in dit wetsvoorstel met zich brengen. Zo zal een leraar
maatschappijleer op een bijzondere school, van wie in redelijkheid
verwacht wordt dat hij in het onderwijs aandacht besteedt aan
maatschappelijke verschijnselen als het huwelijk vanuit de principes van
die school, onder omstandigheden niet (kunnen) voldoen aan de door de
school gestelde eisen, wanneer hij van die principes openlijk in woord of
gedrag nadrukkelijk afstand neemt. Dat kan evenzeer het geval zijn,
indien deze openlijke gedragingen buiten de werksfeer liggen. Indien dat
het geval is zal een instelling een dergelijke beleidslijn overigens op
iedereen op dezelfde wijze dienen toe te passen.

Uit het bovenstaande blijkt dat de persoonlijke levenssfeer niet gezien
kan worden als een strikt af te bakenen sfeer waarin niet getreden mag
worden. In essentie gaat het bij de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer om de erkenning van het onvervreemdbaar recht van iedere
individuele mens zijn eigen identiteit overeenkomstig zijn gaven en
inzichten te beleven en te ontplooien. Naarmate gedragingen meer het
openbare leven raken zal minder van een afbakening sprake kunnen zijn
waarbinnen niet getreden zou mogen worden. Dat betekent echter niet
dat allerlei aspecten van de persoonlijke levenssfeer ter discussie kunnen
worden gebracht. Hierbij kan men denken aan de vele vormen van vrije
tijdsbesteding of intiem levensgedrag. Door de instelling moet derhalve
kunnen worden aangetoond dat er een objectiveerbare band bestaat
tussen het doel en de grondslag van de instelling en de eisen die op de
persoonlijke levenssfeer betrekking hebben. Ontbreekt een dergelijk
functioneel verband, dan kunnen de eisen niet gesteld worden. Overigens
moet worden bedacht dat door een instelling niet op eenvoudige wijze
kan worden vastgesteld hoe iemand zich in de strikte privésfeer
gedraagt, zonder daarbij een onrechtmatige inbreuk te maken op het
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recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.
Gedragingen in de privèsfeer zijn voor een instelling immers moeilijk
kenbaar. Gedragingen die niet kenbaar zijn, zullen ook zelden als relevant
kunnen worden aangemerkt. Eisen ten aanzien van dat gedrag zullen,
gelet op het doel van de instelling, dan ook zelden nodig zijn voor de
vervulling van een functie dan wel de verwezenlijking van de grondslag.
Dat kan anders liggen bij gedragingen die weliswaar buiten het werk,
maar niet in de besloten privésfeer liggen, omdat het in het openbaar
gebeurt. In een kleine gemeenschap kunnen deze gedragingen bovendien
duidelijker kenbaar zijn dan in de anonimiteit van een grote stad.

Naar aanleiding van de suggestie van de leden van de PvdA-fractie en
de leden van de Groen Links-fractie om de toevoeging van de eerbie–
diging van de persoonlijke levenssfeer in de wet zelf op te nemen, zoals
door het NJCM bepleit, merken wij nog het volgende op.

De grondwetgever ging er bij de totstandkoming van de grondwetsher–
ziening van 1983 vanuit dat het grondrecht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, geformuleerd als een direct werkend recht,
doorwerkt in horizontale rechtsverhoudingen. Uit de voorlopige
conclusies van een door het NJCM in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken uitgevoerd grondrechten evaluatie-onderzoek blijkt
ook dat deze horizontale doorwerking in de rechtspraak meestal als
vaststaand wordt aangenomen.24

De verschijningsvormen van aspecten van de persoonlijke levenssfeer
en de mate van bescherming die daarmee samenhangt variëren zodanig
dat een uitgewerkt afwegingskader niet kan worden geformuleerd.

Het in dit wetsvoorstel opnemen van enkel de bepaling dat de
persoonlijke levenssfeer moet worden geëerbiedigd, zal aan de
bescherming die artikel 10 van de Grondwet nu reeds biedt, niets
toevoegen.

7.10 De leden van de CDA-fractie vroegen nader in te gaan op het
door de Raad van State geuite bezwaar inzake de mogelijke beperking
van de vrijheid van onderwijs. De leden van de GPV-fractie meenden dat
de regering zich al te gemakkelijk heeft afgemaakt van de kritiek van de
Raad van State op de voorgestelde bepalingen inzake het onderwijs.
Deze leden merkten op dat de vrijheid van onderwijs voor bij de wet aan
te wijzen vormen van onderwijs slechts kan worden beperkt inzake het
onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van de onderwijsge–
venden.

Naar onze mening respecteert het wetsvoorstel onverkort de grond–
wettelijke vrijheid van onderwijs. Het feit dat artikel 23 van de Grondwet
de middelen noemt tot verwerkelijking van de vrijheid van het bijzonder
onderwijs impliceert niet dat via algemeen geldende wetgeving geen
regels mogen worden gesteld die mede van toepassing zijn op het geven
van onderwijs.

In het nader rapport hebben wij met argumenten uiteengezet waarom
het standpunt van de Raad van State niet kan worden gedeeld.

Wij zijn het met de leden van de GPV-fractie eens waar zij zeggen dat
de wetgever de plicht heeft telkens na te gaan of strijd met artikel 23 van
de Grondwet kan ontstaan. De leden van de GPV-fractie wordt er in dit
verband in de eerste plaats op gewezen, dat de in de Grondwet geformu–
leerde grondrechten onderworpen zijn aan het proces van interpretatie,
rechtsvinding en rechtsvorming dat voor alle rechtsregels geldt. In dat
proces komt elke beslissing tot stand binnen een kader waarin factoren
als tekst, wordingsgeschiedenis, rechtspraak, doctrine, rechtsovertuiging,
maatschappelijke behoefte en de functie van het grondrecht een rol
spelen. Dit is in het algemeen het proces van rechtsvinding en er is geen
reden om aan te nemen dat dit bij grondrechten anders zou zijn25.
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In het licht van het vorenstaande is het alleszins begrijpelijk dat over
de inhoud van de vrijheid van onderwijs verschil van mening kan bestaan.

Wij hebben nagegaan wat de betekenis is van de vrijheid van
onderwijs voor deze wet (wij hebben daarbij overigens niet uitsluitend
gelet op artikel 23 van de Grondwet, maar evenzeer op artikel 2 van het
Eerste Protocol bij het EVRM). Juist in verband met die vrijheid hebben
wij de door de Raad ter discussie gestelde bepaling in artikel 5, tweede
lid, onderdeel c, opgenomen.

Voor wat betreft onze opvattingen over de betekenis van de vrijheid
van onderwijs voor deze wet verwijzen wij de leden van de GPV-fractie
naar het gestelde in het nader rapport. Wij zien in de opmerkingen van
deze leden geen aanleiding om daaraan iets toe te voegen.

7.11 De leden van de VVD vroegen welk scherp omrand kader het
wetsvoorstel precies schept waarbinnen de rechtsgenoten en de rechter
tot een afweging kunnen komen in situaties waarin verschillende grond–
rechten van betrokkenen in het geding zijn.

Zoals hiervoor in antwoord op een vraag van deze leden reeds is
opgemerkt moet de wetgever volstaan met het geven van algemene
regels voor uitzonderingen in artikel 5, tweede en derde lid, en artikel 7,
tweede en derde lid. Ook het scheppen van die algemeen geformuleerde
regels draagt bij aan verduidelijking van de materie: de factoren die in
onderling verband bezien de toelaatbaarheid van onderscheid in
bijzondere omstandigheden bepalen, worden immers uitdrukkelijk
vermeld, terwijl buiten de door de wet aangeduide uitzonderingsmoge–
lijkheden onderscheid in elk geval verboden is. Deze factoren zijn, gelet
op de grote variëteit van instellingen en situaties waarop de artikelen 5
en 7 betrekking hebben, noodzakelijk algemeen geformuleerd. Een
beoordeling van die factoren in concreto kan alieen - met inachtneming
van alle omstandigheden en belangen - door de instellingen, met de
mogelijkheid van een toetsing door de rechter, worden verricht.

Uitgangspunt is derhalve dat discriminatie verboden is. Het maken van
onderscheid kan echter gerechtvaardigd zijn. Welke gevallen dat zijn kan
nu niet concreet worden aangegeven. Het beroep op deze uitzonderingen
in het concrete geval wordt aan het uiteindelijke oordeel van de rechter
overgelaten. De in het wetsvoorstel neergelegde algemene regels voor
uitzonderingen zijn in die zin scherp omrand, dat de wet een gesloten
stelsel van uitzonderingen op het verbod van onderscheid kent.

Hierin ligt de toegevoegde waarde van de uitgewerkte normstelling in
het wetsvoorstel.

De indruk van de leden van de VVD-fractie, dat de instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag en de instellingen voor
bijzonder onderwijs op grond van het wetsvoorstel zouden mogen discri–
mineren op grond van seksuele gerichtheid en burgerlijke staat is onjuist.
Allereerst wijzen wij erop dat er een wezenlijk verschil is tussen discrimi–
natie (steeds verboden) en onderscheid (onder omstandigheden toege–
staan). In de bestaande Nederlandse wetgeving (wetgeving gelijke
behandeling van mannen en vrouwen) wordt het discriminatieverbod
uitgewerkt als een verbod van ongerechtvaardigd onderscheid. Ook in
het voorliggende voorstel wordt in de wetstekst de neutrale en duidelijk
bepaalde term «onderscheid» gebruikt.

De systematiek van het wetsvoorstel brengt met zich dat wanneer de
instelling toegestaan onderscheid maakt met een beroep op het
bepaalde in artikel 5, tweede lid, dan wel artikel 7, tweede lid, niet
gesproken kan worden van discriminatie. Onderscheid kan gerecht–
vaardigd zijn. Uiteindelijk zal de rechter dat beoordelen. Het wetsvoorstel
verbiedt nu juist discriminatie door (ook) instellingen. Bovendien zal de in
het wetsvoorstel neergelegde uitzondering op het verbod van onder–
scheid (niet op het verbod van discriminatie) voor instellingen op
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godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag en voor instellingen
van bijzonder onderwijs meebrengen dat de eisen die de instelling kan
stellen, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling
van een functie, respectievelijk, gelet op het doel van de instelling, nodig
zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag. Dit betekent dat niet zo
maar elke eis die betrekking heeft op de politieke gezindheid, het ras, het
geslacht, de hetero– of homoseksuele gerichtheid of de burgerlijke staat
gesteld mag worden. Deze eisen dienen door de instelling gemotiveerd
te kunnen worden in het licht van de doelstelling en dienen nodig te zijn
voor de vervulling van de functie respectievelijk voor de verwezenlijking
van de grondslag.

7.12 De leden van de VVD-fractie merkten op dat nagelaten wordt om
nader aan te duiden welke eisen, die gelet op het doel van de instelling,
nodig zijn voor de vervulling van de functie, volgens de regering zèlf te
rechtvaardigen zijn. De beoordeling wordt namelijk aan het bevoegd
gezag overgelaten, waarna de rechter dan, zonder enige nadere
aanduiding in de wet, zelve mag uitmaken of de eis relevant is geweest,
aldus deze leden. Zij vroegen of de wetgever de rechter wel met
zodanige wetgeving mag opzadelen.

Instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke
grondslag en instellingen van bijzonder onderwijs wordt de vrijheid
gelaten om eisen te stellen die in dit opzicht voortvloeien uit het doel en
grondslag van de instelling. Wanneer bij voorbeeld van een werknemer
instemming met het doel van de instelling wordt gevraagd, zal er een
duidelijke, objectiveerbare band moeten bestaan tussen de overtuiging
die het doel draagt en de daaraan ontleende regels en de eisen die de
instelling stelt. De instelling zal tegenover de (aspirant-)werknemer
duidelijk moeten maken wat de betekenis van het doel is voor de eisen
die zij aan de werknemer stelt voor het vervullen van de desbetreffende
functie. Het gaat om eisen, verbonden aan een of meer functies,
ongeacht de persoon die de functie wil vervullen.

Het is dus niet toegestaan bij voorbeeld onderscheid te maken tussen
twee medewerkers in gelijke functies, indien in het ene geval wordt
geëist dat de instellingsgrondslag wordt gerespecteerd en in het andere
geval niet. Naast de algemeenheid van de te stellen eisen is van belang
het verband met de doelstelling dan wel de grondslag van de instelling.

De rechter heeft niet tot taak de inhoud van de grondslag te beoor–
delen maar heeft de taak na te gaan of de instelling zich terecht erop
beroept dat de gestelde eisen nodig zijn gelet op het doel dan wel de
verwezenlijking van de grondslag. Hij zal daarbij acht slaan op de vraag
of de betekenis van de grondslag voor de rechtsverhouding zodanig is
dat de instelling de desbetreffende eis kon stellen. Veelal zal de instelling
aangeven dat de grondslag een bepaalde beleidslijn meebrengt voor
bijvoorbeeld het personeelsbeleid, dat die beleidslijn constant is of enige
verandering heeft ondergaan enz. Welke betekenis aan grondslag of doel
toekomt in de instelling, staat niet ter beoordeling van de rechter, wel of
de stelling dat de onder meer daaruit voortvloeiende eisen nodig zijn
voor de vervulling van de functie, kan worden aanvaard.

De rechter zal zeer wel in staat zijn tot oordeelsvorming zonder dat hij
zich behoeft te begeven in het geestesgoed van de desbetreffende
instelling.

Met het aanbrengen van uitzonderingsgronden in artikelen 5 en 7 is
uitdrukkelijk beoogd recht te doen aan onder meer de artikelen 6, 8 en
23 van de Grondwet. De wetgever waarborgt hierdoor de uitoefening van
deze grondrechten in de rechtsverhoudingen binnen instellingen en geeft
tevens in algemene termen aan dat daarbij geen ongerechtvaardigd
onderscheid mag worden gemaakt en preciseert wanneer daarvan sprake
is.
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7.13 De leden van de VVD-fractie vroegen naar het verband van te
stellen eisen en het vervullen van een functie. Hierover merken wij het
volgende op.

Een beroep op de uitzonderingsgronden in dit wetsvoorstel zal
inhouden dat zorgvuldig nagegaan zal moeten worden en derhalve, zo
nodig, ook gemotiveerd zal moeten worden wat de betekenis van
grondslag en doel voor de te stellen eisen is. In de praktijk van het beleid
van een instelling zal sprake kunnen zijn van een ontwikkeling in de
opvattingen over de betekenis van grondslag en doel. De instelling zelf in
eerste instantie en, zo nodig, de rechter in tweede instantie hebben tot
taak de gestelde eisen te beoordelen aan de hand van de in de wet
(artikelen 5 en 7) neergelegde algemeen geformuleerde uitzonderingen.

7.14 De leden van de VVD-fractie vonden het merkwaardig dat instel–
lingen op politieke grondslag ook nog op basis van godsdienst mogen
discrimineren. Waar is dat goed voor? zo zouden deze leden willen
vernemen. De leden van de D66-fractie vroegen in het voorlopig verslag,
bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel (bij artikel 5),
waarom het instellingen op politieke grondslag geoorloofd is niet alleen
onderscheid te maken naar politieke overtuiging, maar ook naar
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

In antwoord op deze vragen merken wij het volgende op. Ten aanzien
van instellingen op politieke grondslag geldt dat in ons land die
grondslag veelal nauw verbonden is met een godsdienstige of levens–
overtuiging. Het is dan logisch dat instellingen op politieke grondslag in
de rechtsverhoudingen waarop artikel 5 ziet, direct of indirect onder–
scheid maken. Die eisen vloeien voort uit de identiteit van die instel–
lingen. Vanuit algemene gezichtspunten gezien is het dan ook gerecht–
vaardigd om voor de bescherming van die identiteit een uitzondering in
de wet op te nemen.

7.15 De leden van de VVD-fractie merkten op dat ook leerlingen van
bijzondere scholen het slachtoffer kunnen worden van ongerechtvaardigd
onderscheid. Deze leden vroegen op welke expliciete grondwettelijke
bepaling de vrijheid van onderwijsinstellingen bij de toelating van
leerlingen is gebaseerd.

Ten aanzien van de uitwerking van artikel 1 van de Grondwet in dit
wetsvoorstel is een afbakening gemaakt ten opzichte van artikel 23 van
de Grondwet, artikel 2 van het Eerste Protocol bij het EVRM alsmede het
bepaalde in het Internationaal Verdrag tegen discriminatie in het
onderwijs op het terrein van - kort gezegd - het aannemen van docenten
en leerlingen.

Overigens zal de vraag in welke gevallen een leerling mag worden
geweigerd afhangen van de betekenis die de school aan haar grondslag
toekent in de concrete omstandigheden waarin een bepaalde bijzondere
school en een bepaalde leerling zich bevmden De betekenis van de
grondslag zal overigens voor alle leerlingen of studenten gelijkelijk
dienen te zijn, dus ongeacht politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero–
of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Met betrekking tot het onderwijs moet voorts worden opgemerkt dat
het hier gaat om voorzieningen, die van groot maatschappelijk en
persoonlijk belang voor betrokkenen zijn. Dit heeft ons gebracht tot de
conclusie dat slechts onder bepaalde voorwaarden een uitzondering op
het verbod van onderscheid mogelijk is en dat daarvan alleen sprake kan
zijn bij onderwijsinstellingen.

7.16 De leden van de fractie van de VVD vroegen naar de
mogelijkheid voor instellingen om door middel van het stellen van
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huisregels onderscheid te maken op grond van burgerlijke staat of
seksuele gerichtheid in de gevallen dat betrokkenen te kennen hebben
gegeven de grondslag van de instelling te zullen respecteren. De leden
van de fractie van de VVD wezen op het gevaar dat via het stellen van
huisregels discriminatie mogelijk zou zijn.

In antwoord op deze vraag merken wij het volgende op.
Sinds 1985 bevat de Wet op de bejaardenoorden de bepaling dat

houders van bejaardenoorden geen beperkingen mogen stellen aan het
recht van de bewoners hun leven naar eigen inzicht in te richten, anders
dan die welke noodzakelijk zijn ter waarborging van een ongestoorde
huishouding in een bejaardenoord (artikel 2d)26. Op bladzijde 22 van de
memorie van toelichting is in dit verband vermeld dat het wetsvoorstel
het stellen van huisregels onverlet laat. Daarbij moet men in de eerste
plaats denken aan regels ter bevordering van een ordelijke gang van
zaken binnen de instelling en ter voorkoming van hinder voor anderen.
Dit betekent ook dat regels kunnen worden gesteld die beogen te
voorkomen dat bewoners van een instelling worden gehinderd hun leven
in de instelling in te richten in het verlengde van de grondslag van die
instelling. Wanneer bepaald gedrag, beoordeeld aan de hand van objec–
tieve maatstaven dergelijke hinder oplevert, zal de instelling binnen de
zojuist geschetste grens van artikel 2d van de Wet op de bejaarden–
oorden dit gedrag aan regels kunnen binden. Dit betekent niet dat
hiermee onderscheid naar bijvoorbeeld burgerlijke staat of seksuele
gerichtheid geoorloofd zou zijn. Bedoelde huisregels mogen immers niet
gericht zijn op de in het geding zijnde grond, doch alleen worden gesteld
waar dit nodig is om hinder van anderen te voorkomen. Huisregels
kunnen daarom niet worden gezien als uitzonderingen op het verbod
onderscheid te maken.

Overigens zij hier vermeld dat voor wat betreft de bejaardenoorden in
bestaande provinciale, respectievelijk grootstedelijke verordeningen het
huisreglement veelal is onderworpen aan de goedkeuring door het
provinciaal bestuur dan wel gemeentebestuur.

7.17 Op de vraag van de leden van de VVD-fractie hoeveel
bejaarden–, verzorgings– en verpleeghuizen op een politieke grondslag
gesticht zijn, kunnen wij geen antwoord geven, omdat wij niet over die
gegevens beschikken.

7.18 De leden van de VVD-fractie merkten op dat discriminatie op
grond van ras of geslacht niet eens meer absoluut verboden lijkt te zijn.
Deze leden konden voorts zich niet voorstellen of en zo ja welke bijko–
mende omstandigheden voor politieke gezindheid bedacht zouden
kunnen worden die discriminatie (bedoeld zal zijn: onderscheid) door het
stellen van eisen door instellingen zouden rechtvaardigen.

De leden van de SGP-fractie meenden dat op grond van de bijbelse
scheppingsgegevens man en vrouw ieder een eigen taak en verantwoor–
delijkheid toebedeeld hebben gekregen, waaruit voortvloeit dat het
maken van onderscheid op grond van geslacht ten aanzien van de door
het wetsvoorstel bestreken terreinen van het maatschappelijk leven zeer
wel te motiveren is.

Naar aanleiding van deze opmerkingen kan het volgende worden
gezegd.

Een algeheel verbod van onderscheid op grond van ras en geslacht is
niet voorzien in dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet in uitzonde–
ringen op het verbod van onderscheid met inachtneming van de
betekenis van het discriminatieverbod op grond van ras en geslacht,
zoals neergelegd in artikel 1 Grondwet en de VN-verdragen tot
uitbanning van rassen– en vrouwendiscriminatie. Discriminatie op grond
van ras of geslacht is ingevolge dit wetsvoorstel altijd verboden. Het
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wetsvoorstel kent uitzonderingen op het verbod van onderscheid vanuit
de gedachte dat er een objectieve rechtvaardiging voor is. Ter zake
verwijzen wij naar paragraaf 5.3 van deze memorie van antwoord.

Een absoluut verbod ter zake van een of meer gronden zou in de
centrale normstelling van een algemene wet verschil maken tussen
gronden. Dat zou de handhaving van het algemene discriminatieverbod
in deze algemene wet niet ten goede komen. Daarbij komt nog dat licht
de indruk zou kunnen ontstaan dat in de door de wet bestreken gevallen
alleen naar ras en geslacht geen onderscheid zou mogen worden
gemaakt.

Bovendien dient de formulering van de wetsbepalingen niet zodanig te
zijn dat toekomstige rechtsontwikkelingen zouden worden afgesloten.
Een «absolute» wettelijke formulering van het verbod van onderscheid op
grond van ras en geslacht zou ook voor de andere gronden een verder–
gaande ontwikkeling kunnen belemmeren.

Voorts is van belang dat de «uitzonderingen» in het tweede lid van de
artikelen 5 en 7 niet beogen een volledig van het discriminatieverbod
afgescheiden vrije sfeer te creëren. Instellingen zullen nauwkeurig
moeten nagaan welke consequenties de eigen grondslag en doelstelling
met zich brengen voor de arbeidsverhouding dan wel het toelaten van
leerlingen. Een bepalend element daarbij is de godsdienstige, levensbe–
schouwelijke of politieke grondslag: de gestelde religieus-levensbe–
schouwelijke of politieke eisen moeten verband houden met grondslag
en doel. Het gaat immers om eisen die uit de godsdienst, levensover–
tuiging of politieke gezindheid voortkomen. Onderscheid naar seksuele
gerichtheid of burgerlijke staat zal daaronder niet begrepen kunnen
worden. Wij achten het niet denkbaar dat waar internationale verdrags–
bepalingen verplichten tot uitbanning van discriminatie op grond van ras
en geslacht, een instelling op godsdienstige, levensbeschouwelijke of
politieke grondslag, een toelaatbaar onderscheid op grond van ras of
geslacht zou kunnen maken. Zo moet uitgesloten worden geacht dat een
ziekenhuis op godsdienstige grondslag vanwege die grondslag en
vanwege de aard van een functie een persoon op grond van zijn of haar
ras niet zou kunnen aannemen als werknemer. Onze conclusie is derhalve
dat het niet nodig en niet wenselijk is om voor een of meer gronden een
absoluut verbod van onderscheid in de wet neer te leggen.

Overigens geldt ook nog het wetstechnisch bezwaar dat het aanvullen
van de artikelen 5 en 7 met een (absoluut) verbod van onderscheid op
grond van ras en, voorzover van toepassing, geslacht tot wel zeer
gecompliceerd geformuleerde bepalingen zou leiden: in artikel 5 en 7
zouden twee verschillende uitzonderingen op de uitzonderingen van het
tweede lid moeten worden geformuleerd.

7.19 De leden van de VVD-fractie verwezen naar de memorie van
toelichting bij de door de VVD-fractie uitgewerkte proeve van een Wet
gelijke behandeling, en vroegen of wij de in dat stuk gegeven uitleg van
de in het geding zijnde grondrechten deelden. Het komt ons voor, dat uit
hetgeen wij in de memorie van toelichting en in deze memorie van
antwoord hebben uiteengezet voor de VVD-fractie voldoende duidelijk is
geworden in welk opzicht wij hun standpunt delen en in welk opzicht
onze standpunten uiteenlopen. Het zou te ver voeren om in het kader van
dit wetsvoorstel de proeve van deze leden te beoordelen.

7.20 De leden van de fractie van D66 konden met veel algemene
opmerkingen in de memorie van toelichting over de verhouding tussen
het discriminatieverbod en andere grondrechten, instemmen. Deze leden
merkten op dat een serieuze poging is gedaan de grondrechten met
elkaar in overeenstemming te brengen.
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Wij hebben verheugd kennis genomen van deze opmerkingen van de
leden van de D66-fractie.

7.21 De «enkele feit-constructie» vervulde de leden van de
VVD-fractie met achterdocht. Deze leden waren het met de Raad van
State eens dat een scheiding tussen de seksuele gerichtheid en de
daaruit direct voortvloeiende sociale gevolgen te kunstmatig en weinig
realistisch is. Deze leden vonden het overigens interessant dat de Raad
van State meent dat seksuele moraal slechts in verband kan worden
gebracht met homoseksuelen en hun gedragingen.

De leden van de D66-fractie merkten op dat zij betwijfelden of de
gekozen enkele feit-constructie uitkomst zal bieden. Deze leden
verwachtten daarvan een averechtse werking, zeker indien bijkomende
omstandigheden in de beoordeling zouden mogen worden betrokken.

De leden van de Groen Links-fractie vroegen wat bedoeld werd met de
voor de leraar of lerares te onderschrijven eis ten aanzien van de
«seksuele moraal» van een school. Deze leden wilden voorts een heldere
uiteenzetting over de handhaving in de praktijk van het onderscheid
tussen «het enkele feit» en «bijkomende omstandigheden». Zij verwezen
in dit verband naar de uitspraak van het Kantongerecht Zwolle van 7
maart 199127. Deze leden vonden deze constructie moeilijk aanvaardbaar
en vroegen om deze woorden uit de voorkomende bepalingen te
schrappen.

Door de leden van de SGP-fractie werd opgemerkt dat zij de mening
waren toegedaan dat de enkele feit-constructie in de praktijk niet
hanteerbaar zal blijken te zijn, alleen al vanwege het feit dat het onder–
scheid tussen «het enkele feit» en bijkomende omstandigheden niet
duidelijk is. Met name ter zake van het criterium «homo en heterosek–
suele gerichtheid» vroegen zij wat onder het enkele feit moet worden
gerekend. Zij verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 11
maart 1988 (RvdW 1988, 57 en NJ 1988, 508) inzake ontslag wegens
gedrag van een werknemer buiten het werk, welk gedrag direct gevolgen
had voor de reputatie van de onderneming.

Bij de artikelsgewijze behandeling van dit wetsvoorstel in het voorlopig
verslag (bij artikel 1) vroegen de leden van de SGP-fractie wat ter zake
van het criterium seksuele gerichtheid onder «het enkele feit» moet
worden verstaan.

Ook het lid van de RPF-fractie was van mening dat deze constructie
vragen open laat.

De leden van de GPV-fractie stellen dat de enkele feit-constructie de
beantwoording van de vraag wat de verhouding is tussen grondslag en
doelstelling van een instelling en bijkomende omstandigheden die
verband houden met een bepaald persoonskenmerk, overlaat aan de
instellingen zelf, eventueel gevolgd door de Commissie gelijke behan–
deling en de rechter. Deze leden menen dat op een onderdeel waar in de
praktijk de meeste vragen kunnen rijzen en de meest fundamentele
rechten in het geding zijn, het wetsvoorstel tekort schiet om het beoogde
doel te bereiken.

In artikel 5, tweede lid, wordt bepaald dat de eisen, die de in deze
artikelen genoemde instellingen mogen stellen gelet op het doel van de
instelling nodig moeten zijn voor de vervulling van de functie (voor een
instelling van bijzonder onderwijs: voor de verwezenlijking van haar
grondslag). Deze eisen mogen ingevolge dit artikel niet leiden tot onder–
scheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras,
geslacht, hetero– of homoseksuele gezindheid of burgerlijke staat. In
feite betekent dit dat bij het stellen van deze eisen in ieder geval geen
onderscheid alleen op grond van ras, geslacht, hetero– of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat mag worden gemaakt. Het belang van de
woorden «op grond van het enkele feit» is gelegen in het gegeven dat er
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omstandigheden denkbaar zijn, die relevant zijn voor de vervulling van de
betrokken functie dan wel voor de verwezenlijking van de grondslag, die
meer omvatten dan «het enkele feit», maar die kunnen samenhangen
met een van de gronden waarop ingevolge dit wetsvoorstel geen onder–
scheid mag worden gemaakt. De gestelde eisen mogen echter nimmer
leiden tot onderscheid louter vanwege een van deze gronden. Ten einde
recht te doen aan zowel het belang van het stellen van gerechtvaardigde
eisen voor de vervulling van een bepaalde functie gelet op het doel van
de instelling, als aan het belang dat bij het stellen van deze eisen geen
ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt, is gekozen voor een
begrenzing door het gebruik van de woorden «op grond van het enkele
feit». De door verschillende leden genoemde Zwolse uitspraak had
betrekking op een eis die een onderwijsinstelling nodig achtte voor de
verwezenlijking van haar grondslag. Deze eis hing niet samen met één
van de in dit artikellid genoemde gronden, maar had betrekking op de
godsdienstige overtuiging vereist voor de verwezenlijking van de
grondslag van de onderwijsinstelling. De kantonrechter wees in deze
uitspraak erop dat in het onderhavige voorstel voor een Algemene wet
gelijke behandeling slechts reeds geldend recht was gecodificeerd, te
weten dat onderwijsinstellingen eisen mogen stellen die nodig zijn voor
de verwezenlijking van de grondslag. De kwestie van het «enkele-feit»
was in deze uitspraak niet aan de orde

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de SGP-fractie wat
volgens de regering de betekenis is van de uitspraak van de Hoge Raad
van 11 maart 1988, RvdW 1988, 57 voor de in dit wetsvoorstel neerge–
legde constructie met het enkele feit en bijkomende omstandigheden,
merken wij het volgende op.

In deze zaak betrof het gedragingen buiten de werkplaats van een
werknemer in een belangrijke vertrouwensfunctie, welke gedragingen de
naam van de werkgever hadden geschaad.

In het arrest accepteerde de Hoge Raad dat als dringende reden voor
ontslag onder meer omstandigheden van de werknemer werden aange–
voerd die weliswaar geen betrekking hadden op de wijze waarop hij zijn
betrekking vervulde, maar die hun weerslag hadden op de goede naam
van de werkgever. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat er (dringende)
redenen voor ontslag denkbaar zijn die strikt genomen niet samenhangen
met de wijze waarop iemand zijn functie vervult, maar die toch nadelige
gevolgen hebben voor het goede functioneren van het bedrijf. Overigens
ligt deze uitspraak geheel in de lijn van hetgeen ter zake van de
uitoefening van grondrechten door de ambtenaar in artikel 125a van de
Ambtenarenwet 1929 is vastgelegd. Artikel 125a van de Ambtenarenwet
1929 ziet namelijk op de situatie waarin de goede vervulling van de
functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover
deze in verband staat met de functievervulling niet in redelijkheid zou zijn
verzekerd.

De casus waarop deze uitspraak van de Hoge Raad betrekking heeft
kan echter wel naar voren worden gebracht als voorbeeld waarin op
goede gronden rekening wordt gehouden met gedragingen van iemand
buiten de werkplek, die relevant zijn voor het functioneren binnen de
desbetreffende arbeidsorganisatie.

Meer algemeen kan worden gezegd dat de hiervoor besproken juris–
prudentie illustreert dat het in de rechtspraktijk geen onbekend
verschijnsel is dat aan een goede functievervulling door de werknemer
eisen kunnen worden gesteld die nodig zijn voor de goede functionering
van de arbeidsorganisatie, ook al hebben deze eisen betrekking op
omstandigheden die buiten het werk zijn gelegen.

Zonder meer stellen dat hetgeen buiten de werkplek gebeurt niet
relevant is, zoals de leden van de Groen Links-fractie doen, is naar onze
mening derhalve niet juist.
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De grens tussen het enkele feit en bijkomende omstandigheden moet
worden getrokken aan de hand van de concrete omstandigheden van het
geval. Wij verwachten dat het pas in concrete omstandigheden mogelijk
zal blijken om precies aan te geven wanneer een gestelde eis «onder–
scheid op grond van het enkele feit» impliceert, dan wel dat het slechts
een omstandigheid betreft die kan samenhangen met een van de in dit
artikel vermelde gronden.

Dat de grens niet a priori en in abstracto precies kan worden aange–
geven, betekent naar onze mening gelet op het hiervoor weergevene dan
ook nog niet dat de «enkele feit constructie» in de praktijk niet zal
werken.

7.22 Het lid van de RPF-fractie vroeg naar het verschil in redactie
tussen artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid. De leden van de
D66-fractie maakten hierover eveneens opmerkingen; zij meenden dat
hier sprake was van een inconsistentie.

Er is geen sprake van inconsistentie. Voor onderscheid bij het
aanbieden, sluiten, uitvoeren en beemdigen van overeenkomsten ter zake
van goederen en diensten is in verband met artikel 23 van de Grondwet
in artikel 7, tweede lid, van het wetsvoorstel voorzien in een uitzondering
voor het bijzonder onderwijs. In artikel 5, tweede lid, zijn de uitzonde–
ringen toegesneden op de aard van de grondslag, waarbij in verband met
artikel 23 van de Grondwet een aparte bepaling is opgenomen voor
instellingen van bijzonder onderwijs.

7.23 De D66-fractieleden waren - kort gezegd - van oordeel dat
instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag niet
meer mogen vragen dan respect voor de grondslag. Deze leden
verwezen naar hun uitvoerige beschouwingen in het voorlopig verslag op
wetsvoorstel 20 501.

Wij gaan er vanuit dat het begrip «respecteren» hier de betekenis heeft
het zich zodanig gedragen dat men degenen die volgens de
(godsdienstige of levensbeschouwelijke) grondslag van de instelling
wensen te leven niet hindert. Dit kan naar onze mening mede afhangen
van de functie van de instelling (men denke aan het verschil tussen een
(relatief) kortdurend verblijf in een wachtruimte van een polikliniek en
een langdurig verblijf in een verpleegtehuis). Het begrip respecteren
omvat niet het instemmen met de grondslag, noch het belijden van de
gemeenschappelijke overtuiging door woord en gedrag binnen de kring
van de betrokken instelling.

Anders dan de leden van de D66-fractie van mening zijn kan niet
volstaan worden met de zogenaamde respecteer-eis in rechtsverhou–
dingen met bedoelde instellingen. Zoals in de toelichting is aangegeven
zal onder meer door de arbeid van de werknemer het doel van de
instelling kunnen worden verwezenlijkt. Er zijn instellingen en functies
waarvoor een grote persoonlijke betrokkenheid in godsdienstige, levens–
beschouwelijke of politieke zin van groot belang wordt geacht. Het zou
irreëel zijn en in strijd met de vrijheid van godsdienst en levensover–
tuiging wanneer ter zake geen eisen meer zouden kunnen worden
gesteld. Instellingen zullen met inachtneming van de criteria, neergelegd
in artikel 5, tweede lid, dan wel artikel 7, tweede lid, moeten bezien of de
eisen gesteld kunnen worden. Is dat niet het geval, dan is onderscheid
door deze wet verboden. Als deze eisen wel gesteld kunnen worden, dan
is er geen sprake van discriminatie, maar van toegelaten onderscheid in
de zin van deze wet.

7.24 De leden van de SGP-fractie vroegen of de rechter ter zake van
het criterium «nodig zijn» een marginale dan wel een volledige toetsing
dient toe te passen.
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28 Zie hierover bij voorbeeld L. Prakke in zijn
opstel «Marginale toetsing opgenotnen in
«Toetsing in het publiekrecht», Assen 1972.

Het lid van de RPF-fractie vroeg bij de artikelsgewijze bespreking van
het wetsvoorstel of de regering in overweging wilde nemen voor het
woord «nodig» in artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, telkens
het woord «redelijkerwijs» te plaatsen ten einde duidelijk te maken dat
de rechter ter zake slechts een marginale toetsing zou mogen toepassen.

De leden van de GPV-fractie merkten bij de artikelsgewijze bespreking
van het wetsvoorstel naar aanleiding van het bepaalde in artikel 5,
tweede lid, op dat het gebruik van de term «nodig» ertoe leidt dat de
rechter en de commissie in voorkomende gevallen in volle omvang zullen
moeten toetsen of een instelling terecht een beroep op haar doelstelling
heeft gedaan. De leden van de GPV-fractie zijn van mening dat de
rechter een beroep op deze bepaling door de hier bedoelde instellingen
slechts marginaal behoort te toetsen.

Naar aanleiding van deze vragen en opmerkingen merken wij hierover
allereerst op, dat de betekenis van de term «marginale toetsing» in de
rechtsliteratuur niet vast omlijnd is28. «Marginale toetsing», ook wel
aangeduid als toepassing van het objectiveringsbeginsel, komt in
verschillende gradaties voor. Kenmerkend voor situaties waarin
«marginale toetsing» plaats vindt is dat telkens krachtens de bestaande,
op geschreven of ongeschreven recht berustende taakverdeling, primair
een bepaalde instantie is aangewezen voor het nemen van een bepaalde
beslissing, terwijl een andere instantie volgens diezelfde taakverdeling
weliswaar tot controle van die beslissing is geroepen, maar niet tot een
hernieuwde, zelfstandige, beoordeling. De beoordelende instantie doet
het niet «nog eens ten gronde over», maar beperkt zich bij haar beoor–
deling tot het onderzoek of de primair aangewezen instantie in
redelijkheid heeft kunnen beslissen zoals zij heeft gedaan. Al naar gelang
de primair beslissende instantie meer bij uitsluiting is aangewezen voor
het nemen van juist deze beslissing, zal er voor de beoordelende
instantie meer reden zijn om te objectiveren. Met andere woorden: er zijn
gradaties van objectivering, en de mate van objectivering is een functie
van de structuur van het bevoegdhedenstelsel.

In de bovenomschreven zin zou inderdaad van «marginale toetsing»
kunnen worden gesproken, in het bijzonder waar het gaat om de beoor–
deling of een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag zich er terecht op beroept dat de gestelde eisen nodig zijn
zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel a. Zowel grondslag als
eisen vloeien voort uit de eigen, bijvoorbeeld religieuze of politieke aard
van de instelling, en staan primair ter beoordeling van de instelling zelf.
De rechter toetst desgevraagd deze beoordeling aan de hand van de
vraag of terecht kan worden aangenomen dat er een duidelijke, objecti–
veerbare band bestaat tussen de gestelde eisen en de grondslag.

Met het oog op het vorenstaande achten wij het overbodig de
suggestie van het lid van de RPF-fractie om voor het woord «nodig» in
artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, telkens het woord «redelij–
kerwijs» te plaatsen, over te nemen.

7.25 De leden van de SGP-fractie waren van mening dat artikel 5,
tweede lid, onderdeel c, in strijd is met artikel 23 van de Grondwet, dat
de vrijheid garandeert van het bijzonder onderwijs betreffende de
aanstelling van onderwijzers. Deze leden trokken in twijfel of de beper–
kende regels, in het bijzonder op het terrein van het arbeidsrecht, in
overeenstemming zijn met artikel 23 van de Grondwet. Anderzijds wezen
deze leden erop dat deze regels het ontslagrecht en niet - zoals nu wordt
voorgesteld - het aanstellingsbeleid betreffen. Zij zouden graag
vernemen of dit voldoende gewicht heeft gekregen in de argumentatie
van de kant van de regering op het advies van de Raad van State.

Anders dan de leden van de SGP-fractie zijn wij van oordeel dat artikel
23 van de Grondwet zich niet verzet tegen de voorgestelde bepalingen.
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" Zie HR 9 april 1976, NJ 1976, 409, Pres
Rb. Alkmaar 22 januari 1982, 7
NJCM-Bulletin: Nederlands Tijdschrift voor
Mensenrechten, p 134 e.v , HR 22 januari
1988, /VJ1988, 96 en Ktr. Zwolle 7 maart
1991, 16
NJCM-Bulletin: Nederlands Tijdschrift voor
Mensenrechten. p 301-308

De vrijheid van onderwijs komt ook betekenis toe voor andere dan de
daarin uitdrukkelijk genoemde onderwerpen, zoals de in artikel 7, tweede
lid, geregelde materie van de toelating van studenten of leerlingen tot
onderwijsinstellingen.

In de onderwijswetgeving is de besluitvorming omtrent toelating dan
wel mschrijving van studenten en leerlingen aan het bevoegd gezag
gelaten (zie ook HR 22 jan. 1988, NJ 1988, 96) en sluit nauw aan bij de
strekking van artikel 2 van het Eerste Protocol bij het EVRM betreffende
het recht van ouders om voor hun kinderen zich van dat onderwijs te
verzekeren, dat overeenstemt met de eigen godsdienstige overtuigingen.
Hierbij kan ook gewezen worden op artikel 2, onder b, van het Verdrag
nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs (Trb. 1964, 69).
Artikel 23 van de Grondwet is in acht genomen bij de formulering van
artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid van het wetsvoorstel: met
het oog op de onderwijsvrijheid is in die bepalingen in het wetsvoorstel
een belangrijke plaats toegekend aan grondslag en doel van de onder–
wijsinstelling. Daarmee wordt de vrijheid van richting geëerbiedigd. Het
door de leden van de SGP-fractie bedoelde aspect van de onderwijs–
vrijheid heeft nooit die betekenis gehad dat het zou vrijstaan onder–
wijzers en leerlingen te discrimineren. Het wetsvoorstel legt dat uitdruk–
kelijk vast, met inachtneming van de eisen die de vrijheid van richting
terzake stelt.

De woorden «nodig zijn» in het tweede lid impliceren dat de school -
waar primair de beslissingsbevoegdheid over het aannemen van
docenten en leerlingen ingevolge artikel 23 van de Grondwet ligt -
nauwkeurig zal moeten nagaan welke betekenis voor die situaties
toekomt aan grondslag en doel van de school. Inzoverre vindt ook geen
verschuiving van bevoegdheden van de school naar de commissie of de
rechter plaats. Ook thans beoordeelt de rechter in voorkomende gevallen
immers aan de hand van overeenkomstige maatstaven of de richting van
de school die betekenis heeft dat niet-aanstelling of ontslag, respectie–
velijk niet-toelating of verwijdering daardoor wordt gerechtvaardigd29.

7.26 De leden van de SGP-fractie pleitten ervoor dat het uitzonde–
ringsregime van het tweede lid van artikel 7 ook zou gelden voor alle
confessionele instellingen, met name ook zorginstellingen.

Voor wat betreft het verschil tussen onderwijsinstellingen en andere
instellingen merken wij op, dat met het oog op artikel 23 Grondwet is
voorzien in de in artikel 7, tweede lid, opgenomen clausule. Ten aanzien
van instellingen werkzaam op andere gebieden dan het onderwijs dient
naar onze mening de uitzondering van het tweede lid geen toepassing te
vinden, aangezien de door hen aangeboden voorzieningen, die voor het
persoonlijk en maatschappelijk functioneren van het individu van essen–
tieel belang zijn, voor een ieder zonder enig onderscheid toegankelijk
dienen te zijn. ledere burger moet van deze voorzieningen gebruik
kunnen maken. Het zou in strijd zijn met het doel van het wetsvoorstel,
het beschermen van betrokkenen tegen ongelijke behandeling op belang–
rijke terreinen van het maatschappelijk leven, indien ook andere instel–
lingen dan onderwijsinstellingen een beroep zouden kunnen doen op de
uitzondering van artikel 7, tweede lid. Overigens is ook het karakter van
het onderwijs verschillend van die van de andere instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, hetgeen wellicht mede
een verklaring kan zijn voor het feit dat de grondwettelijke en verdrags–
rechtelijke bescherming van het bijzonder onderwijs anders is dan de
bescherming van instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag. Het verschil in karakter is naar onze mening vooral gelegen in
het gegeven dat het onderwijs nauw samenhangt met de opvoeding van
kinderen en derhalve met het recht van ouders om hun kinderen overeen–
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komstig hun eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen
op te voeden.

7.27 Het was de leden van de GPV-fractie niet duidelijk waarom in het
wetsvoorstel onderscheid wordt gemaakt tussen instellingen werkzaam
in het onderwijs en instellingen werkzaam op andere gebieden. Het
RPF-fractielid achtte het onaanvaardbaar dat uitsluitend voor instellingen
voor bijzonder onderwijs, en niet voor insteliingen zoals bejaarden– en
verzorgingstehuizen in artikel 7 was voorzien in een uitzondering.

In het tweede lid van artikel 5 en het tweede lid van artikel 7 is de
bijzondere positie van onderwijsinstellingen op godsdienstige of levens–
beschouwelijke of andere grondslag neergelegd De uitzondering die in
artikel 7, tweede lid, is opgenomen voor het bijzonder onderwijs houdt
onder meer verband met artikel 23 van de Grondwet op grond waarvan
de vrijheid van richting van onderwijsinstellingen in acht genomen dient
te worden. Deze specifieke grondwettelijke bescherming van de
richtingsvrijheid geldt alleen voor het onderwijsterrein. Voor andere
terreinen, zoals de gezondheids– en bejaardenzorg, zijn in de Grondwet
geen soortgelijke bepalingen opgenomen.

De in artikel 7, tweede lid, van het wetsvoorstel opgenomen specifieke
uitzondering voor het bijzonder onderwijs is ons ingegeven door de
vrijheid van onderwijs.

Voor hen die van de door instellingen op godsdienstige of levensbe–
schouwelijke grondslag op het terrein van de gezondheidszorg of de
bejaardenzorg aangeboden voorzieningen gebruik wensen te maken, kan
de identiteit van een instelling van bijzondere betekenis zijn en van
invloed zijn op de keuze van een bepaalde instelling. Het feit dat een
instelling als hier bedoeld een bepaalde godsdienstige of levensbeschou–
welijke grondslag heeft, rechtvaardigt naar onze mening nog niet dat bij
het opnamebeleid van bewoners als toelatingseis het onderschrijven van
deze grondslag wordt gesteld. De door deze instellingen geboden
voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk
leven en dienen dan ook voor een ieder zonder onderscheid toegankelijk
te zijn. Anders dan bij het onderwijs bestaan er immers niet overal
voldoende «openbare» voorzieningen op deze terreinen, terwijl evenmin
de toegang tot alle voorzieningen voor een ieder is gewaarborgd. Indien
onderscheid op grond van levensbeschouwing of godsdienst zou zijn
toegestaan bij het opnamebeleid van deze instellingen, zou dit betekenen
dat het gebruik van deze voorzieningen geweigerd zou kunnen worden
aan hen die niet voldoen aan deze eisen. Deze consequentie is in strijd
met het met dit wetsvoorstel beoogde doel.

De omstandigheid dat instellingen hun identiteit niet mogen betrekken
in hun opnamebeleid, sluit uiteraard niet uit dat op andere wijze aan deze
identiteit uiting wordt gegeven.

7.28 De leden van de SGP-fractie vroegen om niet aan te tasten via
wetgeving de ruimte van christelijke scholen om in het toelatingsbeleid
ten aanzien van leerlingen stringente eisen te stellen voor wat betreft leer
en leven.

Zoals hiervoor gezegd, erkennen wij dat het onderwijs nauw samen–
hangt met het recht van ouders om hun kinderen overeenkomstig hun
eigen godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen op te voeden.
Daarom is in het tweede lid van artikel 7 juist een uitzondering gemaakt
voor instellingen van bijzonder onderwijs om de door de leden van de
SGP-fractie bedoelde eisen te stellen. Wij achten het echter noodzakelijk
te bepalen dat die eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van
het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.
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7.29 De leden van de SGP-fractie wezen erop dat de consequentie
van het opleggen van regels die zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat
aangeboden diensten zonder meer voor iedereen open zouden dienen te
staan, zou kunnen zijn dat wanneer de één wordt toegelaten de anderen
wegblijven.

Deze leden vroegen of deze - eventuele - consequentie van het
wetsvoorstel tot de beoogde dan wel onvermijdelijke effecten worden
gerekend.

Het behoeft geen betoog dat van een beoogd effect geen sprake is,
maar eerder van een ongewenst effect. Het staat een ieder echter wel
vrij om gevolgen te verbinden aan het feit dat hij bij voorbeeld bij het
dezelfde bedrijf goederen aanschaft als degene in wiens bescherming
deze wet beoogt te voorzien. Dat is de vrije keuze van deze personen.

7.30 De leden van de SGP-fractie vroegen of er omstandigheden
denkbaar zijn waaronder het maken van onderscheid wegens politieke
gezindheid in het licht van het doel van een instelling een gerechtvaar–
digde reden voor het maken van onderscheid zou kunnen zijn.

Deze leden doelen naar wij begrijpen op onderscheid op grond van
politieke gezindheid door instellingen op godsdienstige of levensbe–
schouwelijke grondslag. Wij zien niet in dat het uitzonderen van deze
vorm van onderscheid van het in de artikelen 5 en 7 neergelegde
verbodsbepalingen vanuit objectieve gezichtspunten gerechtvaardigd
moet worden geacht.

7.31 De leden van de fractie van het GPV vroegen waarop de regering
de stelling baseert dat de genoemde persoonskenmerken - wij nemen
aan: de in het wetsvoorstel vermelde persoonskenmerken - in
redelijkheid niet als een criterium kunnen worden beschouwd dat bij de
arbeid in een instelling op godsdienstige, levensbeschouwelijke of
politieke grondslag op zichzelf relevant is.

Bij de arbeid in instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag kan het vanuit algemene gezichtspunten niet gerechtvaardigd
zijn om een uitzondering te maken voor die instellingen om eisen te
stellen die leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van
politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid
of burgerlijke staat. Bij de arbeid in instellingen op politieke grondslag
geldt hetzelfde ten aanzien van eisen die leiden tot onderscheid op grond
van het enkele feit van ras, geslacht, hetero of homoseksuele gerichtheid
of burgerlijke staat. Het stellen van dergelijke eisen, ook al worden deze
eisen door die organisaties gemotiveerd aan de hand van hun identiteit,
komt neer op discriminatie. Een uitzondering ter zake zou derhalve in
strijd met de doelstelling van dit wetsvoorstel zijn.

7.32 Het lid van de RPF-fractie vroeg waarom de uitzondering van
artikel 3 van het wetsvoorstel niet evenzeer geldt voor andere organi–
saties op levensbeschouwelijke grondslag. Hij vroeg in overweging te
nemen de reikwijdte van artikel 3 zodanig te verruimen dat het
wetsvoorstel zich onder bepaalde voorwaarden evenmin uitstrekt tot
andere organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.

In dit verband vroeg het RPF-fractielid overigens of het niet op
gespannen voet staat met het beginsel van scheiding van kerk en staat
indien de wetgever bepaalt of een bepaalde activiteit rechtstreeks
verband houdt met een bepaalde belijdenis.

De leden van de SGP-fractie meenden dat er sprake is van een
onjuiste visie op de consequenties van het beginsel van scheiding van
kerk en staat. Deze leden meenden dat het wetsvoorstel tot consequentie
kan hebben dat binnen identiteitsgebonden organisaties een tweedeling
optreedt tussen personen die zich onderwerpen aan bepaalde maatre–
gelen op grond van kerkelijke regels of regels van de organisatie en
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personen die zich onder bescherming van de wet aan zulke maatregelen
zouden kunnen onttrekken. Deze leden vroegen of de regering niet met
hen van mening is dat een overheid een conflict tussen de waarden
vrijheid en gelijkheid niet eenzijdig ten koste van de vrijheid dient te
beslechten en burgers en organisaties niet mag dwingen tot een schizo–
freen bestaan en hen niet in een onafwendbaar en existentieel loyaliteits–
conflict mag brengen.

Wij zijn allereerst van opvatting dat de reikwijdte van artikel 3 niet
uitgebreid dient te worden. Artikel 3 verklaart deze wet niet van
toepassing op aangelegenheden die tot de interne sfeer van de kerkge–
nootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag
behoren (bij de formulering van artikel 3, onderdeel a, is de tekst van
artikel 18 Boek 2 BW overgenomen; de gebruikte begrippen hebben
derhalve dezelfde betekenis als die in artikel 18 Boek 2 BW). Op grond
van het beginsel van scheiding van kerk en staat dient de overheid zich
immers van inmenging in deze aangelegenheden te onthouden. Wij zien
niet in dat andere organisaties of activiteiten dan de in artikel 3
genoemde onder de reikwijdte van deze algemene uitzondering dienen te
worden gebracht. Noch het beginsel van scheiding van kerk en staat
noch artikel 6 van de Grondwet verplicht daartoe. De vraag of de
wetgever met deze wet op gespannen voet met genoemd beginsel
handelt dan wel of hier sprake is van een onjuiste visie op dat beginsel,
beantwoorden wij ontkennend. Met artikel 3 wordt juist uitvoering aan dit
beginsel gegeven. Daarbij treedt de wetgever niet in de beoordeling van
bepaalde geloofsovertuigingen of bepaalde activiteiten, maar geeft
slechts aan welke aangelegenheden buiten het bereik van de wet blijven.

In reactie op de opmerkingen van de leden van de SGP-fractie ter
zake, merken wij op dat het degene die gediscrimineerd wordt vrij staat
om al dan niet een beroep op deze wet te doen. Indien bepaalde
personen dat uit vrije wil niet doen op grond van hun overtuiging, is dat
hun eigen vrije keuze. De wet beoogt mensen bescherming te bieden
tegen discriminatie door anderen. Deze wet beschermt hen niet tegen
hun eigen handelen.

7.33 Het lid van de RPF-fractie meende dat de uitzonderingen in de
artikelen 5 en 7 van het wetsvoorstel te beperkt waren. Hij vroeg hoe op
voorhand kan worden uitgesloten dat het bij bepaalde instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag nodig kan zijn om bij
het aanbieden van goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of
beëindigen van overeenkomsten onderscheid in de zin van de wet te
maken.

Wij zijn van oordeel dat de in de artikelen 5 en 7 opgenomen uitzonde–
ringen op de desbetreffende verbodsbepalingen het resultaat zijn van
een zorgvuldige afweging van de door grondrechten beschermde
belangen. Een verruiming van de uitzonderingen zoals het RPF-fractielid
wenst, zou aan het belang van het op voet van gelijkheid kunnen
deelnemen aan het maatschappelijk leven onvoldoende tegemoetkomen.
Met de thans geformuleerde uitzonderingen wordt, met respect voor de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, naar ons oordeel voldoende
recht gedaan aan dit belang.

7.34 Het lid van de RPF-fractie vroeg of overwogen is om in het
wetsvoorstel een soortgelijke regeling te treffen als in artikel 46 van de
WVO en zo nee, waarom niet.

Bewoners van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen kunnen in het
verlengde van hun eigen huiselijke sfeer hun leven inrichten. Daaraan
doet deze wet niet af. De verwijzing van dit lid naar de bepalingen betref–
fende het volgen van godsdienstonderwijs in openbare scholen (artikel
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46 van de Wet op het voortgezet onderwijs) in verband met dit
onderwerp ontgaat ons.

Een met artikel 48 van de Wet op het voortgezet onderwijs verge–
lijkbare bepaling (als dat artikel door dit lid zou zijn bedoeld) is niet
wenselijk. Anders dan bij het onderwijs bestaan er immers niet overal
voldoende «openbare» voorzieningen. Een dergelijke bepaling zou
derhalve ook de toelating tot de instelling garanderen (indien er geen
openbare instelling zou zijn). Een dergelijke bepaling zou echter geen
bescherming bieden tegen discriminatie binnen de instelling.

7.35 Het lid van de fractie van de RPF vroeg zich af in hoeverre de in
het wetsvoorstel neergelegde beperkingen in overeenstemming zijn met
de in verschillende verdragen toegelaten beperkingsgronden. Dit lid
stelde de vraag of de regering strijdigheid van het wetsvoorstel verwacht
met internationale verdragen op het gebied van de mensenrechten en zo
nee, op welke gronden niet.

Wij achten geen strijdigheid aanwezig met de door dit lid vermelde
internationale verklaringen en verdragen. De verdragsbepalingen die het
RPF-fractielid aanvoert waarborgen de godsdienstvrijheid niet in absolute
zin. Beperkingen op dit grondrecht zijn onder bepaalde voorwaarden
toegestaan. Wij menen dat ons voorstel voor een Algemene wet gelijke
behandeling alleszins aan deze voorwaarden voldoet. Bescherming van
het recht van een ieder op gelijke behandeling in het maatschappelijk
verkeer, waartoe dit wetsvoorstel strekt, is immers een in de mensen–
rechtenverdragen toegestane grond voor beperking van de godsdienst–
vrijheid. Overigens houdt deze wet terdege rekening met de godsdienst–
vrijheid; in verband met dit grondrecht zijn immers verscheidene uitzon–
deringen op het verbod van onderscheid in de wet opgenomen. In dit
hoofdstuk is hierop reeds uitvoerig ingegaan.

7.36 De leden van de GPV-fractie stellen dat in de toelichting niet
duidelijk is gemaakt dat het onderhavige wetsvoorstel is getoetst aan
rechtsstatelijke en grondwettelijke afspraken.

Wij wijzen erop dat in de toelichting op dit wetsvoorstel aandacht is
besteed aan de rechtsstatelijkheid en grondwettigheid. Aan de grond–
wettelijke aspecten is een afzonderlijke, uitgebreide, paragraaf gewijd (§
5). Het lijkt ons niet nodig in deze memorie van antwoord naast hetgeen
daarover elders wordt gezegd opnieuw een afzonderlijke beschouwing te
wijden aan de rechtsstatelijke en grondwettelijke aspecten.

30 Ginhoven, J. H. C. van & J. M. G. Hoogma
(1985) Gelijk krijgen is de kunst Utrecht:
Homostudies Utrecht; Vleuten, C. E. van
(1986) Met wettelijke middelen: een studie
over de bestrijding van sexediscriminatie
met wettelijke middelen in het buitenland.
's-Gravenhage Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (onderzoek, verncht in
opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördi–
natie Emancipatiebeleid).

HOOFDSTUK 8 DE COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

8.1 De leden van de CDA-fractie vroegen informatie over de
ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan met de instelling van
commissies gelijke behandeling.

Reeds enige tijd geleden zijn twee onderzoeken verricht naar de
anti-discriminatiewetgeving in een twintigtal westerse democratische
landen30. Uit deze elkaar aanvullende onderzoeksrapporten kan het
volgende worden opgemerkt over de ervaringen met de instelling van
Commissies gelijke behandeling. In elf van de twintig onderzochte landen
is in de wetgeving gelijke behandeling voorzien in een apart handha–
vingsorgaan, hetzij in de vorm van een commissie of raad, hetzij in de
vorm van een ombudsman.

De wetgeving gelijke behandeling varieert sterk naar de reikwijdte,
zowel ten aanzien van de gronden als ten aanzien van de terreinen van
het maatschappelijk leven. Dienovereenkomstig varieert ook de
reikwijdte van de bevoegdheden van de handhavingsinstituties (hierna
aan te duiden als: commissies).

In vier landen bestaat een commissie met vergelijkbare bevoegdheden
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als de in het onderhavige wetsvoorstel voorziene commissie.
Hoewel de commissies in de elf onderzochte landen zeer verschillend

zijn, zijn er wel enkele hoofdlijnen te onderscheiden.
In de eerste plaats wat betreft de zelfstandige taken en bevoegdheden.

Deze komen voor een belangrijk deel overeen.
De belangrijkste taak is het toezicht houden op de naleving van de wet

door middel van onderzoek op verzoek, dan wel uit eigen beweging.
Daarnaast kunnen de commissies andere taken hebben, zoals het
adviseren van de regering over de wet, het geven van voorlichting, en het
geven van richtlijnen aan werkgevers. De uiteindelijke rechtsbescherming
ligt in het algemeen bij de gewone rechter. De commissies kunnen
meestal zelfstandig een rechtsvordering instellen, maar hebben tegelij–
kertijd de opdracht om zoveel mogelijk minnelijk te schikken, hetgeen
zeer vaak mogelijk blijkt. Slechts in een gering aantal gevallen worden
gerechtelijke veroordelingen afgedwongen, die bijna steeds blijk geven
van een gelijk oordeel als die van de commissie. Van de zelfstandige
onderzoeksbevoegdheid, die de meeste commissies kennen, wordt
weinig gebruik gemaakt. De prioriteiten blijken meestal gegeven te
worden aan de algemene voorlichtingstaken en aan het bieden van
individuele hulp, advies en (rechts)bijstand.

In de tweede plaats blijkt uit de ervaringen in het buitenland het
bestaan van een commissie drempelverlagend te werken. De procedure
is over het algemeen informeler dan bij de rechter en er zijn voor partijen
geen kosten aan verbonden.

Tenslotte blijkt dat ruime bevoegdheden om informatie te verkrijgen
van essentieel belang zijn om tot een gefundeerd oordeel te kunnen
komen.

8.2 De leden van de CDA-fractie vragen nader in te gaan op de in de
memorie van toelichting genoemde mogelijkheid om wanneer er lacunes
zijn op bepaalde terreinen, daarin te voorzien door de plaatsvervangende
leden op die deskundigheden te selecteren.

Het was de leden van de GPV-fractie niet duidelijk hoe in de praktijk
zal worden verzekerd dat sprake is van een onafhankelijke commissie die
maatschappelijk evenwichtig is samengesteld. Ook het lid van de
RPF-fractie vroeg hiernaar.

In de memorie van toelichting is gesteld dat de leden van de
Commissie behalve op juridische deskundigheid zullen worden geselec–
teerd op specifieke deskundigheid met betrekking tot een of meer
verschijningsvormen van discriminatie op een of meer van de door het
wetsvoorstel bestreken terreinen. Aangezien het wetsvoorstel betrekking
heeft op vele terreinen van het maatschappelijk leven en de verschij–
ningsvormen van discriminatie vele zijn, zal het niet mogelijk zijn in
negen leden al die specifieke deskundigheden te verenigen. Bij de
selectie van de leden van de Commissie zullen keuzen moeten worden
gemaakt.

Bij de benoeming van de plaatsvervangende leden kan dan rekening
gehouden worden met de reeds aanwezige specifieke deskundigheid op
bepaalde terreinen bij de gewone leden.

8.3 De leden van de CDA-fractie vroegen de regering nader in te gaan
op de redenering dat de in het bijzonder onderwijs functionerende
commissies van beroep een rol zouden kunnen spelen bij de handhaving
van de wet, alsmede naar de verhouding van deze commissies ten
opzichte van de Commissie gelijke behandeling. De leden van de
GPV-fractie vroegen of de eigen verantwoordelijkheid van het bijzonder
onderwijs ook voor wat betreft de positie van het personeel niet met zich
meebrengt dat de commissies van beroep voor het bijzonder onderwijs
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ook moeten kunnen oordelen over klachten als bedoeld in artikel 12,
eerste lid, eerste volzin, van het wetsvoorstel.

Over de betrokkenheid van de commissies van beroep bij de
handhaving van deze wet, moet worden opgemerkt dat zij bij de beoor–
deling van het aan hen voorgelegde geschil de wet moeten toepassen,
dus ook de Algemene wet gelijke behandeling. In zoverre zullen zij bij de
handhaving van deze wet een rol kunnen spelen.

De commissies van beroep zullen ten aanzien van vraagstukken die
zich bij de uitvoering van deze wet zullen voordoen, veelal niet
beschikken over de daarvoor wenselijke specifieke deskundigheid. De
commissies van beroep zullen immers naar verwachting slechts in
betrekkelijk weinig gevallen worden geconfronteerd met een beroep op
deze wet. Indien in een aan hen voorgelegd geschil beroep wordt gedaan
op deze wet staat er niets aan in de weg dat een commissie van beroep
bij de Commissie gelijke behandeling op grond van artikel 12, tweede lid,
onderdeel c, een verzoek indient om een onderzoek in te stellen.

Ten aanzien van de verhouding tussen de commissies van beroep en
de Commissie gelijke behandeling zij voorts opgemerkt dat bij de
commissies van beroep slechts beroep kan worden ingesteld tegen een
beperkt aantal limitatief opgesomde besluiten van het bevoegd gezag
van de school, die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst.
Bovendien kan slechts het personeel van een bij een commissie van
beroep aangesloten school bij die commissie beroep instellen. Bij de
Commissie gelijke behandeling kunnen ten aanzien van meer besluiten of
gedragingen meer personen en instanties een verzoek indienen. Ook in
gevallen waarin zich (nog) geen geschil voordoet, kan de Commissie
gelijke behandeiing worden benaderd (bij voorbeeld artikel 12, tweede
lid, onderdelen b en d). Voorts moet worden opgemerkt dat de
commissies van beroep uitsluitend werkzaam zijn voor het bijzonder
onderwijs en niet voor het openbaar onderwijs.

Het is mede in verband daarmee niet goed mogelijk de commissies
van beroep te belasten met de taak van de Commissie gelijke behan–
deling om uit eigen beweging onderzoekte doen naar stelselmatig
onderscheid. Afgezien nog van andere verschillen, zou dat, indien de
commissie van beroep ook over verzoeken tot onderzoek als bedoeld in
artikel 12, eerste lid, zou moeten oordelen, betekenen dat er naast de
oordelen van de Commissie gelijke behandeling op grond van verzoeken
van belanghebbenden in het algemeen, tevens uitspraken van diverse
commissies van beroep zouden komen op grond van beroep van de
categorie personeel van uitsluitend het bijzonder onderwijs. Voor wat
betreft de specifieke bevoegdheden van de Commissie gelijke behan–
deling komt de ondergetekenden een opzet waarin naast de Commissie
gelijke behandeling ook allerlei commissies van beroep functioneren die
over dezelfde bevoegdheden zouden beschikken, met alle bevoegdheids–
vraagstukken van dien en onduidelijkheid voor de justitiabelen, niet
praktisch voor en bevordert naar hun oordeel niet de beoogde unifor–
miteit van interpretatie van de wet.

8.4 Het leek de leden van de PvdA-fractie wenselijk dat de nadere
regels over organisatie en werkwijze van de Commissie na intensief
overleg met de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen
tot stand zullen worden gebracht.

Met de leden van de PvdA-fractie delen wij de opvatting dat bij de
voorbereiding van de instelling van de Commissie gelijke behandeling
gebruik moet worden gemaakt van de deskundigheden en ervaringen van
de bestaande Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij
de arbeid, onder andere ten aanzien van de opbouw van de nieuwe
organisatie, de werkwijze, het reglement en de aan leden en personeel te
stellen functie-eisen.
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Zoals uit de toelichting op artikel 18 van het wetsvoorstel blijkt, ligt het
in de bedoeling bij het vaststellen van deze regels gebruik te maken van
het huidige reglement van de Commissie gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid. Uiteraard zal alvorens tot vaststelling
van het reglement van de nieuwe commissie wordt overgegaan, bij de
bestaande commissie worden geïnformeerd in hoeverre haar reglement
in de praktijk voldoet en of er suggesties zijn voor aanpassingen.

8.5 De leden van de VVD-fractie merkten op dat zij zeer veel bezwaren
hebben tegen de beperking tot stelselmatige discriminatie van de
bevoegdheid van de Commissie om onderzoek uit eigen beweging te
doen. De leden van de D66-fractie waren van mening dat geen beper–
kingen zouden moeten worden opgelegd aan de Commissie waar het
onderzoek uit eigen beweging betreft.

Wij hebben kennis genomen van deze bezwaren van de leden van de
fracties van VVD en D66. Wij zien geen reden om de Commissie de
bevoegdheid te geven om in individuele gevallen onderzoek te doen
indien de betrokken benadeelde persoon of personen niet overeen–
komstig artikel 12, tweede lid, aanhef en onderdeel a, zelf een verzoek
daartoe hebben gedaan, bij voorbeeld omdat daartegen om persoonlijke
redenen bezwaar bestaat. Wij achten overheidsingrijpen (onderzoek door
de Commissie) in zo'n geval in beginsel niet wenselijk.

8.6 De leden van de CDA-fractie vroegen hoe de regering de
verhouding ziet tussen enerzijds de bevoegdheid van de Commissie om
zelfstandig een rechtsvordering in te stellen en anderzijds de
mogelijkheid dat geprocedeerd wordt, terwijl degene op wiens verzoek
een onderzoek is verricht, daaraan geen behoefte heeft of daartegen
zelfs bezwaar heeft.

De leden van de WD-fractie spraken uit dat zij minder ingenomen
waren met de in artikel 12, zevende lid, neergelegde mogelijkheid dat de
Commissie rechtstreeks naar de rechter kan stappen. Deze leden
wierpen de vraag op of, nu de Commissie alleen maar onderzoek naar
vormen van stelselmatige discriminatie mag doen en dus niet voldoende
onderzoek in individuele gevallen mag entameren, het werk en het gezag
van de Commissie en de beoordeling van het rechtsbewustzijn van indivi–
duele rechtssubjecten er wel mee gediend zijn dat de Commissie deze
bevoegdheden heeft. Deze leden stelden een nadere beschouwing van
de regering ter zake zeer op prijs.

De leden van de GPV-fractie waren van mening dat de Commissie een
tweeslachtige positie heeft die niet past bij een instantie die een belang–
rijke ro! zal moeten spelen bij de naleving van een wet gelijke behan–
deling. Deze leden achtten de taak om te oordelen in concrete situaties
bij uitstek een taak van de rechter.

Met deze vragen en opmerkingen wordt aan de orde gesteld de in
artikel 12, zevende lid, neergelegde bevoegdheid van de Commissie om
in rechte te vorderen dat een gedraging die in strijd is met de wetgeving
gelijke behandeling onrechtmatig wordt verklaard, wordt verboden of dat
een bevel wordt gegeven de gevolgen van die gedraging ongedaan te
maken.

Allereerst zij opgemerkt dat het oordeel van de Commissie geen
rechtskracht heeft. Het oordeel is geen rechtens afdwingbare beslissing.
De Commissie kan ook niet als een (pseudo)rechterlijke instantie worden
aangemerkt (de verzoeker eist bij voorbeeld niets en de Commissie kan
niemand tot iets veroordelen). De Commissie kan vanuit de optiek van de
betrokken partijen hooguit fungeren als een aantrekkelijk en laagdrem–
pelig alternatief voor een rechterlijk oordeel. Zo zal het verkrijgen van
een oordeel van de Commissie veelal aanmerkelijk minder kostbaar zijn,
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zonder risico van een proceskostenveroordeling. De lage kosten voor
partijen hangen samen met het feit dat procesvertegenwoordiging niet
verplicht is, de afwezigheid van de verplichting tot betaling van een
administratief recht/griffierecht en de relatieve snelheid waarmee de
procedure voor de Commissie kan worden afgerond (mede als gevolg
van de afwezigheid van allerlei processuele waarborgen).

In de memorie van toelichting is aangegeven waarom wij voor deze
bevoegdheid van de Commissie hebben gekozen. Met het verlenen van
deze bevoegdheid willen wij tegemoetkomen aan het bezwaar dat het
oordeel van de Commissie geen rechtskracht heeft en de Commissie niet
voorziet in een vorm van definitieve geschillenbeslechting. Partijen
kunnen, mede met het oog op de aan een procedure voor de rechter
verbonden kosten en risico's, besluiten te berusten in het oordeel van de
Commissie en de zaak niet aan de rechter voor te leggen. Wij hopen
zelfs - in verband met de bestaande belasting van de rechterlijke macht
- dat partijen dat vaak zullen doen.

De Commissie kan op grond van verschillende motieven besluiten de
zaak alsnog aan de rechter voor te leggen.

Van de bevoegdheid om een vordering bij de rechter in te stellen zal
de Commissie vooral gebruik kunnen maken indien de ernst van het
onderscheid, verwachte precedentwerking of de aard van de in het
geding zijnde belangen daartoe aanleiding geeft. Dit zal vooral van
belang zijn wanneer de Commissie oordeelt dat individuele personen of
groepen onvoldoende mogelijkheden hebben om op te komen tegen
bepaalde vormen van discriminatie.

Ook kan het motief voortvloeien uit de wenselijkheid om in het belang
van een goede wetstoepassing ten aanzien van een bepaalde rechtsvraag
zekerheid te verkrijgen over juiste wetsinterpretatie. In de rechtspraktijk
zullen de oordelen van de Commissie meer aan gezag kunnen winnen
wanneer zij door rechterlijke uitspraken blijken te worden bevestigd.

In het nader rapport is ten aanzien van deze bevoegdheid van de
Commissie reeds opgemerkt dat deze kan worden vergeleken met de
bevoegdheid van het openbaar ministerie bij de Hoge Raad tot gebruik
van het rechtsmiddel van cassatie «in het belang der wet».

Gelet op de functie van deze bevoegdheid van de Commisie ligt het
voor de hand dat zij daarvan geen gebruik zal maken, indien reeds een
van de betrokken partijen dan wel een belangenorganisatie de zaak aan
de rechter zal voorleggen. Datzelfde geldt - zo kunnen wij in reactie op
de vraag van de CDA-fractie hierover zeggen - indien de benadeelde
persoon tegen een rechtsvordering van de Commissie bezwaar heeft.

8.7 De leden van de fractie van D66 kwam de taakomschrijving van de
Commissie niet geheel eenduidig en helder voor. Zij achtten het, gezien
het feit dat de Commissie onder beheer van de Minister van Justitie
komt te staan, vreemd dat de Commissie zowel kan onderzoeken, bemid–
delen en oordelen, als zaken voorleggen aan de rechter.

Dat een instantie onder beheer van de Minister van Justitie staat
betekent nog niet dat zij alleen maar een oordelende taak kan hebben.
De taak van de Commissie is, een bijdrage te leveren aan het handhaven
van het in de Algemene wet gelijke behandeling neergelegde recht. Dit
kan geschieden door onderzoeken, bemiddelen en oordelen.

Voor de handhaving van het recht is het tevens van belang dat
wanneer de Commissie heeft geoordeeld dat in strijd is gehandeld met
de wet, daaraan ook een einde komt. De Commissie kan daartoe aanbe–
velingen doen aan degene die het onderscheid heeft gemaakt (artikel 12,
vijfde lid), haar oordeel ter kennis brengen van bepaalde ministers of
organisaties (artikel 12, zesde lid) of een vordering in rechte doen.

De taak van de Commissie kan niet worden gekwalificeerd als een
belangenbehartigende. Wij zijn dan ook van mening dat niet kan worden
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gesproken van twee aspecten van de taak van de Commissie die tot een
dilemma zouden leiden. Er is één taak: het leveren van een bijdrage aan
het handhaven van het in de Algemene wet gelijke behandeling neerge–
legde recht.

Wij zijn geen voorstander van een bepaling dat het oordeel van de
Commissie de status van voorlopig bewijs heeft, waarvan de rechter
alleen gemotiveerd kan afwijken. Wij zijn ervan overtuigd dat in gevallen
waarin het oordeel van deze Commissie is gevraagd, de rechter bij zijn
uitspraken het oordeel van de Commissie het passende gewicht zal
geven.

Het bovenstaande geeft ook aan dat wij het niet eens zijn met de leden
van de GPV-fractie en de leden van de SGP-fractie dat de Commissie
een tweeslachtige positie zou hebben en dat zij niet onafhankelijk zou
zijn.

De leden van de GPV-fractie stellen dat de Commissie moet oordelen
over afweging van grondrechten in concrete situaties. Dit lijkt ons een
onjuiste stelling. De Commissie weegt de grondrechten niet af, maar
past de wet toe. De wetgever heeft aangegeven hoe het grondrecht van
non-discriminatie doorwerkt in bepaalde rechtsverhoudingen.

8.8 De leden van de GPV-fractie vroegen naar de gegevens over het
functioneren van de bestaande Commissie met de bestaande bevoegd–
heden.

Sedert de nieuwe Commissie gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de arbeid na de herziening van de wetgeving gelijke behan–
deling in juli 1989 haar taak aanving is het aantal verzoeken om een
oordeel duidelijk toegenomen. Uit het onlangs uitgebrachte jaarverslag
van de Commissie over de periode 1 juli 1989-31 december 1990 blijkt
dat daarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van de verzoeksbevoegdheid
van belangenorganisaties. Van de 398 verzoeken om een oordeel waren
11 verzoeken afkomstig van ondernemingsraden of dienstcommissies en
193 van andere belangenorganisaties. De meeste van deze verzoeken
hadden betrekking op wervings– en selectieprocedures. De bevoegdheid
van de Commissie om ook verzoeken van belangenorganisaties in behan–
deling te nemen voorziet dus met name op dit terrein in een duidelijke
behoefte.

Van de bevoegdheid om een onderzoek uit eigen beweging in te
stellen is door de nieuwe Commissie tot nu toe geen gebruik gemaakt.
Enerzijds vroegen in de aanloopfase naast de vele verzoeken om een
oordeel een aantal beleidszaken de aandacht van de Commissie, ander–
zijds was tijd nodig voor een goede voorbereiding van de uitoefening van
deze onderzoeksbevoegdheid, zoals onder meer de vastlegging van
regels terzake in het procedure-reglement van de Commissie.

De leden van de GPV-fractie vroegen zich ook af, of ondernemingen in
de praktijk de neiging hebben de oordelen van de Commissie niet altijd
serieus te nemen.

Een dergelijke veronderstelling wordt weersproken door enkele
gegevens uit het jaarverslag van de Commissie. Sedert medio 1990
vraagt de Commissie steeds aan partijen om te berichten welke maatre–
gelen zij naar aanleiding van het oordeel overwegen te nemen. Hierop
werden in totaal 98 reacties ontvangen. Van de 86 reacties van de zijde
van wederpartijen waren slechts twee negatief. Ter illustratie zij in dit
verband vermeld de reactie op het oordeel van de Commissie dat de
VUT-CAO in het levensmiddelenbedrijf in strijd was met de wetgeving
gelijke behandeling. Deze CAO is inmiddels aangepast, waarbij ook
verwezen werd naar het oordeel van de Commissie.

8.9 Het lid van de RPF-fractie wees erop dat het oordeel van de
Commissie geen specifieke rechtsgevolgen heeft, terwijl overigens noch
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de rechtskracht van bindend advies, noch die van een pseudo-rechterlijk
oordeel aanwezig is. De vraag rijst volgens dit lid in hoeverre de rechter
ruimte heeft een gedraging die naar het oordeel van de Commissie
strijdig is met deze wet, niet onrechtmatig te verklaren.

In reactie hierop merken zij op dat ook de oordelen van de bestaande
Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid
geen specifieke rechtsgevolgen kennen of de door het lid van de
RPF-fractie bedoelde rechtskracht hebben. Toch functioneert die
Commissie thans als handhavingsorgaan voor de wetgeving gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. Deze wet laat de
rechter formeel de ruimte om van het oordeel van Commissie af te
wijken. In de praktijk van de bestaande commissie is dat ook al gebeurd.

8.10 Het lid van de RPF-fractie stelde de vraag of het kenbaar maken
van het oordeel van de Commissie als een sanctie kan gaan werken.

Artikel 12, zesde lid, bepaalt dat de Commissie haar oordeel ter kennis
kan brengen van betrokken ministers, van organisaties van werkgevers
en werknemers uit het beroepsleven of van overheidspersoneel, van
eindgebruikers van goederen of diensten en van de betrokken overlegor–
ganen. De strekking van deze bepaling is de betrokken organisaties op de
hoogte te brengen van (belangwekkende) oordelen over de handhaving
van het in de Algemene wet gelijke behandeling neergelegde discrimina–
tieverbod.

In veel gevallen zal het oordeel geanonimiseerd kunnen worden
kenbaar gemaakt. In de praktijk van de bestaande Commissie gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid gebeurt dit - voor
zover wij weten - steeds. Erkend kan echter worden dat in de gevallen
waarin dat niet geschiedt, van het kenbaar maken een zekere victimise–
rende werking kan uitgaan. Wij menen dat dit niet kan worden aange–
merkt als een sanctie in strikte zin.

8.11 Dit lid stelde vervolgens een aantal vragen over het naar zijn
oordeel «pseudo-rechterlijk» karakter van de Commissie en de toepasse–
lijkheid van de vereisten die besloten liggen in artikel 6 EVRM, zoals «fair
trial» en «equality of arms». Artikel 6 EVRM bepaalt onder meer dat bij
het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging,
een ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig
gerecht dat bij de wet is ingesteld.

De onderhavige wet laat het hier gewaarborgde recht van toegang tot
de onafhankelijke rechter onverlet. Artikel 6 EVRM is op de procesgang
voor de Commissie niet van toepassing, omdat - zoals ook in paragraaf
6.3 van de memorie van toelichting is aangegeven - zij niet is aan te
merken als een rechterlijke instantie met een bindende geschilbeslech–
tende taak als in deze verdragsbepaling is bedoeld. Zoals dit lid
memoreerde, kennen uitspraken van de Commissie geen specifieke
rechtsgevolgen. Bij deze uitspraken gaat het - nog daargelaten de vraag
of er altijd sprake is van burgerlijke rechten en verplichtingen - niet om
het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen. Het spreekt
overigens voor zich dat bij het opstellen van de algemene maatregel van
bestuur, bedoeld in artikel 18, de belangrijke processuele beginselen in
acht zullen worden genomen die ook hun neerslag hebben gekregen in
artikel 6 EVRM.

Ook vroeg hetzelfde lid of er, indien een zaak door de Commissie bij
de rechter is aangebracht, nog wel sprake is van «equality of arms»
tussen enerzijds de Commissie, die een ook voor de rechter gezag–
hebbend oordeel heeft uitgesproken en anderzijds de gedaagde partij.
Wij beantwoorden deze vraag bevestigend. Indien de burgerlijke rechter
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of een administratieve rechter wordt geadieerd kunnen de vereisten die
artikel 6 EVRM ter zake stelt in het burgerlijk, respectievelijk bestuurs–
procesrecht, door de partijen worden gerealiseerd. De betrokken partijen
kunnen ook gebruik maken van alle openbare informatie die door de
Commissie bij haar onderzoek is verzameld.

8.12 Het lid van de RPF-fractie vroeg - onder verwijzing naar de
aandacht die (in de wijze van benoeming en ontslag) is geschonken aan
het waarborgen van de onafhankelijkheid van de Commissie - in
hoeverre de aan de Commissie toegekende bevoegdheid om zelf te
onderzoeken te rijmen valt met de lijdelijkheid die naar de mening van dit
lid juist kenmerkend is voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht, zeker in het privaatrecht.

Wij merken ter zake op dat de Commissie geen rechterlijke instantie is,
ook geen pseudo-rechterlijke instantie. De Commissie kan derhalve niet
worden vergeleken met de rechterlijke macht.

Ten overvloede merken wij op dat de administratieve rechter bij het
vaststellen van de feiten niet lijdelijk is; de administratieve rechter kan
doorgaans ook het bestaan van de gestelde feiten die niet worden
betwist onderzoeken. Ook de burgerlijke rechter heeft niet in alle
gevallen een lijdelijke positie.

8.13 De leden van de D66-fractie konden zich voorstellen dat
gedurende een overgangsperiode twee commissies naast elkaar zouden
bestaan.

Naar aanleiding van deze opmerkingen merken wij het volgende op.
Wij streven naar een voortvarende parlementaire behandeling van deze

wet. De inwerkingtreding van deze wet dient kort daarna een feit te zijn.
Ten aanzien van de voorbereiding van de benoeming van de commis–

sieleden, de huisvesting van het commissiebureau, de voorlichting ter
zake van de instelling van de Commissie en de werving en selectie van
de personen die tot het bureau van de Commissie behoren, zijn wij tot de
conclusie gekomen dat de tijd die daarmee gemoeid is, ten hoogste
enkele maanden in beslag zal mogen nemen.

Wij zullen ernaar streven dat deze voorbereiding op het tijdstip van
totstandkoming van de wet zal zijn voltooid, opdat de nieuwe Commissie
korte tijd na de plaatsing in het Staatsblad van de wet met haar werk kan
beginnen.

Uiterlijk zes maanden na plaatsing van de wet in het Staatsblad, maar
zoveel eerder als mogelijk blijkt, zal de Commissie worden geïnstalleerd.
Tot dan zal de bestaande Commissie gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de arbeid haar werkzaamheden op grond van de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen ongewijzigd voort te zetten. In
verband met het vorenstaande is in de bij deze memorie van antwoord
gevoegde nota van wijziging voorzien in een nieuwe inwerkingtredings–
bepaling. Daarin is bepaald dat de wet in werking zal treden op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip, maar niet later dan de eerste dag
van de zesde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin
de wet zal worden geplaatst

Overigens hechten wij eraan dat adequate organisatorische voorzie–
ningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat er een goede overgang
plaatsvindt van de werkzaamheden van de bestaande Commissie gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid naar de nieuwe
Commissie gelijke behandeling.

De inspanningen zijn erop gericht het functioneren van de nieuwe
Commissie gelijke behandeling goed te laten aansluiten op het functio–
neren van de bestaande Commissie. Een overgangsperiode zal zich
derhalve niet voordoen. Het gedurende een overgangsperiode laten
bestaan van twee commissies wijzen wij af.
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8.14 Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de
D66-fractie merken wij op dat wij het aan de Commissie hebben willen
overlaten om uit haar midden kamers te vormen. De Commissie heeft de
vrijheid dat naar eigen inzicht te doen.

8.15 De leden van de D66-fractie vroegen naar de raming van het
budget van de Commissie.

De raming van de kosten van de Commissie is onder meer gebaseerd
op een schatting van de werklast, welke schatting, gelet op een veelheid
van nieuwe taken ten opzichte van het taakveld van de bestaande
Commissie gelijke behandeüng van mannen en vrouwen bij de arbeid als
indicatief moet worden aangemerkt. Wij verwachten dat het geraamde
budget voor de Commissie zeker voor de komende jaren van opbouw
toereikend zal zijn.

Mocht de feitelijke omvang van de werklast de capaciteit aanmerkelijk
te boven gaan en een aanvullend budget voor de Commissie noodzakelijk
blijken, dan zullen de financiële lasten door de betrokken departementen
gezamenlijk worden gedragen en in onderling overleg worden verdeeld.

Bij het vaststellen van een toereikend budget ten behoeve van de
huidige Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de
arbeid is eveneens uitgegaan van een bepaald budget op basis van
geraamde werklast, welk budget op grond van de ondervonden werklast
is aangepast, met behulp waarvan, naar is gebleken, de bestaande
Commissie naar behoren kan functioneren.

8.16 De leden van de GPV-fractie vroegen op grond waarvan de
totstandkoming van deze wet in het algemeen en de instelling van de
Commissie gelijke behandeling in het bijzonder een dusdanige prioriteit
geniet, dat een budget van 3,8 miljoen structureel beschikbaar zal
worden gesteld.

In de inleiding van de memorie van toeiichting is aangegeven welke
overwegingen hebben geleid tot de indiening van dit wetsvoorstel.
Daaruit blijkt dat wij veel belang hechten aan een goede bestrijding van
discriminatie. Wij vinden het verantwoord dat aan een Commissie die
hieraan een zeer belangrijke bijdrage kan leveren, een toereikend budget
beschikbaar wordt gesteld.

8.17 Het ligt overigens niet in de bedoeling dat de instelling van de
Commissie leidt tot toename van het volume van personeel bij de Rijks–
overheid.

HOOFDSTUK 9 VERHOUDING TOT ANDERE WETGEVING

9.1 De leden van de VVD-fractie vroegen naar de verhouding van dit
wetsvoorstel met het Wetboek van Strafrecht.

Politie en justitie zijn belast met de handhaving van het strafrechtelijk
verbod van discriminatie en belediging op grond van ras, godsdienst en
levensovertuiging. In de richtlijnen voor de politie en voor het openbaar
ministerie is de prioriteit voor de opsporing en vervolging van discrimi–
natie telkenmale benadrukt. De belangrijke handhavingstaak van politie
en justitie zal worden uitgebreid na de inwerkingtreding van de Wet van
14 november 1991, houdende aanvulling van het Wetboek van Straf–
recht met enkele bepalingen tot het tegengaan van discriminatie op
grond van ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero– of
homoseksuele gerichtheid (Stb. 1991, 623).

Van een samenloop van overtreding van de anti-discriminatiebepa–
lingen in het Wetboek van Strafrecht en het in dit wetsvoorstel neerge–
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legde verbod van onderscheid kan inderdaad sprake zijn. In de memorie
van antwoord aan de Eerste Kamer over wetsvoorstel 20 239 is
bevestigd dat gedrag dat geoorloofd is volgens de Algemene wet gelijke
behandeling in geen geval discriminatie in de strafrechtelijke zin is. De
terreinen die het Wetboek van Strafrecht bestrijkt vallen immers gedeel–
telijk samen met die welke door de Algemene wet gelijke behandeling
worden bestreken.

Over deze samenloop kan nog het volgende worden opgemerkt. Het in
de Algemene wet gelijke behandeling neergelegde verbod richt zich in de
eerste plaats tot iedereen, de desbetreffende bepalingen in het Wetboek
van Strafrecht slechts tot bepaalde personen. Bovendien bestrijkt de
Algemene wet gelijke behandeling meer non-discriminatiegronden en
een groter aantal terreinen van het maatschappelijk leven dan de
anti-discriminatiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht.

Een zekere relativering op de stelling dat overtreding van het discrimi–
natieverbod in het Wetboek van Strafrecht tevens een overtreding van
het verbod van onderscheid in de Algemene wet gelijke behandeling is,
kan in zoverre worden gemaakt dat het in de praktijk mogelijk is dat bij
voorbeeld de Commissie of de burgerlijke rechter oordeelt dat er sprake
is van verboden onderscheid ingevolge deze wet, maar dat de straf–
rechter tot het oordeel komt dat er geen sprake is van discriminatie in de
zin van het Wetboek van Strafrecht. Dit zal echter louter het gevolg zijn
van het feit dat verschillende instanties over dezelfde gedraging
oordelen. Dit verschijnsel kan zich overigens ten aanzien van alle strafbe–
palingen voordoen waarvan overtreding tevens grond kan zijn voor een
burgerrechtelijke vordering.

De leden van de VVD-fractie vroegen tevens welk beleid het openbaar
ministerie ter zake van discriminatie moet, respectievelijk zal voeren.

Deze wet beoogt in aanvulling op het strafrechtelijk handhavings–
systeem de nodige bescherming te bieden aan benadeelden. Het
openbaar ministerie hanteert echter deels andere maatstaven bij de
vraag of al dan niet tot vervolging zal worden overgegaan: niet alleen de
belangen van de slachtoffers zijn een factor, maar ook andere aan het
opportuniteitsbeginsel ontleende overwegingen, waaronder de mate
waarin de rechtsorde geschokt is. Het ligt in de bedoeling dat in verband
met de wijziging van de discriminatie-artikelen in het Wetboek van Straf–
recht binnen het openbaar ministerie nieuwe beleidsafspraken worden
gemaakt. In verband daarmee is onlangs een evaluatie-onderzoek
gestart. Wij verwachten dat dit evaluatie-onderzoek binnenkort zal zijn
voltooid. Aangezien de nieuwe strafbepalingen eerder in werking zullen
treden dan de Algemene wet gelijke behandeling, zullen de nieuwe
afspraken over het vervolgingsbeleid tot stand komen, onafhankelijk van
de Algemene wet gelijke behandeling. Wanneer laatstbedoelde wet in
werking is getreden, zal worden bezien of deze afspraken moeten
worden bijgesteld.

9.2 De leden van de D66-fractie vroegen hoe artikel 10 zich verhoudt
tot het nog in te dienen wetsvoorstel vorderingsrecht rechtspersonen.

Artikel 10 voorziet in een tot de door de Algemene wet gelijke behan–
deling bestreken terrein beperkte regeling van de actiebevoegdheid van
belangenorganisaties. Deze bepaling is opgesteld in lijn met het
voorontwerp vorderingsrecht belangenorganisaties.

Het wetsvoorstel houdende regeling van de bevoegdheid van bepaalde
rechtspersonen om ter bescherming van de belangen van andere
personen een rechtsvordering in te stellen (Vorderingsrecht belangenor–
ganisaties), waarover de Raad van State op 5 december 1991 een
(blanco) advies heeft uitgebracht, beoogt ter zake in een algemene
regeling te voorzien. Het aan de Raad voorgelegde wetsvoorstel was -
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mede naar aanleiding van de op het voorontwerp binnengekomen
reacties - ten opzichte van dat ontwerp gewijzigd. De kernbepaling van
dat wetsvoorstel wijkt af van de in de Algemene wet gelijke behandeling
opgenomen specifieke bepaling ter zake. Wij achten het niet wenselijk
om thans die verschillen te bespreken. Wel kunnen wij opmerken dat het
binnen zeer korte tijd bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel
Vorderingsrecht belangenorganisaties in artikel IX voorziet in het
vervallen van de specifieke regeling in artikel 10 van de Algemene wet
gelijke behandelmg, indien het tot wet zal zijn verheven.

9.3 De leden van de SGP-fractie vroegen om een samenvattend,
systematisch overzicht van de thans geldende, alsmede van de in
voorbereiding zijnde wetgeving op dit terrein en daarbij vooral aan te
geven waar de raakvlakken (complementair) en de eventuele overlap–
pingen zich voordoen.

Wij kunnen deze leden berichten dat er op het terrein van het
burgerlijk recht en het bestuursrecht geen wet geldt die (geheel of
gedeeltelijk) deze wet «overlapt». Gelet op de afbakening met de
wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid,
zoals neergelegd in artikel 4, eerste en tweede lid, van het onderhavige
wetsvoorstel, is er in het burgerlijk recht en het bestuursrecht geen
andere wetgeving die beoogt bescherming te bieden tegen discriminatie
op de gronden godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

9.4 De leden van de SGP-fractie vroegen naar de verhouding van de
Nederlandse regelgeving ter zake van de bestrijding van discriminatie ten
opzichte van regelgeving in de andere EG-landen.

Een ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid uitgevoerde studie over de bestrijding van seksediscriminatie
met wettelijke middelen in het buitenland (Van Vleuten, t.a.p.) heeft
duidelijk gemaakt dat bestrijding van (sekse)discriminatie met wettelijke
middelen een wereldwijd verschijnsel is. Uit de studie blijkt voorts dat de
hoofdthema's van de Nederlandse politieke discussie ter zake ook elders
zichtbaar zijn, dat de wetssystematische en bestuurhjk politieke
vormgeving sterk uiteenloopt en dat er internationaal bepaald nog geen
consensus is over de voor– en nadelen van generale anti-discriminatie–
wetgeving ten opzichte van anti-seksediscriminatiewetgeving. Deze
keuze ter zake lijkt vaak sterk door nationale politieke factoren bepaald.

Uit deze studie blijkt voorts dat in de meeste buitenlandse anti-discri–
minatiewetten wordt voorzien in aparte handhavingscommissies; ten
aanzien van buitenlandse generale anti-discriminatiewetten is het beeld
overigens niet erg eenduidig.

9.5 De leden van de GPV-fractie wezen erop dat de terminologie van
het wetsvoorstel afwijkt van de terminologie in de anti-discriminatiebe–
palingen in het Wetboek van Strafrecht.

In hoofdstuk 5 van deze memorie van antwoord is reeds uitvoerig
ingegaan op de gekozen structuur van het wetsvoorstel. Deze structuur
brengt met zich dat een andere terminologie wordt gebruikt dat in het
Wetboek van Strafrecht.

9.6 De leden van de GPV-fractie wezen erop dat recente jurispru–
dentie twijfel heeft doen rijzen over de samenloop van het strafrecht met
burgerlijk recht of bestuursrecht. Deze leden wilden weten of een
Algemene wet gelijke behandeling nog zou kunnen functioneren naast
strafrechtelijke bepallngen over dezelfde zaak.

Van een samenloop zoals in de jurisprudentie aan de orde is geweest
(onder andere ten aanzien van sancties in het milieurecht en het sociaal
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verzekeringsrecht) is hier naar onze mening geen sprake. Het
wetsvoorstel kent geen strafbepalingen of administratieve sancties, zodat
een samenloop van strafsancties met administratieve sancties zich niet
voordoet. Evenmin geeft het wetsvoorstel de overheid nieuwe bestuurs–
bevoegdheden die reeds bestaande bevoegdheden zouden gaan
overlappen.

HOOFDSTUK 10 EVALUATIE VAN DE WET

10.1 Met betrekking tot de suggestie van de PvdA-fractie om een
evaluatie-bepaling in het wetsvoorstel op te nemen merken wij het
volgende op.

De suggestie om een evaluatiebepaling in de wet op te nemen is ook
gedaan door leden van de D66-fractie en de leden van de Groen Links–
fractie.

De leden van de D66-fractie merkten op dat het wetsvoorstel
weliswaar niet als eeri uitputtende uitwerking van artikel 1 van de
Grondwet wordt beschouwd, maar toch de terreinen en de gronden die
het bestrijkt limitatief opsomt. Enige ruimte voor latere aanpassing - zo
merkten deze leden op - schijnt er niet te zijn. Deze leden wezen in dit
verband op de mogelijkheid dat een evaluatiebepaling daarin zou kunnen
voorzien.

De door de leden van de fracties van de PvdA, D66 en Groen Links
gedane suggestie om deze wet te evalueren spreekt ons erg aan. Te
meer omdat een ex ante-beoordeling van de effecten van deze wet in de
praktijk niet bepaald eenvoudig is. In de bij deze memorie van antwoord
gevoegde nota van wijziging is de toevoeging van de evaluatiebepaling
(in een nieuw artikel) vervat. De door ons gekozen evaluatieperiode van
vijf jaren is een gebruikelijke. Wij zien geen reden om daarvan bij deze
wet af te wijken.

10.2 Bij evaluatie van wetgevmg is een breed scala denkbaar: van
diepgaand wetenschappelijk onderzoek tot rapportage door de uitvoe–
ringsorganen. In dit verband is het ten aanzien van de evaluatie van deze
wet van belang te memoreren dat een Commissie gelijke behandeling
wordt ingesteld. De Commissie zal direct geconfronteerd worden met de
effecten van deze wet in de praktijk en heeft daardoor een zeer goed
zicht op de uitvoering van deze wet. Het zou weinig efficiënt zijn om
naast de Commissie een onderzoeker of een aparte onderzoeksinstantie
te belasten met het voor de evaluatie noodzakelijke onderzoek naar de
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Wij achten
het derhalve wenselijk de taak van de Commissie uit te breiden met het
opstellen van een vijf-jaarlijks rapport van haar bevindingen ten aanzien
van werking van de wetgeving gelijke behandeling in de praktijk. In de bij
deze memorie van antwoord gevoegde nota van wijziging hebben wij een
daartoe strekkende wijziging van artikel 17 opgenomen. De rapportage–
verplichting van de Commissie is neergelegd in het nieuwe tweede lid
van dat artikel. Het rapporteren over de bevindingen betreft de effecten
van de gehele wet in de praktijk, zowel voor wat betreft de beoogde
effecten (de doeltreffendheid) als voor wat betreft de niet beoogde
(neven)effecten. Ook de bevindingen ten aanzien van de uitvoerbaarheid,
handhaafbaarheid, afstemming op andere regelingen, eenvoud, duide–
lijkheid en de toegankeiijkheid maken deel uit van de rapportagever–
plichting. Mede aan de hand van de rapportage van de Commissie zal
het mogelijk zijn de werking van deze wet in de praktijk te evalueren.

De relatie tussen de in artikel 17, tweede lid, bedoelde rapportage
door de Commissie en de evaluatie van door de regering is expliciet
neergelegd in het nieuwe artikel 26.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 014, nr. 5 67



HOOFDSTUK11 ARTIKELEN

Artikel 1

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het niet duidelijker zou zijn,
indien naast het begrip burgerlijke staat de non-discriminatiegrond
«woon– en leefomstandigheden» in de wet zou worden opgenomen; dit
zou tegemoet komen aan degenen die zich zorgen maken over de vraag
of met «burgerlijke staat» alleenstaanden en alleenstaande ouders
voldoende worden beschermd. Ook de leden van de D66-fractie maakten
hierover een opmerking. Naar de mening van deze leden verdient het
wellicht toch aanbeveling om onderscheid op grond van woon– of leefsi–
tuatie onder het direct onderscheid (op grond van burgelijke staat) te
brengen. De leden van de fractie van de WD vroegen of onder burger–
lijke staat niet eveneens het ongehuwd zijn valt.

Het begrip «burgerlijke staat» houdt naar onze mening geen recht–
streeks verband met samenlevingsverbanden. Burgerlijke staat is volgens
Boek I van het Burgerlijk Wetboek de juridisch relevante toestand van
een persoon. Dat kan betreffen het gehuwd of ongehuwd dan wel
gescheiden zijn, maar bij voorbeeld ook het binnen of buiten huwelijk
geboren zijn of het geadopteerd zijn.

Wij zijn van oordeel dat de grond «woon– en leefomstandigheden» als
non-discriminatiegrond niet op één lijn kan worden gesteld met de wel
uitdrukkelijk in dit wetsvoorstel vermelde gronden. Zo kan onderscheid
bij voorbeeld noodzakelijk zijn bij de toewijzing van een woning en bij het
bepalen van de (minimum)behoefte bij de uitvoering van sociale zeker–
heidswetgeving. Bovendien moet worden opgemerkt dat het begrip
woon– en leefomstandigheden geen vastomlijnde juridische betekenis
heeft. Het begrip kan ook ruimer zijn dan bij voorbeeld door het Platform
van Organisaties voor Alleenstaanden wordt beoogd Niet alleen alleen–
staanden en alleenstaande ouders zouden hieronder vallen, maar ook bij
voorbeeld collectieve woonverbanden.

Onderscheid op grond van woon– of leefomstandigheden kan in
bepaalde gevallen indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat
opleveren. Ook op grond van de grote variëteit aan situaties en de
mogelijke objectieve rechtvaardigingsgronden is het wenselijk de beoor–
deling van een dergelijk onderscheid binnen het kader van artikel 2 van
het wetsvoorstel (indirect onderscheid) aan de rechter over te laten.

De leden van de PvdA-fractie meenden dat in artikel 1, onderdeel c,
sprake is van een omissie in de zin dat toegevoegd zou moeten worden:
of tot gevolg kan hebben, omdat deze bepaling dan analoog zou zijn aan
artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht. Ook de leden van de
D66-fractie maakten hierover een opmerking. Deze leden meenden dat
de omschrijving van indirect onderscheid zich niet verhoudt tot de Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, waarin - naar deze leden
zeggen - met indirect onderscheid onderscheid bedoeld wordt dat direct
onderscheid tot gevolg kan hebben. Ook de leden van de SGP-fractie
vroegen naar de verhouding van deze bepaling met artikel 90quater van
het Wetboek van Strafrecht.

In artikel 1 van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
wordt indirect onderscheid omschreven als: 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 (de
verwijzing naar echtelijke staat of gezinsomstandigheden is opgenomen
in verband met de tweede EG-richtlijn, die beide omstandigheden noemt
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als voorbeelden die indirect onderscheid kunnen opleveren). De in artikel
1 van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen neergelegde
formulering, waarbij tevens aangesloten wordt bij het gestelde ter zake in
het interim-rapport van de Europese Commissie over de toepassing van
de derde EG-richtlijn, houdt in dat indirect onderscheid, dat onderscheid
op grond van geslacht tot gevolg heeft verboden is. In dit wetsvoorstel is
dezelfde formulering opgenomen, zij het dat de mogelijkheid van een
objectieve rechtvaardigingsgrond in een apart artikellid is opgenomen.
Inhoudelijk is er tussen de Wet gelijke behandeling van mannen en
vrouwen en de Algemene wet gelijke behandeling geen verschil.

De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen spreekt niet van
indirect onderscheid dat onderscheid tot gevolg kan hebben, maar van
indirect onderscheid dat onderscheid tot gevolg heeft. Indirect onder–
scheid is in zowel de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
als in Algemene wet gelijke behandehng niet verboden als er een objec–
tieve rechtvaardiging voor is.

Overigens voorziet artikel 22 van het wetsvoorstel in aanpassing van
de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 1637ij
BW, waarmee de definitie van indirect onderscheid in de wetgeving
gelijke behandeling geharmoniseerd wordt.

In artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht wordt wel
gesproken over «ten gevolge kan hebben». Artikel 90quater van het
Wetboek van Strafrecht definieert echter het begrip discriminatie,
waaronder ook indirecte discriminatie valt. In artikel 1, onderdeel c, van
het nu voorliggende wetsvoorstel wordt indirect onderscheid gedefi–
nieerd.

In antwoord op de vraag van de leden van de SGP-fractie of onder–
scheid op grond van godsdienst dat onderscheid op grond van homosek–
suele gerichtheid tot gevolg heeft, geen indirect onderscheid in de zin
van deze wet is, merken wij op dat, indien deze wet voorziet in een
uitzondering ter zake van de grond godsdienst, dit onderscheid in
beginsel is toegestaan. Wij wijzen er daarbij op dat er een verband moet
zijn tussen de eisen die voortvloeien uit het doel dan wel de grondslag
van de instelling en de vervulling van de functie, waarbij dat onderscheid
door een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag
of door een instelling van bijzonder onderwijs op grond van artikel 5,
tweede lid, onderdeel a, niet zal mogen leiden tot onderscheid op grond
van het enkele feit van de homo– of heteroseksuele gerichtheid.

De leden van de VVD-fractie vroegen naar de naar hun mening nieuwe
omschrijving van het begrip seksuele gerichtheid. Zij vroegen of, indien
gerichtheid, uitingen en relaties als één geheel worden beschouwd en
desondanks bepaafde uitingen dan wel relaties als in strijd met de
seksuele moraal kunnen worden gezien zoals een instelling van bijzonder
onderwijs die ziet, hetgeen tot het maken van (ongerechtvaardigd)
onderscheid leidt, het maken van onderscheid in dat geval strijd oplevert
met de inhoud van dit artikel.

Indien door een instelling van bijzonder onderwijs eisen worden
gesteld over de vervulling van een functie, die, gelet op het doel van de
instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag, mogen
deze eisen niet leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van
homo– of heteroseksuele gerichtheid. Die eisen mogen dus evenmin tot
direct onderscheid op grond van het enkele feit van de aan die seksuele
gerichtheid verbonden gedragingen, te weten het hebben van (homo– of
heterojseksuele en liefdesgevoelens, –uitingen en relaties.

De leden van de VVD-fractie vroegen op welke wijze en door wie in de
praktijk onderscheid wordt gemaakt tussen wettige en natuurlijke
kinderen en adoptiefkinderen.
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Er zij op gewezen dat het begrip burgerlijke staat ruimer is dan het
begrip huwelijkse staat; de huwelijkse staat wordt als een aspect van de
burgerlijke staat aangemerkt. Het gaat bij huwelijkse staat dus om onder–
scheid op grond van het wel of niet gehuwd zijn. Direct onderscheid
tussen gehuwd samenwonenden en ongehuwd samenwonenden is direct
onderscheid op grond van burgerlijke staat. Daarnaast wordt tot het
begrip burgerlijke staat ook gerekend de persoonlijke staat van de
betrokkene ofwel zijn afstammingsrechtelijke positie. Hierbij moet in het
bijzonder worden gedacht aan de vraag of de betrokkene de status heeft
van wettig of onwettig kind.

In de memorie van toelichting is opgemerkt dat bij het begrip burger–
lijke staat vooral moet worden gedacht aan de huwelijkse staat. Bij
onderscheid op grond van burgerlijke staat zal het vooral gaan om deze
vorm van onderscheid. Voorbeelden uit de praktijk, waar de ieden van de
VVD-fractie naar vragen, zijn ons niet bekend.

Ter zake van de vraag van de VVD-fractie hoe het gegeven dat onder–
scheid op grond van leef– of woonsituatie indirect onderscheid op grond
van burgerlijke staat kan opleveren, zich verhoudt tot de enkele
feit-constructie, verwijzen wij naar hetgeen wij hiervoor, in hoofdstuk 7
van deze memorie van antwoord, over de enkele feit-bepaling hebben
gezegd.

De leden van de D66-fractie vroegen of de in de memorie van
toelichting gegeven nadere toelichting op het begrip «ras» niet ook in de
wettekst zou moeten worden opgenomen. De leden van de SGP-fractie
vroegen of het niet de voorkeur verdient om in de wetstekst aan te geven
wat met het begrip «ras» wordt bedoeld.

Ten aanzien van de inhoud van de in het wetsvoorstel vermelde
non-discriminatiegronden zijn wij van mening dat de betekenis hiervan
niet nader in het wetsvoorstel gedefinieerd behoeft te worden.
Uitsluitend ten aanzien van begrippen waarvan de betekenis niet vast
omlijnd is of afwijkt van de betekenis die het in het normale spraakge–
bruik heeft, kan overwogen worden om een definitiebepaling in de wet
op te nemen (punt 1 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek).
Voor wat betreft het begrip ras zijn wij van oordeel dat de juridische
betekenis daarvan duidelijk is. Voor de betekenis van het begrip ras
wordt aangeknoopt bij de omschrijving van het begrip rassendiscrimi–
natie zoals neergelegd in het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning
van elke vorm van rassendiscriminatie en bij de jurisprudentie over de
betekenis van dit begrip in het Wetboek van Strafrecht. Artikel 1 van het
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendis–
criminatie spreekt ter zake over: ras, huidskleur, afkomst, of nationale of
etnische afstamming (race, colour, descent or national or ethnic origin).

De rechtspraktijk tot dusverre heeft ter zake van het gebruik van het
begrip ras in het Wetboek van Strafrecht geen problemen laten zien die
door het geven van een wettelijke definitie van dat begrip zouden kunnen
worden opgelost31.

De suggestie om een definitie van het begrip ras in de wet op te
nemen willen wij derhalve niet overnemen.

Van de reactie van het Landelijk Bureau Racismebestrijding op dit
wetsvoorstel hebben wij kennis genomen. De leden van de D66-fractie
deden naar aanleiding van de reactie van het LBR de suggestie om aan
de opsomming gronden in deze wet de grond nationaliteit toe te voegen
met de clausule dat overige wetgeving dan wel internationale verdragen
die een onderscheid naar nationaliteit mogelijk maken onverlet blijven.
Ten aanzien van de vraag van de leden van de D66-fractie of de regering
aanleiding ziet om deze suggestie in overweging te nemen verwijzen wij
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naar onze opmerkingen ter zake in hoofdstuk 4 van deze memorie van
antwoord.

De leden van de fractie van D66 benadrukten dat zij het begrip
seksuele gerichtheid prefereren. Zij vroegen waarom niet is volstaan met
het begrip seksuele gerichtheid.

De leden van de SGP-fractie vroegen of met het begrip gerichtheid
zowel de geaardheid wordt begrepen als de gedragingen die in
redelijkheid bepaald worden door dit persoonskenmerk.

In hoofdstuk 4 van deze memorie van antwoord is op de betekenis van
dit begrip reeds ingegaan in het antwoord op een vraag daarover van de
leden van de Groen Links-fractie. De leden van de D66-fractie en van de
SGP-fractie zijn naar die plaats verwezen.

De leden van de D66-fractie vroegen waaraan gedacht wordt bij het
gegeven dat onderscheid op grond van leef– of woonsituatie indirect
onderscheid op grond van burgerlijke staat kan opleveren.

Hiervoor is reeds opgemerkt dat direct onderscheid tussen gehuwd
samenwonenden en ongehuwd samenwonenden direct onderscheid is op
grond van burgerlijke staat. Onderscheid naar leef– of woonsituatie kan
verboden indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat zijn, indien
dit onderscheid leidt tot onderscheid op grond van burgerlijke staat en er
geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor is. Dit kan bij voorbeeld het
geval zijn als door het hanteren van dit criterium hetzij gehuwden hetzij
ongehuwden zonder objectieve rechtvaardigingsgrond ongelijk worden
behandeld.

De leden van de GPV-fractie vroegen wat moet worden verstaan onder
het begrip politieke gezindheid. In paragraaf 4.3 van het algemeen
gedeelte van het voorlopig verslag vroegen de leden van de SGP-fractie
of de regering bij de politieke gezindheid een analoge omschrijving
wenst te hanteren als in de memorie van toelichting bij de seksuele
gerichtheid.

Wij antwoorden deze leden als volgt. Ten tijde van de algehele grond–
wetsherziening is de betekenis van het begrip politieke gezindheid ook
aan de orde geweest.

Door de regering is toen gezegd dat onder politieke gezindheid moet
worden verstaan de politieke overtuiging, welke kan worden afgeleid uit
uitingen, lidmaatschappen en andere gegevens32.

In dit wetsvoorstel heeft het begrip politieke gezindheid geen andere
betekenis dan in de grondwettelijke context.

Artikel 2

De leden van de PvdA-fractie merken op dat het LBR erop wijst dat de
criteria zoals die door het Hof van Justitie van de EG zijn ontwikkeld niet
geheel correct zijn weergegeven.

Deze leden vroegen of nagegaan kon worden of in de memorie van
toelichting de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG inzake
indirecte discriminatie wel geheel correct is weergegeven. Volgens het
LBR zou dat niet het geval zijn. Ook de leden van de fractie van D66 en
van de SGP-fractie waren van mening dat de in de memorie van
toelichting genoemde criteria niet geheel overeen zouden komen met de
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG.

In de zaak Jenkins-Kingsgate (96/80) sprak het Hof van Justitie van de
EG uit dat: « (...) derhalve het feit dat de betaling voor arbeid in tijdloon
verschilt naar gelang van het aantal gewerkte uren per week, niet in strijd
met het in artikel 119 EEG-Verdrag neergelegde beginsel van gelijke
beloning is, zolang maar het verschil in beloning voor deeltijd– en voltijd–
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arbeid zijn verklaring vindt in objectief gerechtvaardigde factoren die
geen verband houden met discriminatie op grond van geslacht.»

Het dictum van de uitspraak van het Hof in de zaak Bilka-Weber
(170/84) luidt over dit punt: «1) Artikel 119 EEG-Verdrag wordt
geschonden door een warenhuisexploitante, die deeltijdwerkers uitsluit
van de bedrijfspensioenregeling, wanneer die maatregel een veel groter
aantal vrouwen treft, tenzij de onderneming aantoont dat bedoelde
maatregel haar verklaring vindt in factoren die objectief gerechtvaardigd
zijn en niets van doen hebben met discriminatie op grond van geslacht.
2) Ingevolge artikel 119 kan een warenhuisexploitante ter rechtvaar–
diging van de vaststelling van een salarisbeleid krachtens hetwelk
deeltijdwerkers ongeacht hun geslacht van de pensioenregeling worden
uitgesloten, aanvoeren dat zij zich ten doel heeft gesteld, zo weinig
mogelijk deeltijdwerkers te werk te stellen, wanneer wordt vastgesteld
dat de ter bereiking van dat doel gestelde middelen beantwoorden aan
een echte behoefte van de onderneming, geschikt zijn om dat doel te
bereiken en daarvoor noodzakelijk zijn.»

Uit het voorgaande blijkt dat in de memorie van toelichting (blz.14)
juist de bewoordingen van het Hof van Justitie van de EG in de vermelde
uitspraken zijn gehanteerd. De termen «het nastreven van een doel van
voldoende belang» en «legitiem doel», zoals het LBR voorstelt, zijn in
deze uitspraken niet gebezigd. Overigens komen de criteria in de
memorie van toelichting ook overeen met de door de Commissie van de
EG gehanteerde criteria, zoals door de Commissie is verwoord in het
interimrapport over de toepassing van de (derde) EG-richtlijn 79/7/EEG
(Pb.EG-C83/793, blz.6-7).

De leden van de CDA-fractie vroegen om een nadere beschouwing
over het begrip «objectief gerechtvaardigd». Zij wezen hierbij op de juris–
prudentie van het Hof van Justitie van de EG.

De beantwoording van de vraag of een bepaald onderscheid objectief
gerechtvaardigd is, dient naar algemeen aanvaarde maatstaven, vanuit
algemene gezichtspunten te worden beoordeeld. Het antwoord is niet
afhankelijk van de overtuiging van een individu of een groep. Het Hof van
Justitie van de EG heeft in het arrest Bilka/Weber criteria aangegeven,
waaraan getoetst moet worden of er sprake is van een objectieve recht–
vaardigingsgrond voor indirecte discriminatie tussen mannen en
vrouwen. Indirect onderscheid kan slechts aanvaardbaar zijn wanneer dit
nodig is om een doel te bereiken waaraan iedere gedachte van discrimi–
natie vreemd is. Dit betekent dat er geen met discriminatie verband–
houdend doel mag worden nagestreefd. Daarnaast geldt dat het middel
ter bereiking van het gestelde doel moet voorzien in een werkelijke
behoefte van degene die het middel hanteert. Voorts dient het middel
geschikt en noodzakelijk te zijn om het gestelde doel te bereiken.

Door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en het
Landelijk Bureau Racismebestrijding is gewezen op het feit dat een
uitzondering ontbrak voor gevallen waarin het ras bepalend is. Wij zijn
het ermee eens dat een uitzondering dient te worden opgenomen voor
gevallen waarin de uiterlijke, fysieke, kenmerken die samenhangen met
het ras van een persoon naar algemene maatstaven bepalend zijn.
Daartoe is ingevolge de bij deze memorie van antwoord gevoegde nota
van wijziging een nieuw vierde en vijfde lid aan artikel 2 toegevoegd. Met
de toevoeging aan artikel 2 van een nieuw vierde lid wordt beoogd
gevallen waarin met het ras samenhangende uiterlijke kenmerken van
een persoon naar algemene maatstaven bepalend zijn, uit te zonderen
van het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid naar ras.

Voor wat betreft onderscheid naar geslacht is reeds in artikel 2,
tweede lid, onderdeel a, een vergelijkbare bepaling opgenomen. Die
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bepaling is echter ruimer omdat die niet alleen ziet op situaties waarin de
fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen van belang zijn, maar -
mede met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van andere personen - ook ziet op persoonlijke opvattingen van die
personen, bij voorbeeld situaties waarbij lichamelijk contact een rol
speelt zoals bij de verpleging en lichamelijke verzorging van personen.

Gevallen waarin de met het ras samenhangende kenmerken van het
uiterlijk van een persoon rechtens relevant geacht moeten worden, zijn
veel minder talrijk. Wij denken hierbij vooral aan de werving van acteurs
respectievelijk modellen voor toneel, film, televisie, fotografie en andere
kunst– of cultuur-uitingen.

Met het oog op de rechtszekerheid en om te voorkomen dat deze
uitzondering in de praktijk in niet bedoelde gevallen wordt gehanteerd, is
het wenselijk bij algemene maatregel van bestuur gevallen waarin het ras
en het geslacht bepalend zijn, nader te omschrijven. In verband daarmee
is een nieuw vijfde lid aan artikel 2 toegevoegd.

Op de vraag van de leden van de VVD-fractie of hier (in de in artikel 2
uitgezonderde gevallen) sprake is van direct onderscheid dat objectief
gerechtvaardigd is, kunnen wij bevestigend antwoorden. Wel willen wij
daaraan voor de goede orde toevoegen, dat dit artikel tevens bepaalt in
welke gevallen het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid niet
geldt, en derhalve ook ziet op gevallen van indirect onderscheid.

De leden van de D66-fractie pleitten ervoor om ter wilie van de rechts–
zekerheid de criteria in verband met de objectieve rechtvaardigingsgrond
in de wet zelf neer te leggen.

Naar aanleiding hiervan moet eerst worden opgemerkt dat - zoals ook
al de memorie van toelichting is gesteld - verwacht mag worden dat de
rechter bij de beoordeling of onderscheid objectief gerechtvaardigd is,
van deze criteria uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG
gebruik zal maken.

Zoals ook al is aangegeven tijdens de behandeling van de zogenaamde
reparatiewet (wetsvoorstel 19 908) in de Tweede Kamer achten wij het
niet wenselijk in de wet deze criteria op te nemen. De laatste jaren is in
de jurisprudentie nadere invulling gegeven aan het begrip indirect onder–
scheid en de aan objectieve rechtvaardigingsgronden te stellen eisen.
Opneming van deze criteria in de wet, al dan niet als onderdeel van de
definitie, zou eventuele verdere ontwikkelingen kunnen blokkeren dan wel
het risico in zich dragen dat bij een eventuele nadere verfijning de wet
aangepast dient te worden. Wanneer nu deze elementen in de wet
worden neergelegd, zal aldus de flexibiliteit komen te ontbreken om in de
rechtspraak op grond van deze wet aan te sluiten bij discriminatie-juris–
prudentie op andere terreinen, met name wanneer hierbij internationale
jurisprudentie een rol speelt.

Dit afgewogen tegen het feit dat de rechter ook zonder dat deze in de
wet zijn neergelegd aan de reeds uit de jurïsprudentie voortkomende
elementen voor objectieve rechtvaardigingsgronden voldoende richt–
snoer kan hebben, zijn wij van mening dat het geen aanbeveling verdient
deze elementen in de wet op te nemen.

De leden van de D66-fractie merkten op dat zich de vraag laat stellen
of het in artikel 2, derde lid, geformuleerde voorkeursbeleid niet van een
voorlopig karakter zou moeten worden voorzien.

Indien deze leden doelen op de eis dat voorkeursbehandeling altijd
tijdelijk moet zijn kunnen wij bevestigend antwoorden. Het is immers zo
dat het de bedoeling is dat de voorkeursbehandeling leidt tot de
opheffing of vermindering van de feitelijke achterstand, in welk geval de
voorkeursbehandeling wegens het bereiken van de doelstelling moet
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worden gestaakt. Dit betekent dat doeltreffend voorkeursbeleid in alle
gevallen tijdelijk is.

De leden van de SGP-fractie merkten op dat in ondernemerskringen de
opvatting bestaat dat in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
EG, wanneer op statistische gronden is vastgesteld dat sprake is van
indirect onderscheid te weinig ruimte wordt gelaten voor objectieve
rechtvaardigingsgronden, bij voorbeeld voor een grotere differentiatie in
arbeidsvoorwaarden, mede doordat iedere arbeidsvoorwaarde apart en
niet als onderdeel van een samenhangend pakket wordt bekeken. Deze
leden vroegen de regering om een oordeel op dit punt.

Wij zijn van mening dat indien indirect onderscheid wordt gemaakt ook
al is dat slechts op één onderdeel van een pakket van arbeidsvoor–
waarden, dit onderscheid objectief gerechtvaardigd moet zijn. Deze wet
zondert een dergelijk naar objectieve maatstaven gerechtvaardigd onder–
scheid uit van het verbod van onderscheid. De strekking van de opvatting
dat de jurisprudentie van het Hof over de EG-regelgeving daarvoor «te
weinig ruimte laat», ontgaat ons enigszins. In dit verband merken wij op
dat indien arbeidsvoorwaarden als pakket zouden moeten worden beoor–
deeld, het tegengaan van discriminatie bij de arbeid een illusie zou
worden. Degene die het onderscheid maakt zou immers telkens kunnen
stellen dat het onderscheid wordt gecompenseerd door andere
voorwaarden in het totale pakket arbeidsvoorwaarden. leder onderdeel
moet derhalve de toets aan het gelijkheidsbeginsel kunnen doorstaan33.

De leden van de SGP-fractie vroegen om een beschouwing waarbij zo
concreet mogelijk wordt ingegaan op de vraag wanneer voorkeursbehan–
deling kan overgaan in ongelijke behandeling.

Ter zake merken wij het volgende op. Het wetsvoorstel staat onder–
scheid toe als het gaat om een voorkeursbehandeling van vrouwen of
personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheids–
groep.

De wet stelt als voorwaarde dat een voorkeursbehandeling tot doel
moet hebben feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen. Uit
statistisch materiaal blijkt dat deze groepen een significante achter–
standspositie op de arbeidsmarkt hebben Daarvan uitgaande zou een
voorkeursbehandeling op zich gerechtvaardigd zijn. Een voorkeursbehan–
deling betekent echter een afwijking van het beginsel van gelijke behan–
deling van mdividuele personen Een voorkeursbehandeling zal dan ook in
het spanningsveld van een achterstandsbeleid en de toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling in individuele gevallen moeten functio–
neren. Voorkeursregelingen zullen dan ook aan een aantal voorwaarden
moeten voldoen. In de eerste plaats moet de achterstand duidelijk
aantoonbaar zijn aan de hand van bij voorbeeld statistische gegevens. In
de tweede plaats moet de inhoud en kracht van het voorkeursbeleid
worden gerechtvaardigd door de mate van de achterstand. In de derde
plaats moet het voorkeursbeleid zodanig zijn dat de gekozen maatregelen
ook daadwerkelijk tot effect kunnen hebben dat de achterstand van de
bevoorrechte groep personen wordt verminderd of opgeheven.

Kern van al deze voorwaarden is de eis dat het onderscheid in een
redelijke verhouding staat tot het doel van de voorkeursbehandeling.

In de praktijk zal met name van belang zijn op welke wijze de mate van
achterstand vastgesteld wordt. Het voorkeursbeleid moet daarop worden
afgestemd.

Naar aanleiding van een vraag van het lid Groenman van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal over het uitsluiten van bevolkingsgroepen
van het recht op benoembaarheid op gelijke voet in de openbare dienst34

wordt een notitie opgesteld over de randvoorwaarden van voorkeursbe–
handelmg bij werving, selectie en aanstelling in openbare dienst. Hierin
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zal uitvoerig worden ingegaan op het vraagstuk van de verhouding
tussen het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in de artikelen 1 en 3 van
de Grondwet en de voorkeursbehandeling van groepen van personen in
een achterstandssituatie. Over deze notitie vindt thans nog interdeparte–
mentaal overleg plaats.

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom geen voorkeursbehan–
deling zou mogen worden gegeven voor bijvoorbeeld mensen met een
gedeeltelijke handicap of sollicitatie-achterstand vanwege langdurige
werkloosheid? Deze leden meenden dat in de toekomst het geven van
een voorkeursbehandeling aan deze groepen niet geoorloofd zou zijn.

Wij merken allereerst op dat wij het begrip voorkeursbehandeling
gebruiken, onder meer omdat het door deze leden in het voorlopig
verslag gebruikte begrip «positieve discriminatie» tot verwarring kan
leiden doordat het de indruk kan wekken dat een bepaalde vorm van
discriminatie zou zijn toegestaan.

Indien personen met een handicap of personen die reeds langdurig
werkloos zijn bij voorbeeld in bepaalde functiegroepen of op bepaalde
functie-niveau's in een achterstandspositie verkeren kan aan hen - onder
voorwaarden - een voorkeursbehandeling worden gegeven. Bij een
dergelijke voorkeursbehandeling zal geen onderscheid mogen worden
gemaakt op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid of
burgerlijke staat. De gronden waarop deze wet betrekking heeft zijn bij
een dergelijke voorkeursbehandeling immers niet aan de orde.

Met betrekking tot de door deze leden gestelde vraag lijkt ons derhalve
sprake van een misverstand: dit wetsvoorstel verbiedt geenszins
bedoelde voorkeursbehandeling. Het wetsvoorstel bepaalt slechts
expliciet dat voor zover het gaat om onderscheid op grond van ras en
geslacht de voorkeursbehandeling bedoeld in artikel 2 is toegestaan.
Zonder deze nadrukkelijke uitzondering zou voorkeursbehandeling vallen
onder het verbod van onderscheid in artikel 1.

Indien zich een achterstandssituatie voordoet en het voorkeursbehan–
deling op een andere grond dan dit wetsvoorstel betreft, is dit geoor–
loofd. Wel zal een dergelijke voorkeursbehandeling ook moeten voldoen
aan de eis van evenredigheid.

De leden van de GPV-fractie wezen op de objectieve redactie van het
derde lid van dit artikel. in antwoord op de vraag van deze leden of het
voor het geven van een voorkeursbehandeling voldoende is dat het
onderscheid tot doel heeft bij voorbeeld vrouwen een bevoorrechte
positie toe te kennen of dat de rechter of de Commissie ook moeten
beoordelen of deze doelstelling in de concrete situatie gerechtvaardigd
is, wijzen wij erop dat - zoals hiervoor reeds gesteld - de achterstand in
de concrete situatie duidelijk aantoonbaar moet zijn, bij voorbeeld aan de
hand van statistische gegevens. De mate waarin een bevoorrechte
positie wordt toegekend aan leden van de achterstandgroep moet
bovendien in een redelijke verhouding staan tot het doel, waarbij de
mate waarin de achterstand in de concrete situatie bestaat, een rol van
betekenis speelt. De toepassing van deze uitzonderingsbepaling in de
wet wordt aan de rechtspraktijk overgelaten; rechter en Commissie
zullen telkens moeten vaststellen of de bevoorrechting in de concrete
situatie plaatsvindt in overeenstemming met de wet. Dit is ook thans het
geval bij de uitzonderingsbepaling ter zake in de bestaande wetgeving
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.

Artikel 3

De leden van fractie van de VVD misten een definitie van het begrip
«kerkgenootschap».
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Over het begrip kerkgenootschap kan worden opgemerkt dat het door
de grote variëteit van kerkgenootschappen, niet goed mogelijk is een
scherp omlijnde, wettelijke definitie te geven. Een globale omschrijving
zal niet veel verduidelijken, terwijl een te ruime omschrijving gevaren van
misbruik meebrengt. Daarom verdient het de voorkeur om in geval van
twijfel de rechter in een concreet geval te laten beslissen. Derhalve
achten wij het niet wenselijk te pogen tot een definiëring van het begrip
kerkgenootschap te komen.

Bij de formulering van artikel 3 is terminologisch aangesloten bij artikel
18 Boek 2 BW. Er is ten aanzien van de betekenis van dit begrip in artikel
18 Boek 2 BW en in artikel 3, eerste lid, van dit wetsvoorstel geen
verschil. Bij de parlementaire behandeling van de Invoeringswet Boeken
3-6 Nieuw BW, zesde gedeelte, bevattende de aanpassing van de
Boeken 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitvoerig ingegaan op het
begrip «kerkgenootschap» in artikel 18 Boek 2 BW, waarbij ook de
relevante literatuur en jurisprudentie zijn vermeld.35

Het was de leden van de fractie van de VVD niet geheel duidelijk wat
onder de zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen moet worden
verstaan, name voor wat betreft het aanbod van arbeid.

In antwoord hierop merken wij het volgende op. In de memorie van
toelichting is uiteengezet dat artikel 3 van het wetsvoorstel is ingegeven
door de overweging dat de wetgever niet dient te treden in intern–
(kerk)genootschappelijke aangelegenheden. Opgemerkt kan worden dat
ook het aanbod van arbeid door een (kerk)genootschap binnen kerkge–
nootschappelijk verband, wordt uitgezonderd. Hierbij is ook van belang
dat dit wetsvoorstel onverkort van toepassing is wanneer een genoot–
schap op gelijke voet met anderen - dus buiten het eigen verband - in
het maatschappelijk verkeer optreedt.

Een kerkgenootschap is in het algemeen een organisatie van aangeslo–
tenen, welke zich de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslo–
tenen op de grondslag van de gemeenschappelijke godsdienstige opvat–
tingen ten doel stelt en welke als kerkgenootschap wil gelden In
Nederland zijn dit bij voorbeeld de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, de
Nederlands-Hervormde kerk en de gereformeerde kerkgenootschappen.

In antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie of iedere
door een dergelijk genootschap gesloten arbeidsovereenkomst buiten het
discriminatieverbod valt, merken wij op dat de kerkgenootschappen en
andere genootschappen op geestelijke grondslag vrij zijn om in eigen
kring, binnen het (kerk)genootschap, uit te maken welke betekenis het
non-discriminatiebeginsel met betrekking tot de in het wetsvoorstel
vermelde gronden heeft. Wij zijn het met de leden van de SGP-fractie
eens waar zij ten aanzien van de uitzondering die artikel 3 maakt, stellen
dat deze bepaling geen vrijbrief betekent om ongerechtvaardigd onder–
scheid te maken.

Ten aanzien van de door de leden van de VVD-fractie, de leden van de
SGP-fractie en de leden van de GPV-fractie gegeven voorbeelden van
arbeidsverhoudingen met kerkgenootschappen merken wij op dat het van
de concrete omstandigheden zal afhangen of de rechtsverhouding
tussen een kerkgenootschap en een werknemer kan worden aangemerkt
als een rechtsverhouding binnen het genootschap. Niet elke rechtsver–
houding met een kerkgenootschap is ook een rechtsverhouding binnen
het genootschap. Per functie zal dat kunnen verschillen, waarbij de grens
niet in algemene termen kan worden aangegeven. Een schoonmaker of
tuinwerker die af en toe werkzaamheden voor het kerkgenootschap
verricht is ten slotte een andere functionaris dan een koster of een

3S Kamerstukken II 1984/85, 17 725. nr 7. zendingswerker.
biz. 11-13. Ten aanzien van de door de leden van de SGP-fractie en van de
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GPV-fractie gemaakte opmerking over het verhuren van kerkelijke
ruimten zij opgemerkt, dat wanneer dit kan worden aangemerkt als het
aanbieden van goederen of diensten dan wel het sluiten, uitvoeren of
beëindigen van overeenkomsten ter zake, dit valt onder de werking van
artikel 7 van de wet, indien dit geschiedt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, door de openbare dienst, door insteliingen die
werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezond–
heidszorg, cultuur of onderwijs of door particulieren, voor zover het
aanbod in het openbaar geschiedt. Indien een kerk derhalve bedrijfs–
matig een kerkelijke ruimte verhuurt zal dit vallen onder de werking van
artikel 7.

De leden van de D66-fractie vroegen of onder de uitzondering van
artikel 3 ook de opleiding tot pastoraal werker valt.

Geestelijke genootschappen en kerkgenootschappen kunnen ervoor
kiezen de opleiding van personen voor het geestelijk ambt te laten
plaatsvinden bij instellingen die niet vallen onder de rechtspersoon–
lijkheid van het genootschap, bij voorbeeld aan een bijzondere school of
universiteit. Dergelijke opleidingen hebben een zuiver godsdienstige
functie en vallen onder de uitzondering in artikel 3, tweede lid. Deze
uitzondering voor het geestelijk ambt is gemaakt in verband met de
eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Artikel 4

De leden van de CDA-fractie vroegen onze reactie op de gedachte,
artikel 4, onderdeel c, op termijn te stellen, hetgeen zou betekenen dat
alle wet– en regelgeving welke voorafgaand aan deze Algemene wet in
werking is getreden binnen een nader te bepalen termijn met deze wet in
overeenstemming moet worden gebracht.

Eenzelfde vraag stelden de leden van de D66-fractie (onder verwijzing
naar het NJCM-commentaar ter zake). In het algemeen gedeelte van de
behandeling van het wetsvoorstel in het voorlopig verslag stelden ook de
leden van de Groen Links-fractie dit punt aan de orde. De leden van de
Groen Links-fractie meenden dat het wetsvoorstel tekort schoot, waar
nagelaten was om eerdere wetgeving aan te passen. De leden van de
D66-fractie meenden dat de regering (bedoeld zal zijn: de wetgever)
zichzelf aan een termijn zou moeten binden om tot aanpassing van
oudere wetten te komen.

Terecht wordt er door de leden van de Groen Links-fractie op gewezen
dat de bestaande wetgeving door middel van omvangrijke projecten
wordt aangepast aan het gelijkheidsbeginsel (de operaties «Anders
geregeld» en «Minderheid-minder recht»). Deze projecten, die thans
reeds in een vergevorderd stadium van uitvoering zijn, voorzien in
aanpassing van de wetgeving aan artikel 1 van de Grondwet. Naast deze
projecten wordt door de eerste ondergetekende ter zake van de gronden
godsdienst en levensovertuiging een voorstel voorbereid dat voorziet in
aanpassing van de wetgeving aan de gelijkstelling van de vrijheid van
godsdienst en van levensovertuiging in artikel 6 van de Grondwet. Dit
voorstel zal mede strekken tot aanpassing van de wetgeving aan artikel 1
van de Grondwet. Van dit project is mededeling gedaan in het kabinets–
standpunt over het rapport «Overheid, godsdienst en levensovertuiging»
(Kamerstukken II 1988/89, 20686, nr. 1).

Wat betreft onderscheid naar ras wijzen wij op de bedoelde aanpas–
singswetgeving voortvloeiend uit het project «Minderheid - minder
recht». Aanpassing van de wetgeving op het punt van onderscheid naar
geslacht en burgerlijke staat is geschied en zal geschieden in het kader
van het project «Anders geregeld».

Bij voltooiing van de genoemde wetgeving zal - voor zover wij thans
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kunnen overzien - de aanpassing aan het gelijkheidsbeginsel van de
wetgeving op de terreinen bestreken door de Algemene wet gelijke
behandeling een feit zijn. Dit betekent dat slechts in uitzonderlijke
gevallen nog in bestaande wetgeving direct of indirect onderscheid
wordt gemaakt of toegelaten op de in dit wetsvoorstel vermelde
non-discriminatiegronden.

Het bepaalde in artikel 4, onder c, vloeit voort uit de eisen van
zorgvuldige wetgeving. Een vergelijkbare voorziening was reeds
opgenomen in artikel 83 van het voorontwerp van een Wet gelijke
behandeling (1981) en werd door ons ook aangetroffen in het eerste
concept van een mogelijk initiatiefvoorstel van Wet gelijke behandeling
van de leden Rempt-Halmmans de Jongh, Korthals en Franssen van 23
december 1985. In de memorie van toelichting op het voorontwerp werd
artikel 83, dat op alle onderscheid bij of krachtens enige andere wet van
toepassing zou zijn, verdedigd met de stelling dat het proces van neutra–
lisering van wetgeving, dat met de publikatie van het rapport «Anders
geregeld» (Kamerstukken 11,15 401) op gang was gekomen, ernstig
verstoord zou worden indien zo'n bepaling zou ontbreken: «In de eerste
plaats zou door toepassing van de regel, dat een nieuwe wet een eerdere
wet krachteloos zou maken, grote onzekerheid en onduidelijkheid
ontstaan over de vraag in welke gevallen die eerdere wettelijke
bepalingen nog kunnen worden toegepast. En in de tweede plaats zou
hierdoor de ruimte voor noodzakelijk overleg en studie voor de
aanpassing van de bestaande wetgeving komen te vervallen. Vrees voor
ongerechtvaardigd onderscheid in toekomstige wetgeving behoeft niet te
bestaan, want de wetgever is reeds op andere gronden gehouden om
geen discriminerende wetgeving tot stand te brengen. Men denke hierbij
aan het verbod van discriminatie in artikel 1.1 van de nieuwe Grondwet,
artikel 26 van het Internationale verdrag inzake burgerlijke en politieke
rechten en de EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. Deze bepalingen binden mede de wetgever».

Wij onderschrijven deze opvatting.
Bij de formulering van artikel 4, onder c, van het onderhavige

wetsvoorstel hebben wij de algemene uitzondering voor onderscheid dat
gemaakt wordt bij of krachtens enige andere wet weloverwogen beperkt
tot wetgeving, «welke voorafgaand aan deze wet in werking is getreden».
Bij latere wetgeving zal - overigens met inachtneming van artikel 1 van
de Grondwet - bepaaid worden of een afwijking van de algemene wet
wordt beoogd. Uit het oogpunt van wetgevingstechniek achten wij het
ongewenst, artikel 4, onderdeel c, aan een termijn te binden. Immers,
ook na voltooiing van de projecten «Anders geregeld» en
«Minderheid-minder recht?» zal het nodig zijn te bepalen, dat bijzondere
wetgeving waarin gerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt door de
Algemene wet gelijke behandeling onverlet wordt gelaten. Artikel 4,
onderdeel c, voorziet daarin.

lets anders is, dat het uiteraard wenselijk is, dat de bedoelde aanpas–
singswetgeving binnen een redelijke termijn voltooid wordt. De regering
zegt gaarne toe, daaraan naar vermogen bij te zullen dragen.

Wij merken tenslotte op dat artikel 4, onderdeel c, van het
wetsvoorstel de toets van onderscheid aan internationale verdragsbepa–
lingen onverlet laat.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het derde lid niet overbodig
is, omdat immers onderscheid dat wordt gemaakt bij een ten opzichte
van deze wet als bijzondere wet aan te merken wet altijd mogelijk zal
blijven, zij het dat dit onderscheid vanzelfsprekend nooit strijd met artikel
1 van de Grondwet mag opleveren. De leden van de GPV-fractie
meenden dat deze bepaling tot misverstand aanleiding kan geven.

Op zich is het juist dat, indien twee wettelijke bepalingen tot een
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verschillende uitkomst leiden, het beginsel «lex specialis derogat legi
generali» uitkomst kan bieden: het bepaalde in de bijzondere wet gaat
vóór de algemene wet. Het is echter de vraag of de Algemene wet gelijke
behandeling in alle gevallen als de algemene wet aangemerkt dient te
worden. Wij kunnen ons voorstellen dat onder omstandigheden (en
ondanks de titel van deze wet) deze wet juist als de bijzondere wet moet
worden aangemerkt. Voor dergelijke gevallen biedt onderdeel c uitkomst.

De leden van de VVD-fractie spraken hun ergernis uit over het feit dat
nog immer geen verdere voortgang is gemaakt met de wijziging van
wetgeving zoals in het rapport «Anders geregeld» wordt omschreven.

Ter zake merken wij op dat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 20 juni 1991 (Kamerstukken II 1990/91, 21 800
XV, nr. 80) aan de Tweede Kamer heeft meegedeeld, dat besloten is van
de aanvankelijk voorgenomen verzamelwetgeving af te zien. Zij zegde
daarbij toe dat ter zake van de Anders geregeld-operatie aan het eind
van 1991 een slotnota aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden,
waarin een overzicht wordt gegeven van de laatste stand van zaken.
Deze slotnota zal de Tweede Kamer naar verwachting een dezer dagen
bereiken.

Artikel 5

Met betrekking tot artikel 5, eerste lid, zijn door de fracties van het
CDA, D66 en de SGP verscheidene vragen gesteld over de reikwijdte
daarvan. Door de leden van de SGP-fractie is daarnaast gevraagd naar
de relatie van deze bepaling met artikel 6.

Met de formulering van dit artikellid wordt volledig aangesloten bij de
desbetreffende bepalingen van de wetgeving gelijke behandeling
mannen en vrouwen. Deze formulering is zodanig dat het verbod van
onderscheid zowel geldt in de fase voorafgaand als die tijdens de
arbeidsverhouding. Dit laatste komt tot uitdrukking in de onderdelen
d en f.

In antwoord op een andere vraag van de leden van de CDA-fractie met
betrekking tot de reikwijdte van het eerste lid, zij vermeld dat de formu–
lering van dit artikel betekent dat de wet van toepassing is op iedere
arbeidsverhouding waarin een persoon onder gezag van een ander arbeid
verricht. Voor zover stages en vrijwilligerswerk hieraan voldoen - door de
D66-fractie werd hiernaar uitdrukkelijk gevraagd - zijn de verbodsbepa–
lingen van toepassing. Evenzo is dit artikel van toepassing op interme–
diaire instanties op het terrein van de arbeidsbemiddeling zoals uitzend–
bureaus en de RBA's. Een nadere omschrijving in dit artikel achten wij
niet nodig. Voor een uitgebreidere beschouwing ter zake zij verwezen
naar de memorie van antwoord bij de zogenaamde reparatiewetgeving
(Kamerstukken II 1987/88, 19 908, nr. 6). Over de relatie tussen de
artikelen 5 en 6 van het wetsvoorstel zij opgemerkt dat indien het vrije
beroep wordt uitgeoefend in een arbeidsverhouding met een ander,
artikel 5 van toepassing is. Artikel 6 ziet op de toegang tot, de
uitoefening van en de ontplooiingsmogelijkheden binnen het vrije beroep
in die gevallen waarin artikel 5 niet van toepassing is (vergelijk artikel 2
van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen).

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de betekenis van het woord
instelling. Ook de leden van de PvdA-fractie en de SGP-fractie vroegen
hiernaar. De leden van de VVD-fractie vroegen daar eveneens naar (in
het algemeen gedeelte van het voorlopig verslag).

Het woord «instelling» (in artikel 5, tweede lid, onderdeel a, en in
artikel 7, eerste lid, onderdelen c en d, en tweede lid) heeft een andere
betekenis dan het woord rechtspersoon, zo antwoorden wij. In de
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memorie van toelichting staat dat met instellingen gedoeld wordt op
organisatorische verbanden die in de samenleving als eenheid optreden.
In de praktijk zal een organisatorisch verband veelal door een rechts–
persoon in stand gehouden worden doch strikt noodzakelijk is dat niet.
Een instelling zou ook door een natuurlijke persoon in stand gehouden
kunnen worden. Uiteraard dienen de voorgestelde bepalingen ook op een
instelling van toepassing te zijn. Daarnaast dient nog gewezen te worden
op de mogelijkheid dat een rechtspersoon verscheidene instellingen van
verschillende aard in stand houdt. Die rechtspersoon heeft dan voor wat
betreft haar instelling, werkzaam op het gebied van onderwijs te maken
met het bepaalde in artikel 7, tweede lid, doch die bepaling geldt niet ten
aanzien van haar insteliing, werkzaam op het gebied van bejaardenzorg.

De leden van de CDA-fractie vroegen om een nadere uiteenzetting
over wat verstaan kan worden onder vervulling van een functie. De leden
van de D66-fractie vroegen welk verband er moet bestaan tussen de
eisen die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling
van een functie, en de statuten van de instelling, als rechtspersoon.

Wij merken hierover het volgende op. In dit verband is artikel 5,
tweede lid, onder a, van belang.

Identiteitsgebonden organisaties zullen op het terrein van de arbeid
eisen kunnen stellen over de vervulling van een functie. Deze eisen
moeten wel in een duidelijke, objectiveerbare relatie met de grondslag en
doel van de instelling staan. Dit betekent dat binnen het kader van dit
wetsvoorstel voor bedoelde instellingen ruimte blijft bestaan om volgens
de eigen grondslag eisen te stellen aan werkverhoudingen. Het doei van
de instelling kan blijken uit de statuten van de rechtspersoon die de
instelling in stand houdt, maar ook uit de feitelijke werkzaamheden van
de instelling. Voorts kan bij voorbeeld de naam van de instelling een
aanwijzing zijn bij het vaststellen van de doelstelling.

De instelling zal binnen het kader van deze wet moeten beoordelen of
de te stellen eisen nodig zijn. Vervolgens zal de rechter deze beoordeling
kunnen toetsen en bezien of met de gestelde eisen de grenzen die door
de afbakening van de in het geding zijnde grondrechten in dit artikel zijn
gegeven, zijn overschreden.

Dit geldt onverkort voor de omroeporganisaties waar de leden van de
CDA-fractie over spraken. Ook de eisen die aan bij voorbeeld program–
mamakers kunnen worden gesteld, zullen in een voorkomend geval
uiteindelijk door de rechter in dit licht worden beoordeeld.

De suggestie van de leden van de VVD-fractie om in artikel 5, eerste
lid, expliciet de termen «werving en selectie» op te nemen, nemen wij
niet over. Ook op dit punt is de voorgestelde formulering in overeen–
stemming met de reparatiewet. De gekozen terminologie is naar onze
mening de meest volledige en biedt geen ruimte voor interpretatiever–
schillen.

Naar de mening van de leden van de VVD-fractie ontbrak in het eerste
lid, onderdeel b, de term «verlengen». Wij gaan ervan uit dat het
verlengen van een arbeidsverhouding een species is van «het aangaan»
en als zodanig onder de reikwijdte van dit artikellid valt. Mutatis
mutandis geldt hetzelfde voor het verlengen van overeenkomsten als
bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Voor wat betreft het antwoord op de vraag van de leden van de
VVD-fractie over de wijze waarop de persoonlijke levenssfeer van de
sollicitant dan wel werknemer kan worden geëerbiedigd, verwijzen wij
naar onze uiteenzetting ter zake in hoofdstuk 7 van deze memorie van
antwoord. Wel willen wij op deze plaats nog eens onderstrepen dat de
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veronderstelling dat hetgeen tot uiting komt buiten de werksfeer dus in
de privé-sfeer tot uitdrukkmg komt, niet juist is.

De leden van de VVD-fractie meenden dat aan de particuliere
werkgever in de privé-sfeer geen strobreed in de weg wordt gelegd om
te discrimineren. Zij vroegen waarom deze mogelijkheid niet wordt
beperkt tot de grond geslacht en welke andere discriminatie redelijk kan
zijn.

In antwoord op deze vragen vestigen wij er de aandacht op dat uit het
systeem van het wetsvoorstel dat onderscheid verboden is, tenzij er
sprake is van een wettelijke uitzondering, niet mag worden afgeleid dat
waar sprake is van een uitzondering discriminatie zou zijn toegestaan.

Bij de grondwetsherziening is al vermeld dat in de privé-sfeer iedereen
vrij is te bepalen wie hij wenst te ontvangen en dat iemand die meent,
dat hij uitgesloten wordt van een verjaarspartij van zijn buurman, zich
niet op artikel 1 Grondwet zal kunnen beroepen36. Ook buiten de strikt
persoonlijke sfeer zijn er talloze situaties waarin de keuzevrijheid van het
individu bepalend is. Oie keuzevrijheid is echter niet onbeperkt. Ook naar
huidig recht gaat zij niet zó ver dat zij een vrijheid tot discrimineren van
anderen in het maatschappelijk verkeer zou inhouden. Het gelijkheidsbe–
ginsel is niet beperkt tot het overheidshandelen, maar heeft ook
betekenis voor particuhere personen en voor instellingen die niet tot de
overheid behoren. Indien iemand uitsluitend wegens een in artikel 1 van
dit wetsvoorstel vermeld persoonskenmerk dat irrelevant is in een
bepaalde rechtsverhouding, arbeid, diensten of goederen wordt
geweigerd, dan kan er geen sprake van zijn dat subjectieve voorkeuren
beslissend zouden mogen zijn. Onder meer de in de artikelen 5 en 7
genoemde instellingen hebben overigens taakstellingen als volkshuis–
vesting, gezondheidszorg of ouderenbeleid, die van zo groot maatschap–
pelijk belang zijn dat enkel subjectieve beoordelingscriteria niet
aangelegd mogen worden. De afbakening in het tweede lid van de
artikelen 5 en 7 geeft overigens aan dat zij onder omstandigheden
vanwege hun aard ook andere criteria in de beoordeling mogen
betrekken dan de overheid die in al zijn rechtsverhoudingen direct
gebonden is aan artikel 1 van de Grondwet.

De door artikel 5, derde lid, bestreken gevallen liggen zo zeer in de
privésfeer, bij voorbeeld de persoonlijke verzorging binnen de eigen
huishouding, dat een verbod van onderscheid te ver zou gaan, hoezeer
onderscheid in dergelijke gevallen verwerpelijk kan worden geacht. Het is
echter niet de taak van de wetgever om voor de naleving van het discri–
minatieverbod in de privésfeer, zoals in gezinsverband of de huiselijke
kring, regels te stellen. Daarmee zou de taak van de wetgever in de
bestrijding van discriminatie worden overschat; ook het - hier weliswaar
minder omvattende - artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht
beperkt zich bij de omschrijving van het begrip discrimmatie tot het
maatschappelijk leven. Ook daar is aldus de prive-sfeer uitdrukkelijk
buiten gelaten.

Op de bij artikel 5 geplaatste opmerking van de leden van de
WD-fractie over het verband tussen de «werkverhouding» en de
afbakening van de persoonlijke levenssfeer is reeds ingegaan in
paragraaf 7.9 van deze memorie van antwoord.

De leden van de D66-fractie vermelden allerlei concrete voorbeelden
van gevallen waarin de seksuele gerichtheid van een persoon tot
uitdrukking komt in het gedrag van deze persoon. Deze leden vragen
naar de geoorloofdheid van die gedragingen, in verband met de

36 Kamerstukken 11976/77 13872. nr. mogelijkheid van niet-indienstneming of ontslag. Ook vragen deze leden
55b, biz. 20 of het bestuur van een bejaardenhuis op godsdienstige grondslag de
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vrijheid heeft om bij sollicitaties te vragen naar de privé woon– of leefsi–
tuatie.

Deze wet verbiedt het niet-indienstnemen of ontslaan indien dit
niet-indienstnemen of dit ontslag is gebaseerd op grond van de homo– of
heteroseksuele gerichtheid van de betrokkene. Dit verbod geldt voor een
ieder, ook voor een instelling op godsdienstige grondslag Wij zien niet in
waarom dat voor een bejaardenhuis niet zo zou moeten zijn. Wel is in
verband met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een uitzon–
dering gemaakt in artikel 5, tweede lid, onderdeel a. Het spreekt voor
zich dat het verbod ook geldt in de door de leden van de D66-fractie
vermelde voorbeelden. Wat echter de betekenis is van het doel van de
instelling voor de mogelijkheid om eisen te stellen die gelet op dat doel,
nodig zijn voor de vervulling van de functie is niet in abstracto te zeggen.
Wel kan worden gezegd dat deze eisen niet mogen leiden tot onder–
scheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras,
geslacht, hetero– of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Het
oordeel over de betekenis van het doel van de instelling in het concrete
geval is dan ook overgelaten aan de instellingen zelf. Indien dat oordeel
leidt tot het stellen van eisen ten aanzien van omstandigheden die leiden
tot indirect onderscheid op de in deze wet vermelde gronden, zal het
stellen van die eisen aan de (uiteindelijke) toetsing door de rechter
onderworpen zijn. Ter zake verwijzen wij naar onze uiteenzetting over de
enkele feit-bepaling in hoofdstuk 7 van deze memorie van antwoord. Ook
verwijzen wij de leden van de D66-fractie naar onze uiteenzetting over
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in dat hoofdstuk voor
een reactie op hun vraag waarom niet is toegevoegd: met inachtneming
van de persoonlijke levenssfeer. Voor wat betreft hun vraag of het
bestuur van een bejaardenhuis bij sollicitaties mag vragen naar de privé
woon– of leefsituatie zij opgemerkt dat het vragen op zich vrij staat. De
sollicitant heeft echter ook de vrijheid om daar al dan niet antwoord te
geven op vragen die naar zijn oordeel niet relevant kunnen worden
geacht voor de te vervullen functie. De desbetreffende instelling mag
echter geen door deze wet verboden onderscheid maken op basis van de
gegevens die uit de beantwoording van die vragen (of overigens uit
andere bron) naar voren komen.

De leden van de fractie van D66 vroegen of niet in de wet dient te
worden opgenomen dat statuten geen discriminerende bepalingen
mogen bevatten.

De kennelijke veronderstelling van de leden van de D66-fractie dat
wetgeving de mogelijkheden zou bieden voor discriminerende statuten,
berust waarschijnlijk op een misverstand. Discriminatie (als doel van de
rechtspersoon) moet immers in strijd worden geacht met de openbare
orde en kan reden voor overheidsingrijpen als bedoeld in de desbetref–
fende artikelen in boek 2 BW vormen.

Overigens kan erop worden gewezen, dat indien in statuten aan bij
voorbeeld het (bestuurs)lidmaatschap eisen worden gesteld over de
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero–
of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, de burgerlijke rechter
zal kunnen toetsen of de betrokken vereniging onrechtmatig handelt
tegenover de persoon die daarmee van het (bestuurs)lidmaatschap wordt
uitgesloten. Daarbij kan de rechter ook de norm van artikel 1 van de
Grondwet in zijn overwegingen betrekken.

De leden van de fractie van D66 vroegen ten aanzien van het tweede
lid, onderdeel c, wat de zinsnede «nodig zijn voor de verwezenlijking van
haar grondslag» toevoegt, als ook eisen mogen worden gesteld, die gelet
op het doel van de instelling nodig zijn voor de vervulling van de
grondslag.
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Deze leden vroegen voorts waarin instellingen van bijzonder onderwijs
van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag verschillen. Zij vroegen
voorts of het niet voldoende is als instellingen op godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag (inclusief het bijzonder onderwijs) eisen
mogen stellen, die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de
vervulling van een functie.

Over de betekenis van het tweede lid, onderdeel c, is in de memorie
van toelichting gezegd, dat bijkomende omstandigheden die verband
houden met een van de genoemde persoonlijke kenmerken, relevant
kunnen zijn voor het functioneren binnen een instelling op godsdienstige,
levensbeschouwelijke of politieke grondslag. Ten aanzien van instellingen
van bijzonder onderwijs is gesteld dat dit daarvoor in versterkte mate
geldt, aangezien in die instellingen kennis, waarden en normen worden
overgedragen overeenkomstig de (godsdienstige of levensbeschouwe–
lijke) grondslag van de instelling. Deze instellingen zullen derhalve eisen
kunnen stellen aan die bijdragen tot verwezenlijking van de grondslag.
De mogelijkheid om eisen te stellen die ook betrekking hebben op
omstandigheden die niet rechtstreeks voortvloeien uit de vervulling van
de functie binnen de instelling, maar daarvoor wel van belang kunnen zijn
ligt besloten in de zinsnede «nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
grondslag» in het tweede lid, onderdeel c.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66 over het
verschil tussen instellingen van bijzonder onderwijs van de in het tweede
lid, onderdeel a, bedoelde instellingen op godsdienstige of levensbe–
schouwelijke grondslag kunnen wij opmerken, dat instellingen van
bijzonder onderwijs geen species zijn van mstellmgen op godsdienstige
of levensbeschouwelijke grondslag. Onder bijzondere onderwijsinstel–
lingen vallen immers ook de bijzondere onderwijsinstellingen die niet
direct op basis van godsdienst of levensbeschouwing onderwijs
verzorgen. Overigens wees de Raad van State in punt 15 zijn advies over
dit wetsvoorstel al op dit verschil.

Uit het vorenstaande volgt dat het niet voldoende is als (in plaats van
het tweede lid, onderdelen a en c) uitsluitend is bepaald dat instellingen
(waaronder dan ook instellingen van bijzonder onderwijs zouden worden
begrepen) op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag eisen
mogen stellen, die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de
vervulling van een functie.

De leden van D66 wilden graag een nadere toelichting op het zesde lid
van artikel 5.

In de memorie van toelichting hebben wij er reeds op gewezen dat de
aanvullende pensioenvoorzieningen in sterke mate zijn toegesneden op
de structuur van de wettelijke basispensioenvoorzieningen. In de
Algemene Weduwen– en Wezenwet komt thans nog onderscheid op
grond van burgerlijke staat voor. Een algemeen verbod van onderscheid
op grond van burgerlijke staat in aanvullende regelingen zou naar onze
mening prematuur zijn, temeer daar de daarin voorkomende nabestaan–
denvoorzieningen en franchises bepaald zijn door onderscheid naar
burgerlijke staat. Structurele herziening van de aanvullende regelingen in
de door genoemde leden bedoelde richting zal veel tijd en aandacht
vragen, zoals ook kan worden afgeleid uit het SER-advies «Gelijke
behandeling in pensioenregelingen» (1986/4), blz. 18-19) waar de SER
concludeert dat de vierde richtlijn niet verplicht tot het hanteren van
gelijke franchisebedragen voor gehuwden en ongehuwden.

Het vorige kabinet heeft zich in de Notitie over de tenuitvoerlegging
van de vierde EG-richtlijn (Kamerstukken II, 19 936, nr. 2, blz. 10) in lijn
met het SER-advies op het standpunt gesteld dat er in het kader van de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen geen reden is om vast te
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37 Richtlijn 86/378. Kamerstukken I
1990/91, 20890
38 Kamerstukken II 1990/91. 22 167. nr 2.
paragraaf 7 6

leggen, dat het hanteren van ongelijke franchises al naar gelang de
burgerlijke staat is verboden. Het wetsvoorstel tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling van mannen en
vrouwen ter uitvoering van de vierde EG-richtlijn37 bevat dan ook slechts
een verbod op onderscheid geslacht. Alleen voor zover onderscheid naar
burgerlijke staat indirect onderscheid naar geslacht teweeg brengt, is
deze wetgeving van toepassing. Dit onderscheid dient dan objectief
gerechtvaardigd te zijn.

Het desbetreffende wetsvoorstel is nog aanhangig bij de Eerste Kamer.
De behandeling van dat wetsvoorstel is door de Eerste Kamer uitgesteld
tot er meer duidelijkheid is over de reikwijdte van de uitspraak van het
EG-Hof in de zaak-Barber en de betekenis van die uitspraak voor
uitvoering van de vierde EG-richtlijn en wetsvoorstel 20 890.

Inmiddels zijn er door nationale rechters uit verschillende EG-lidstaten,
waaronder ook het Kantongerecht te Utrecht, prejudiciële vragen aan het
EG-Hof voorgelegd over de materiële en temporele werkingssfeer van
artikel 119 van het EEG-Verdrag. Naar verwachting zullen eerst de te
verwachten prejudiciële beslissingen van het EG-Hof meer duidelijkheid
brengen.

In de Nota aanvullende pensioenen38 constateert het kabinet dat het
onderscheid naar burgerlijke staat dan wel leefvorm bij de franchises in
de aanvullende pensioenvoorzieningen geënt is op de situatie van de
alleenverdieners en dat dit voor sociale partners reden kan zijn te zoeken
naar een nieuwe vormgeving van de samenloop van AOW en aanvullend
pensioen. Het kabinet staat daarbij de volgende benadering voor. In de
AOW als minimumvoorziening past een differentiatie naar burgerlijke
staat en leefvorm. Het als tegenprestatie voor verrichte arbeid op te
bouwen pensioen daarentegen kan worden beschouwd als een uitge–
stelde belonmg, zodat daar een differentiatie naar burgerlijke staat en
leefvorm niet past. In deze benadering verdient derhalve een ongediffe–
rentieerde franchise bij de aanvullende pensioenvoorziening de voorkeur.

Gelet op de scheiding van verantwoordelijkheden tussen overheid
(verantwoordelijk voor het minimumniveau) en sociale partners (verant–
woordelijk voor het aanvullend niveau) zal in het aangekondigde overleg
met de Stichting van de Arbeid de herziening van pensioenformules in de
zin van een ongedifferentieerde franchise dringend worden bepleit. De
uitzondering voor pensioenvoorzieningen op het verbod van direct onder–
scheid op grond van burgerlijke staat biedt sociale partners vooralsnog
de tijd om te zoeken naar een andere vormgeving van de samenloop van
AOW en aanvullend pensioen.

De leden van de D66-fractie merkten op dat aanvullende pensioen–
voorzieningen kennelijk mogen discrimineren omdat de nieuwe structuur
van de wettelijke pensioenvoorzieningen nog niet vastligt. Deze leden
konden niet inzien waarom een ongehuwde voor dezelfde premie een
ander pakket aan aanvullende pensioenvoorzieningen zou mogen krijgen
dan een gehuwde.

Wij merken naar aanleiding hiervan het volgende op. De opvatting dat
levenslange pensioenen voor nabestaanden met een eigen arbeidsin–
komen of ouderdomspensioen een grote solidariteit van alleenstaanden
dan wel ongehuwden vraagt (een standpunt van onder meer de Emanci–
patieraad in zijn advies over de integrale pensioenproblematiek) wordt
door het kabinet in de pensioennota (paragraaf 13.4) onderschreven. Dit
betekent niet dat onderscheid op grond van burgerlijke staat in pensioen–
regelingen als discriminatie kan worden aangemerkt. Op dit moment is
ons overigens geen jurisprudentie bekend waaruit zou volgen dat onder–
scheid op grond van burgerlijke staat in pensioenverhoudingen in strijd is
met artikel 1 van de Grondwet of artikel 26 van het IVBP.

Ter zake van onderscheid naar burgerlijke staat (of leefvorm) in aanvul–
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lende pensioenregelingen is het kabinet van mening dat het zeer wel het
overwegen waard is om in pensioenregelingen onder de voorwaarde van
de uitdrukkelijke toestemming van de partner, de mogelijkheid te bieden
om in plaats van een nabestaandenpensioen te opteren voor een hoger
ouderdomspensioen dan wel een pensioen dat eerder ingaat.

Een ander door het kabinet in de pensioennota voorgestaan alternatief
is dat alleen die deelnemers die behoefte hebben aan een pensioen voor
de achterblijvende partner, bijdragen betalen ter financiering van de
nabestaandenpensioenen

Bij het overleg over de pensioennota met de Stichting van de Arbeid
zal een dergelijke heroverweging van nabestaandenpensioenen uitdruk–
kelijk aan de orde worden gesteld.

De leden van de SGP-fractie legden de vraag voor of het zesde lid van
dit artikel niet dient te worden uitgebreid met het oog op arbeidsvoor–
waarden waarin op grond van de geloofsovertuiging van werknemers
vrijaf wordt gegeven op niet-christelijke feestdagen.

De leden van de GPV-fractie vroegen of bepalmgen in cao's inzake
vrijaf op niet-christelijke feestdagen voor werknemers die bijvoorbeeld
moslim of hindoe zijn in strijd met de wet zullen zijn omdat onderscheid
wordt gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging.

In aanvulling op hetgeen wij in de memorie van toelichting hierover
hebben opgemerkt, kan het volgende worden gezegd.

Op dit moment is van belang het zogenaamde suikerfeest-arrest van
de Hoge Raad van 30 maart 1984. Ingevolge dit arrest kan in de regel de
aanwezigheid op het werk in redelijkheid niet worden verlangd van een
werknemer die tijdig, onder opgaaf van redenen, toestemming heeft
gevraagd voor de viering van een voor hem belangrijke religieuze
feestdag39. Daarnaast kan (aanvullend) een specifieke regeling in de
arbeidsvoorwaarden van belang zijn. Werkgevers in de marktsector zijn
over het algemeen vrij om aanvullend vrijaf te geven op andere dan de
erkende (Christelijke) feestdagen. Daarbij is echter op grond van het
bepaalde in artikel 5, eerste lid, van dit wetsvoorstel onderscheid tussen
personen op grond van godsdienst of levensovertuiging verboden.

Het recht op verlof dient dus voor iedereen gelijkelijk te gelden,
ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Het verbod van onderscheid
houdt immers in, dat gelijke gevallen niet ongelijk mogen worden
behandeld. Als in cao's aan buitenlandse werknemers evenals aan
Nederlandse werknemers, de gelegenheid wordt geboden tot viering van
de voor betrokkenen geldende feestdagen, dan wordt daarmee bijge–
dragen aan het beginsel van gelijke behandeling en wordt in overeen–
stemming met de wet gehandeld.

Er is dan ook geen reden tot uitbreiding van artikel 5 zoals gevraagd
werd door leden van de SGP-fractie.

Het lid van de fractie van de RPF vroeg om het element «politieke
gezindheid» niet op te nemen in de uitzonderingsbepalingen van het
tweede lid van artikel 7, aangezien het op voorhand geenszins valt uit te
sluiten dat het lidmaatschap van een bepaalde extreme politieke
groepering zo zeer strijdig moet worden geacht met de identiteit van de
instelling, dat onderscheid gerechtvaardigd kan zijn.

Allereerst zij opgemerkt dat, indien het gelet op het doel van de
instelling nodig is voor de verwezenlijking van de grondslag om eisen te
stellen die (indirect) onderscheid op grond van politieke gezindheid tot
gevolg hebben, dit onderscheid valt onder de uitzonderingsbepaling in
artikel 7, tweede lid. Deze eisen mogen echter niet leiden tot onder–

39 HR 30 maart 1984 (AB 1984. nr. 366). scheid op grond van het enkele feit van de politieke gezindheid. Voor een
Zie ook Kamerstukken n 1990/91. 21 971 verruiming van deze uitzonderingsbepaling achten wij geen termen
en 22 138, nr 19, p. 7.. aanwezig.
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De vraag van de leden van de SGP-fractie of het woord «over» in het
tweede lid, onderdeel c, vervangen zou moeten worden door «met
betrekking tot» beantwoorden wij ontkennend. Deze suggestie zou
uitsluitend van redactionele aard zijn. Wij achten de vervanging van het
woord «over» door de woorden «met betrekking tot» geen verbetering.

De leden van de fractie van het GPV merkten op dat zij niet konden
inzien waarom instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke
grondslag voor elke functie moeten aantonen dat het nodig is dat een
functionaris de godsdienst, levensbeschouwing of politieke overtuiging is
toegedaan waarop de instelling stoelt. De rechtsgrond hiervan achten zij
in de memorie van toelichting niet aangetoond.

Deze vraag houdt verband met de verhouding van het belang dat het
discriminatieverbod beoogt te beschermen en het belang de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging beoogt te beschermen. Op deze vraag is
reeds ingegaan in hoofdstuk 7 van deze memorie van antwoord. Deze
leden zijn daarnaar verwezen.

In hoofdstuk 7 van deze memorie van antwoord is eveneens reeds
ingegaan op de opmerking van de leden van de GPV-fractie dat het
gebruik van de term «nodig zijn» ertoe leidt dat de rechter en de
commissie in voorkomende gevallen in volle omvang zullen moeten
toetsen of een instelling terecht een beroep op haar doelstelling heeft
gedaan.

De leden van de GPV-fractie vonden het op zichzelf terecht dat in het
vierde en vijfde lid uitzonderingen zijn opgenomen van het verbod
rekening te houden met de politieke gezindheid. Deze leden en de leden
van de D66-fractie vroegen wat wordt bedoeld met «functies in
bestuursorganen en adviesorganen». Daarnaast vroegen de leden van de
GPV-fractie of ten aanzien van organen die niet onder de uitzonderingen
van het vierde of vijfde lid vallen de politieke overtuiging van de te
benoemen personen in het geheel geen rol mag spelen. Zij vroegen in
dat verband of het in strijd met deze wet is in zulke gevallen te streven
naar een zeker politiek evenwicht in het bestuur.

Met het begrip adviesorganen wordt gedoeld op adviesorganen ten
behoeve van de overheid.

Onder bestuursorgaan dient ingevolge artikel 1.1 van het voorstel voor
de Algemene wet bestuursrecht40 te worden verstaan: een orgaan van
een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander
persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Het tweede lid
van dat artikel noemt vervolgens uitdrukkelijk een aantal organen die niet
als bestuursorgaan worden aangemerkt.

In het onderhavige wetsvoorstel wordt niet afgeweken van hetgeen de
Algemene wet bestuursrecht in het algemeen bepaalt.

Wij menen dat het begrip bestuursorgaan in het onderhavige
wetsvoorstel aldus voldoende duidelijk is.

Voor wat betreft de Nederlandse Omroepprogramma Stichting (NOS)
kan men betwijfelen of er sprake is van een bestuursorgaan. Het
Commissariaat voor de media is dat zeker wel.

Dat voor bestuursorganen een uitzondering in de wet is gemaakt wil
overigens nog niet zeggen dat bij de benoeming van leden van die
bestuursorganen ook steeds op de politieke overtuiging acht wordt
geslagen. In gevallen die onder de reikwijdte van deze wet vallen en
waarvoor niet is voorzien in een uitzondering op het verbod van onder–
scheid, is het niet toegestaan rekening te houden met de politieke

40 zie Kamerstukken n 1990/91, 21 221, nr. gezindheid van kandidaten voor een bepaald bestuur. Het streven naar
6. een bepaald politiek evenwicht is dan niet mogelijk. Wij wijzen de leden
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van de GPV-fractie erop dat bij de vervulling van functies in het bestuur
van rechtspersonen die niet tot de overheid gerekend kunnen worden,
het in de artikelen 5, 6 of 7 neergelegde verbod in beginsel niet van
toepassing zal zijn.

De leden van de GPV-fractie merken op dat elk rekening houden met
de politieke overtuiging van kandidaten bij de benoeming van ambte–
naren strijd oplevert met de voorgestelde wettekst en dat elke discussie
over de politieke kleur van secretarissen-generaal buiten de orde behoort
te zijn. De GPV-fractie vraagt of wij dit standpunt delen.

De functies die topambtenaren vervullen zijn niet op één lijn te stellen
met functies als burgemeester of minister, waaraan eisen omtrent de
politieke gezindheid mogen worden gesteld41. Discriminatie wegens
politieke gezindheid bij de toegang tot de openbare dienst is in gevolge
artikel 3 van de Grondwet niet toegestaan. De politieke gezindheid van
kandidaten voor de functie van secretaris-generaal is dan ook in beginsel
niet relevant. Dat zou slechts het geval zijn als de politieke gezindheid
van een topambtenaar in de weg zou staan aan de noodzakelijke behar–
tiging van de hem als ambtenaar toevertrouwde taak een zo objectief
mogelijke bijdrage te geven aan de totstandkoming van het regerings–
beleid, dan wel aan de noodzakelijk loyaüteit bij de uitvoering van tot
stand gekomen beleid.

Het begrip «vertrouwensfuncties» in het vijfde lid van artikel 5 ziet
mede op functies als die van secretaris-generaal van een departement
van algemeen bestuur. In het vijfde lid wordt echter wel een nadrukkelijk
verband vereist tussen de eisen met betrekking tot de politieke
gezindheid en de vervulling van de vertrouwensfunctie.

Wij merken ten slotte op dat het enkele feit van het lidmaatschap van
een niet-verboden politieke partij, niet mag leiden tot uitsluiting van
benoeming.

Artikel 7

41 Zie ook het antwoord van de
Minister-President op vragen van het lid
Kohnstamm, Aanhangsel Hand. II, 1988-89,
nr. 100.

Artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel vereist niet - zoals de leden
van de CDA-fractie vroegen - het bestaan van een direct verband tussen
enerzijds het aanbieden van goederen en diensten en anderzijds het
sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake. Het betreft
hier van elkaar te onderscheiden handelingen waarbij zich onderscheid
als omschreven in artikel 1 van het wetsvoorstel kan voordoen. Onder–
scheid is verboden bij het aanbieden, sluiten, uitvoeren of beëindigen
van overeenkomsten ter zake van goederen of diensten. Zo kan bij het
aanbieden van een goed ter verkoop of ter verhuur door het wetsvoorstel
verboden onderscheid worden gemaakt. Dit behoeft echter nog niet te
betekenen dat bij het sluiten, het uitvoeren of de beëindiging van de
overeenkomst ter zake hetzelfde onderscheid wordt gemaakt. Ook de
omgekeerde situatie kan zich in de praktijk voordoen.

De leden van de CDA-fractie stelden de vraag in hoeverre bijvoorbeeld
gemeenten door dit wetsvoorstel worden beperkt in hun contracteer–
vrijheid.

Ook gemeentelijke overheden zullen bij het aanbieden van goederen of
diensten en het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter
zake het in artikel 7 geformuleerde verbod van onderscheid in acht
moeten nemen. In het door de leden van de CDA-fractie genoemde
voorbeeld geldt artikel 7 onverkort.

Voor zover deze leden doelen op de zogenaamde LOTA-besluiten
merken wij op dat in de definitie van onderscheid in artikel 1 wordt
gesproken van onderscheid tussen personen. Daarmee is uitsluitend
gedoeld op natuurlijke personen. Dat betekent dat bij onderscheid tussen
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bedrijven deze wet niet van toepassing zal zijn (behoudens het geval
waarin een dergelijke vorm van onderscheid een door deze wet verboden
indirect onderscheid tussen personen oplevert).

Voor wat betreft de (on)rechtmatigheid van de LOTA-besluiten
verwijzen wij naar de nota's van toelichting bij de desbetreffende vernie–
tigingsbesluiten van 28 december 1990 (Stb. 1991, 25 t/m 37).

Bij de leden van de CDA-fractie is de vraag gerezen hoe groot het
belang van de overheid is om te kunnen spreken van «openbare dienst»
en of daarbij dan verschil maakt of meerdere overheden belangen
hebben in een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Tot de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven door de
Staat en de openbare lichamen beheerd. Naar vaste jurisprudentie van
de Centrale Raad van Beroep kan het voorkomen dat een privaatrechte–
lijke rechtspersoon moet worden aangemerkt als te behoren tot de
openbare dienst. Voor het antwoord op de vraag of zich een dergelijk
geval voordoet is met name bepalend of en zo ja, in welke mate enig
(orgaan van een) publiekrechtelijk lichaam krachtens de statuten van de
desbetreffende rechtspersoon invloed heeft op zijn bestuur en beheer. Is
er een zodanige statutaire invloed en is die invloed als overwegend te
beschouwen dan zal dat tot de vaststelling leiden dat er van openbare
dienst sprake is. Belangrijke aspecten bij de beoordeling van de mate van
invloed zijn o.a. de wijze waarop de begroting en jaarrekening aan
goedkeuring zijn onderworpen, de wijze van benoeming van bestuurs–
leden, de financiële afhankelijkheid en de wijze van benoeming van de
werknemers. In deze benadering maakt het naar ons oordeel geen
verschil of één dan wel meerdere overheden belangen hebben in de
desbetreffende privaatrechtelijke rechtspersoon.

De vraag van deze leden over het in de wetstekst uitzonderen van ras
in het tweede lid van artikel 7 is reeds beantwoord naar aanleiding van
een vergelijkbare vraag van de leden van de WD-fractie en de
SGP-fractie. Hier zij naar die plaats verwezen.

De leden van de PvdA-fractie en de SGP-fractie hebben opgemerkt dat
het woord «en» in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, telkens dient te
worden vervangen door: of.

Ter zake merken wij op dat de opsomming in het eerste lid limitatief is.
Binnen deze opsomming gelden de verschillende onderdelen echter niet
cumulatief. Derhalve is het juist om het woord «en» in onderdeel c
telkens te vervangen door: of. Deze verbetering is neergelegd in de bij
deze memorie van antwoord gevoegde nota van wijziging.

De leden van de PvdA-fractie wezen op een verschil in terminologie
tussen deze wet en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Deze leden doelden daarmee op het begrip «openlijk» in artikel 3,
tweede lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en
het begrip «in het openbaar» in artikel 7, eerste lid, van dit wetsvoorstel.
De leden van de VVD-fractie vroegen in het algemeen gedeelte van het
voorlopig verslag wat wordt verstaan onder «aanbod in het openbaar».

Het verschil in terminologie waarnaar de leden van de PvdA-fractie
vroegen, berust op het volgende. De bedoelde formulerïng in artikel 7,
eerste lid, beoogt in verband met het in artikel 10 van de Grondwet
vastgelegde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het
verbod van onderscheid buiten toepassing te laten indien het hande–
lingen van particulieren betreft in de niet-openbare sfeer, waaronder de
persoonlijke levenssfeer. Een aanbod wordt in het openbaar gedaan
wanneer dit aanbod niet in een besloten sfeer is gedaan en wanneer een
min of meer uitgebreid publiek van het aanbod kennis kan nemen. Het
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begrip «openlijke aanbieding» in de Wet gelijke behandeling van mannen
en vrouwen is ruimer. Dat begrip ziet bij voorbeeld ook op interne
werving. Wij geven hier de voorkeur aan het begrip «in het openbaar».

De leden van de VVD-fractie vroegen of in het eerste lid het woord
«verlengen» zou moeten worden ingevoegd. Wij kunnen deze leden
antwoorden dat het aangaan van een overeenkomst ook het verlengen
daarvan omvat, zodat aan een dergelijke toevoeging in de wetstekst geen
behoefte bestaat.

De leden van de VVD-fractie uitten nogmaals hun vrees over discrimi–
natie via huisregels van bejaardenoorden.

Wij hebben eerder in deze memorie uitvoerig aandacht besteed aan de
inhoud van huisregels en de consequenties van dit wetsvoorstel voor die
regels. Deze leden zij naar die paragraaf verwezen. In aanvulling daarop
merken wij het volgende op. Het bestaan van schriftelijk vastgelegde
huisregels zien wij op zich als een goede zaak; aldus wordt zoveel
mogelijk voorkomen dat cliënten geconfronteerd worden met situaties
die in de dagelijkse omgang tot problemen zouden kunnen leiden. In die
huisregels zal veelal ook de identiteit van een instelling tot uitdrukking
komen. Huisregels mogen echter nooit zó vergaan dat zij zouden
neerkomen op het door deze wet verboden onderscheid. Deze wet laat
daartoe geen ruimte. Dat laat onverlet dat huisregels bij voorbeeld
respect voor de grondslag van de instelling mogen verlangen. Respect is
een minder vérgaande eis dan het onderschrijven daarvan. Respect kan
ook niet inhouden een door deze wet verboden vorm van onderscheid.

Voor de door de leden van de VVD-fractie geuite vrees behoeft naar
onze mening geen aanleiding te zijn.

Naar aanleiding van de door de leden van de VVD-fractie gestelde
vraag over de afbakening van de privé-sfeer van de verhuurder en de
persoonlijke levenssfeer van de huurder bij de verhuur van kamers in de
eigen woning, zij het volgende opgemerkt. Het recht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer, zoals dit is vastgelegd in artikel 10 van de
Grondwet, heeft onder meer betrekking op de eigen woning. Niet
ontkend kan worden dat de eigen woning een wezenlijk element vormt
van de persoonlijke levenssfeer. In het derde lid van artikel 7 is rekening
gehouden met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en is in
algemene bewoordingen aangegeven onder welke omstandigheden het
in dit artikel geformuleerde discriminatieverbod niet van toepassing is.
Het is niet mogelijk in het algemeen aan te geven hoever de privé-sfeer
van de verhuurder c.q. de persoonlijke levenssfeer van de huurder reikt in
geval van verhuur van woonruimte in de eigen woning van de verhuurder.
Deze vraag kan slechts beantwoord worden aan de hand van de concrete
omstandigheden van het betrokken geval. Zo kan bij voorbeeld de
verhuur van een kamer die deel uitmaakt van de eigen woning van de
verhuurder niet op één lijn worden gesteld met de verhuur van apparte–
menten met een eigen toegang in een herenhuis, waarvan de eigenaar
een appartement bewoont en de andere woningen verhuurt. In het
laatste geval ligt het niet in de rede om de verhuur van een appartement
als een rechtsverhouding met een privé-karakter aan te merken. De
verhuur van een kamer in de eigen woning van de verhuurder verliest
evenwel niet zijn privé-karakter indien de verhuur een duidelijke en
constante bron van inkomen is.

De door de leden van de VVD-fractie genoemde uitzondering op grond
van geslacht zal naar redelijkerwijs mag worden aangenomen zich in de
praktijk regelmatig voordoen bij de verhuur van woonruimte in de eigen
woning. Dit behoeft echter niet de enige redelijke uitzondering te zijn.
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42 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en
enige andere wetten in verband met de
opnemmg van bepa ingen omtrent de
overeenkomst tot het verrichten van hande–
lingen op het gebied van de geneeskunst
(Kamerstukken II 1989/90. 21 561, nrs.
1-3).

Denkbaar is ook dat op andere gronden bij deze verhuur van woonruimte
onderscheid wordt gemaakt, afhankelijk van de subjectieve voorkeur van
de aanbieder, zoals bijvoorbeeld op grond van godsdienst.

De leden van de SGP-fractie vroegen zich af, of uit artikel 7 wel
voldoende vaststaat dat artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van toepassing
is op instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de gezond–
heidszorg. De leden van deze fractie wezen er op dat uit de toelichting
en uit de tekst van het wetsvoorstel omtrent de overeenkomst inzake de
geneeskundige behandeling42 zou kunnen worden afgeleid dat er bij de
instellingen op het terrein van de gezondheidszorg steeds sprake is van
de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval zou het bepaalde in
het eerste lid, onderdeel a, van toepassing zijn en niet het bepaalde in
onderdeel c.

De veronderstelling van deze leden is niet juist.
De onderdelen c en a van het eerste lid sluiten elkaar uit. Het bepaalde

in onderdeel c is, zo blijkt ook uit de memorie van toelichting (pagina
21), van toepassing op organisatorische verbanden die in de samen–
leving als eenheid optreden. Voor deze instellingen geldt derhalve niet de
uitzondering op het verbod van onderscheid bij het aanbieden van
goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van
overeenkomsten van het derde lid. Die uitzondering is van toepassing op
rechtsverhoudingen, waarbij in redelijkheid eisen kunnen worden gesteld
in verband met het privé-karakter van de omstandigheden.

Deze uitzondering kan van toepassing zijn bij de uitoefening van een
beroep of bedrijf door natuurlijke personen, in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die personen, ook in de
uitoefening van hun beroep of bedrijf. Dit kan zich dus ook voordoen op
het terrein van de gezondheidszorg, maar nimmer bij instellingen. Dat is
ook logisch: de instellingen zelf hebben geen persoonlijke levenssfeer.

De terminologie loopt dus niet parallel aan die van het wetsvoorstel
omtrent de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling waar
voor de toepasselijkheid geen onderscheid is gemaakt tussen instellingen
en natuurlijke personen.

In artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van het onderhavige wetsvoorstel
is aansluiting gezocht bij de terminologie van artikel 429quater van het
Wetboek van Strafrecht. Artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van het
voorliggende wetsvoorstel zal aldus moeten worden opgevat, dat het
betrekking heeft op natuurlijke personen die activiteiten verrichten die als
hoofd– of nevendoel hebben het verwerven van inkomsten of het maken
van winst.

De leden van de SGP-fractie vroegen of artikel 7 de praktijk in de
verzekeringssector dat de hoogte van de premies wordt gebaseerd op
actuariële gegevens, die mede afhankelijk kunnen zijn van het geslacht,
onverlet laat. Zou ook niet in het onderhavige wetsvoorstel een uitzon–
dering moeten worden gecreëerd analoog aan het wetsvoorstel 20 890,
zo vroegen deze leden zich af.

Wij gaan ervan uit dat deze leden doelen op de in artikel 5, zesde lid,
van het wetsvoorstel gemaakte uitzondering voor het terrein van de
pensioenvoorzieningen van het onderscheid op grond van burgerlijke
staat. In de memorie van toelichting hebben wij reeds opgemerkt dat -
voor zover het onderscheid naar burgerlijke staat een ongerechtvaardigd
onderscheid tussen mannen en vrouwen tot gevolg heeft - het
wetsvoorstel 20 890 laatstgenoemd onderscheid verbiedt.

Indien het geslacht een relevant gegeven is bij actuariële berekeningen
voorziet dit wetsvoorstel in artikel 2, tweede lid, in een uitzondering
(gevallen waarin het geslacht bepalend is).
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De vraag van de SGP-fractie of het juist is dat deze huisregels in de
praktijk worden genormeerd door gemeentelijke en provinciale verorde–
ningen, die een wettelijke basis hebben, kan bevestigend beantwoord
worden. De Wet op de bejaardenoorden biedt de basis voor provinciale
en gemeentelijke verordeningen ter zake.

De leden van de SGP-fractie vroegen tevens naar de ruimte voor
instellingen om huisregels te stellen.

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij deze leden naar
hetgeen wij in hoofdstuk 7 van deze memorie van antwoord hebben
opgemerkt.

Naar aanleiding van de door het lid van de GPV-fractie gestelde vraag
of de regering aan een campinghouder die aan een christelijke levensstijl
wil vasthouden en bij voorkeur zijn gasten wil recruteren uit een
bepaalde godsdienstige bevolkingsgroep, kan worden uitgelegd welk
publiek belang ertoe noopt hem te verbieden in het vervolg een derge–
lijke levensstijl in zijn onderneming te bevorderen, zij het volgende
opgemerkt.

Het kamperen vormt een van de vele facetten van het maatschappelijk
leven. Het is van belang dat een ieder zonder onderscheid gebruik kan
maken van de voorzieningen die op dit specifieke terrein van het
maatschappelijk leven voorhanden zijn. Voor een campinghouder
betekent dit uitgangspunt dat hij in de uitoefening van zijn bedrijf (bij
voorbeeld het aanbieden van kampeerplaatsen) geen onderscheid mag
maken. De door hem aangeboden voorzieningen (in casu kampeer–
plaatsen) dienen voor een ieder open te staan. Onderscheid op grond
van godsdienstige overtuiging in de zin dat alleen personen van een
bepaalde godsdienstige overtuiging een kampeerplaats kunnen huren, is
op grond van artikel 7 verboden. Evenmin is het weigeren van één
kampeerplaats aan ongehuwden toegestaan. Een dergelijk onderscheid
zou de beschikbaarheid van deze voorzieningen beperken tot een
bepaalde specifieke groep, hetgeen in strijd is met het hiervoor
beschreven uitgangspunt van het wetsvoorstel.

Het verbod van onderscheid belet de campinghouder overigens niet
dat hij van zijn gasten kan verlangen dat zij bepaalde gedragsregels
respecteren tijdens hun verblijf op de camping. Het vragen van respect
voor grondslag en doelstelling wordt immers door het wetsvoorstel niet
onmogelijk gemaakt. Van hen die van de diensten van de in artikel 7
genoemde instellingen gebruik maken, mag verlangd worden dat zij zich
zodanig gedragen dat men diegenen die volgens de grondslag van de
instelling wensen te leven niet hindert. Aldus kan het respecteren van de
grondslag gerealiseerd worden. Het zal van de concrete omstandigheden
afhangen welke eisen met betrekking tot het respecteren van de
grondslag in redelijkheid gesteld kunnen worden.

Bij het vorenstaande dient wel te worden bedacht dat in gevallen
waarin het kamperen in verenigingsverband plaatsvindt, deze wet niet
van toepassing is. In dat geval is er in beginsel geen sprake van een
openbaar aanbod van goederen of diensten.

Het lid van de GPV-fractie vroeg naar de rechtsgrond voor een
algemeen verbod van onderscheid bij de aanbieding van goederen in het
openbaar. Het lid van de GPV-fractie vroeg in dat verband waarom bij
voorbeeld een kerkelijke gemeente of een particulier persoon bij de
verkoop van een kerkelijke kostbaarheid niet zou mogen proberen zo'n
kostbaarheid te verkopen aan een andere kerkelijke gemeente.

Opgemerkt zij dat het in artikel 7, eerste lid, onder e, geformuleerde
verbod uitsluitend betrekking heeft op het aanbieden van goederen en
diensten en het sluiten van overeenkomsten ter zake door particulieren
voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt.
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Op het in artikel 7 geformuleerde verbod van onderscheid is voor wat
betreft de onderdelen a en d alleen een uitzondering opgenomen voor
zover het onderscheid op grond van het privé-karakter eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer gerechtvaardigd moet worden geacht.
Voorkeur van een particuliere aanbieder op grond van godsdienstige
overtuiging vormt naar onze mening geen objectieve en redelijke grond
voor een uitzondering op het verbod van onderscheid. Een verruiming
van het derde lid in de door het lid van de GPV-fractie bedoelde zin zou
naar onze mening afbreuk doen aan de aan het wetsvoorstel ten
grondslag liggende uitgangspunten zoals uiteengezet in paragraaf 1.4
van de memorie van toelichting.

Het onderhavige wetsvoorstel laat overigens onverlet dat een kerkge–
nootschap in een niet-openbaar aanbod zijn voorkeur laat blijken. Een
kerkgenootschap behoudt de vrijheid om een kerkelijke kostbaarheid aan
een ander kerkgenootschap aan te bieden. Op een dergelijk aanbod, dat
niet openbaar geschiedt, heeft artikel 7 geen betrekking.

Het lid van de RPF-fractie vroeg aan te geven welk type huisregels wel
en welk type niet is toegestaan. Voorts vroeg dit lid of de regering aan de
erkenning dat de grondslag van de instelling bewoners niet zelden de
mogelijkheid biedt om (ook) in religieus-levensbeschouwelijk of politiek
opzicht in het verlengde van de eigen huiselijke levenssfeer hun eigen
leven in te richten, het gevolg verbindt dat van bewoners mag worden
verlangd dat zij zich schikken naar de uit de levensbeschouwelijke
identiteit van de instelling voortvloeiende seksuele moraal.

In hoofdstuk 7 van deze memorie van antwoord is op de mogelijkheid
om huisregels te stellen reeds uitvoerig ingegaan. Het lid van de
RPF-fractie zij daarnaar verwezen.

Artikel 8

De leden van de Groen Links-fractie verzochten onder verwijzing naar
het commentaar van het NJCM het wetsvoorstel in die zin aan te passen
dat nietigheid als sanctie geldt in gevallen van discriminatoir ontslag.

Zodra de behandeling van het voorstel van wet betreffende de
herziening van het ontslagrecht43 door de Tweede Kamer zal zijn
afgerond, zal voorzien kunnen worden in harmonisatie van dit artikel en
artikel 1a van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen met
de in het wetsvoorstel 21 479 neergelegde systematiek. Alsdan zal aan
het verzoek van de leden van de Groen Links-fractie bij nota van
wijziging worden voldaan.

De leden van de CDA-fractie constateerden dat naar de opvatting van
de regering de strekking van dit artikel overeenkomt met artikel 1637ij,
zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek en de artikel 2 van de Wet gelijke
behandeling mannen en vrouwen. Zij vroegen waarom de in artikel 8,
eerste lid, van het wetsvoorstel gebruikte terminologie afwijkt van artikel
1637ij, vijfdelid, BW.

Het door de leden van de CDA-fractie gesignaleerde verschil in formu–
lering (artikel 8, eerste lid, van het wetsvoorstel bepaalt dat de beëin–
diging niet is toegestaan; artikel 1637ij, vijfde lid, BW, verklaart de
beëindiging nietig) is uitsluitend terminologisch van aard. De strekking
van artikel 8 van het wetsvoorstel wordt door dit afwijkend woordgebruik
niet gewijzigd. Beide artikelen verbinden namelijk aan de beëindiging van
de arbeidsverhouding de sanctie van nietigheid, die door de werknemer
binnen een bepaalde termijn moet worden ingeroepen.

In artikel 8, eerste lid, wordt niet verwezen naar de in de artikelen 6 en
7 van het wetsvoorstel geregelde terreinen, aangezien deze laatste

43 Kamerstukken n 1989/9021 479, nr. 11. artikelen niet relevant zijn. Artikel 8 beoogt immers de werknemer te
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beschermen tegen een beëindiging van de arbeidsverhouding door de
werkgever als reactie op het feit dat de werknemer een beroep heeft
gedaan (al dan niet in rechte) op het verbod van onderscheid, zoals dat
in artikel 5 is uitgewerkt.

De leden van de CDA-fractie stelden de vraag waarom in artikel 8,
eerste lid, is bepaald dat de beëindiging bedoeld in het eerste lid de
werkgever niet schadeplichtig maakt.

Door de leden van de PvdA-fractie werd gevraagd waarom de
werkgever die de arbeidsverhouding heeft beëindigd zoals in artikel 8,
eerste lid, niet schadeplichtig is.

In antwoord op deze vragen kan het volgende worden opgemerkt.
In navolging van artikel 1637ij is in artikel 8, tweede lid, van het

wetsvoorstel uitdrukkelijk neergelegd dat er in een dergelijk geval geen
vordering tot schadevergoeding ingesteld kan worden. De nietigheid
bestaat vanaf het ogenblik van de beëindiging. De dienstbetrekking blijft
dus bestaan. De werkgever is, indien de beëindiging nietig is en tijdig
een beroep daarop is gedaan door de werknemer, gehouden tot uitbe–
taling van het niet betaalde loon.

De PvdA-fractie vroeg in te gaan op de door het LBR gedane suggestie
om een algemene bepaling op te nemen die beoogt diegenen te
beschermen die een beroep doen op de onderhavige wet.

In hoofdstuk 4 van deze memorie van antwoord is hierop reeds
ingegaan. De leden van de PvdA-fractie zijn daarnaar verwezen.

Artikel 10

De leden van CDA-fractie vroegen of het niet gewenst is expliciet te
bepalen dat een rechtspersoon die voornemens is een vordering als
bedoeld in dit artikel in te stellen, de desbetreffende individuele persoon
vooraf en tijdig in kennis stelt van de voorgenomen vordering, zodat deze
ook werkelijk de gelegenheid heeft daartegen bezwaar te maken.

Het lid van de RPF-fractie vroeg op welke wijze het feit dat een
benadeelde persoon geen bezwaar heeft tegen een gerechtelijke actie
moet blijken en vroeg of de regering in overweging wilde nemen het
vereiste van geen bezwaar door de benadeelde te vervangen door het
vereiste dat de benadeelde uitdrukkelijk toestemming moet geven.

Naar onze mening is de door de leden van de CDA-fractie voorge–
stelde bepaling niet nodig, aangezien het bepaalde in het tweede lid van
artikel 10 veronderstelt dat de door een bepaalde gedraging benadeelde
persoon op de hoogte is gesteld van de voorgenomen vordering. Immers
aan een vordering, als in het eerste lid van artikel 10 omschreven, kan
een met het wetsvoorstel strijdige gedraging niet ten grondslag worden
gelegd indien de door deze gedraging benadeelde persoon daartegen
bezwaar maakt. Het vorenstaande betekent dat een belangenorganisatie
betrokkenen zal moeten informeren over een voorgenomen procedure en
hun toestemming zal moeten vragen.

In antwoord op de vraag van het lid van de RPF-fractie merken wij op
dat het burgerlijk recht tal van procedures kent waarbij de ontvanke–
lijkheid van de eisende of verzoekende partij afhankelijk is gesteid van de
wil van een derde die geen procespartij is. Dit betreft telkens gevallen
waarin het een rechtsvordering betreft die is gegrond op een individuele
rechtsbetrekking. Het kenmerkende van de vordering op grond van artikel
10 van deze wet is nu juist dat het een groot aantal gevallen betreft.
Discriminatie betreft vaak onderscheid tussen groepen van mensen. In
veel gevallen zal het praktisch ondoenlijk zijn om van elk der betrokkenen
een verklaring van geen bezwaar te verlangen. Voorts zal door het
verlangen van een door deze leden bedoelde uitdrukkelijke toestemming
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een onnodig hoge drempel voor collectieve acties worden opgeworpen.
Gelet op het vorenstaande achten wij het onwenselijk dat de
bevoegdheid, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het wetsvoorstel
afhankelijk wordt gesteld van de uitdrukkelijke toestemming van de
benadeelde.

De leden van de fractie van D66 hadden geconstateerd dat dit groeps–
actie-artikel een ander karakter draagt dan hun eigen initiatiefvoorstel
met betrekking tot «groepsacties gelijke behandeling» (Kamerstukken II
1986/87, 19 507). Het voorgestelde artikel gaat - aldus deze leden - uit
van diegenen die een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in
deze wet, terwijl er ook sprake kan zijn van een «algemeen belang» actie.

De formulering, zoals voorgesteld in artikel 10, sluit niet uit dat in het
kader van een collectieve actie als in dit artikel omschreven wordt
opgekomen voor algemene belangen. Zo is het mogelijk dat een toege–
wezen vordering gevolgen heeft voor meerdere personen van wie de
identiteit niet bekend is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien in
een advertentie een door dit wetsvoorstel verboden onderscheid wordt
gemaakt. Ook is denkbaar dat op grond van dit artikel een verbod wordt
gevraagd van toekomstig onrechtmatig onderscheid, terwijl er slechts in
enkele gevallen onrechtmatig is gehandeld. Het risico van herhaling kan,
gelet op de omstandigheden van het geval, een rechterlijk verbod voor
de toekomst rechtvaardigen. In dergelijke gevallen gaat het niet alleen
om onrechtmatige gedragingen die zich reeds hebben voorgedaan, maar
ook en vooral om nog onbekende toekomstige gevallen van onrechtmatig
onderscheid. Het algemeen belang van voorkoming van discriminatie
staat hier op de voorgrond.

De leden van de D66-fractie vroegen waarom in artikel 10 gekozen is
voor uitsluitend de mogelijkheid een beroep te doen op deze wet, waar
ook een ruimere formulering gekozen had kunnen worden. Naar hun
mening zou een groepsactie zich moeten kunnen uitstrekken tot artikel 1
van de Grondwet en voorts ieder ander algemeen verbindend voorschrift.

Het onderhavige wetsvoorstel beoogt - kort samengevat - op een
aantal belangrijke terreinen van het maatschappelijk ieven onderscheid
op bepaalde gronden te verbieden, behoudens in die gevallen waarvan in
het wetsvoorstel is bepaald dat het gerechtvaardigd onderscheid kan
betreffen. Met het voorstel wordt niet beoogd een uitputtende uitwerking
te geven aan het in artikel 1 van de Grondwet voorziene grondrecht op
non-discriminatie. Voorts laat het wetsvoorstel specifieke regelgeving
inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de
arbeid onverlet. De op 1 juli 1989 in werking getreden wijziging van de
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 1989, 168 en
169) bevat reeds een vorderingsbevoegdheid voor belangenorganisaties.
Het ligt in de rede dat de actiebevoegdheid die thans in dit wetsvoorstel
wordt toegekend, beperkt blijft tot de terreinen en gronden zoals uitge–
werkt in dit wetsvoorstel. Een algemene regeling van de bevoegdheid van
belangenorganisaties om ten behoeve van de belangen die zij behartigen
in rechte op te treden wordt geïntroduceerd in het binnen zeer korte tijd
in te dienen wetsvoorstel houdende regeling van de bevoegdheid van
bepaalde rechtspersonen om ter bescherming van andere personen een
rechtsvordering in te stellen (wetsvoorstel Vorderingsrecht belangenor–
ganiaties).

De specifieke regelingen zoals in artikel 20a van de Wet gelijke behan–
deling van mannen en vrouwen en artikel 10 van het onderhavige
wetsvoorstel, zullen te zijner tijd vervallen. Met deze algemene regeling
vervalt ook de beperking die thans in deze specifieke regelingen is
voorzien voor wat betreft de discriminatiegronden en de relevante
terreinen van het maatschappelijk leven.
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De leden van de D66-fractie constateerden dat de mogelijkheid van
administratiefrechtelijke acties ontbreekt. Blijkens het algemeen gedeelte
van het voorlopig verslag konden deze leden zich met betrekking tot de
groepsacties voorstellen een uitbreiding tot in principe alle admini–
stratief-rechtelijke acties.

Het onderhavige wetsvoorstel geeft geen specifieke regeling voor
zogeheten groepsacties in het bestuursrecht. Een dergelijke regeling is
ook niet nodig. Het bestaande en komende bestuurs(proces)recht zelf
biedt al toereikende mogelijkheden voor groepen om zich tot de admini–
stratieve rechter te wenden. Binnen zeer korte tijd zal bij de Tweede
Kamer het wetsvoorstel voltooiing eerste fase herziening rechterlijke
organisatie worden ingediend. Daarin is ook het nieuwe uniforme
bestuursprocesrecht (hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht)
opgenomen. Uitgangspunt daarbij is dat de belanghebbende beroep kan
instellen bij de administratieve rechter. Onder belanghebbende wordt in
artikel 1.2 van de Algemene wet bestuursrecht verstaan degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Daaronder vallen blijkens
de toelichting ook groepen en organisaties (Kamerstukken II 1988/89,
21 221, nr. 3, blz. 33-35). In het voorgestelde artikel 1.2, derde lid, van
de Algemene wet bestuursrecht is nadrukkelijk vastgelegd dat ten
aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede worden beschouwd
de algemene en coilectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen
en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Dit
belanghebbende-begrip zal ook gaan gelden voor de ambtenarenrecht–
spraak en de sociale-zekerheidsrechtspraak.

Wij concluderen dat, nog daargelaten de onwenselijkheid van het tot
stand brengen van de algemene regels van bestuursrecht afwijkende
bepalingen, een afzonderlijke regeling in dit wetsvoorstel niet nodig is.

De leden van de SGP-fractie meenden dat groepsacties op het punt
van gelijke behandeling in de praktijk tot niets anders zal leiden dan tot
toenemende polarisatie en onverdraagzaamheid. Het lid van de
RPF-fractie vroeg naar de bestaande mogelijkheden voor groepsacties.
Dit lid vroeg ook naar de noodzaak om met dit wetsvoorstel vooruit te
lopen op de komende wet vorderingsrecht belangenorganisaties.

Opgemerkt kan worden dat er een duidelijke tendens is dat ook de
rechter steeds meer de collectieve actie aanvaardt. In het voorstel voor
een wet vorderingsrecht belangenorganisaties, dat thans ter advisering is
voorgelegd aan de Raad van State, is een algemene regeling voor de
collectieve actie gegeven. In de memorie van toelichting daarbij wordt
uitvoerig ingegaan op de huidige mogelijkheden voor groepsacties.
Wanneer in de Algemene wet gelijke behandeling geen bepaling ter zake
zou worden opgenomen, zou wanneer het voorstel voor een wet vorde–
ringsrecht belangenorganisaties tot wet zou zijn verheven, de daarin
bedoelde collectieve actie ook in geval van discriminatie wettelijk
mogelijk worden. De mogelijkheid van collectieve acties is juist van
belang voor de handhaving van het in deze wet neergelegde recht. In de
memorie van toelichting is reeds aangegeven waarom het in dit artikel
neergelegde vorderingsrecht op dit terrein zeer effectief kan zijn.

Wij menen voorts dat de werkdruk van de rechter hier niet in belang–
rijke mate door zal worden verzwaard, daar het over het algemeen gaat
om gevallen waarin ook individuen een actie zouden kunnen instellen. Op
deze wijze kunnen acties worden gebundeld, waardoor juist verzwaring
van de werklast wordt voorkomen.

Wij hebben kennis genomen van de voorkeur van de leden van de
GPV-fractie om het onderwerp groepsacties te bezien in het bredere
kader van de erkenning van het recht op groepsacties.
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Wij verwachten dat binnen zeer korte tijd het hiervoor bedoelde
voorstel van wet inzake het vorderingsrecht van belangenorganisaties zal
kunnen worden ingediend. Over dit wetsvoorstel heeft de Raad van State
onlangs, op 5 december 1991, een blanco advies uitgebracht. Wij
begrijpen dat de leden van de GPV-fractie met hun reactie op dat
wetsvoorstel willen wachten. Wij zien met belangstelling uit naar die
reactie van deze leden.

Het lid van de RPF-fractie vroeg of het wenselijk is dat een benadeelde
die ter zake van een gedraging die hem aangaat geen toestemming
verleent ter zake van een gedraging die een ander aangaat als getuige (in
een overeenkomstige zaak van andere benadeelden) kan worden
opgeroepen.

De medewerking van een benadeelde aan een procedure als
omschreven in artikel 10 van het wetsvoorstel moet onderscheiden
worden van de mogelijkheid om deze persoon op te roepen als getuige.
Ingevolge het tweede lid van artikel 10 kan een persoon die benadeeld is
door een door het onderhavige wetsvoorstel verboden onderscheid,
weigeren dat het op hem betrekking hebbende geval van onderscheid
wordt genoemd ter onderbouwing van een door een belangenorganisatie
op grond van artikel 10, eerste lid, in te stellen vordering.

De omstandigheid dat een benadeelde persoon kan verbieden om het
op hem betrekking hebbend geval van onderscheid ten grondslag te
leggen aan een groepsactie, laat onverlet dat deze persoon als getuige
kan worden opgeroepen in een procedure die een belangenorganisatie
heeft ingesteld naar aanleiding van andere, gelijksoortige gevallen van
verboden onderscheid. In een dergelijke procedure zal de als getuige
opgeroepen bezwaar makende benadeelde op dezelfde voet worden
behandeld als ieder ander, die in een civiele procedure als getuige is
opgeroepen.

In het nader rapport is op bladzijde 20 reeds op deze problematiek
ingegaan. Daarbij is erop gewezen dat de rechter zal nagaan of de door
de gestelde feiten betwist zijn - en dat is hier nadrukkelijk van belang -
tot de beslissing in de aan hem voorgelegde zaak zal kunnen leiden.

Artikelen 11-18 (algemeen)

Op hetgeen de leden van de SGP-fractie opmerken met betrekking tot
de onafhankelijkheid van de Commissie en de aan de Commissie toege–
kende bevoegdheden is reeds ingegaan in hoofdstuk 8 van deze
memorie van antwoord. Deze leden zijn naar die plaats verwezen.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de SGP-fractie betref–
fende de wijze waarop zorg zal worden gedragen dat de Commissie goed
bekend is met de opvattingen in orthodox-christelijke kring, merken wij
op dat de Commissie niet zal treden in de beoordeling van dergelijke
opvattingen. Het is primair aan instellingen op bedoelde grondslag om
aan te geven wat de betekenis daarvan is voor de aan werknemers van
die instelling te stellen eisen. In hoofdstuk 7 van deze memorie van
antwoord zijn wij reeds uitvoerig ingegaan op de toetsing door
Commissie en rechter van de door instellingen op godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag gestelde eisen. In hoofdstuk 8 van deze
memorie zijn wij reeds ingegaan op de samenstelling van de Commissie
en de deskundigheid van de leden van de Commissie. De leden van de
SGP-fractie zijn daarnaar verwezen.

De vraag van de leden van de SGP-fractie over de verhouding tussen
de Commissie gelijke behandeling en de commissies van beroep in het
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bijzonder onderwijs is reeds beantwoord in hoofdstuk 8 van deze
memorie van antwoord.

Artikel 12

In hoofdstuk 8 van deze memorie is reeds ingegaan op de vraag van
de leden van de D66-fractie over de verantwoordelijkheid van de
Minister van Justitie voor de Commissie. De vraag van deze leden naar
het gewicht dat de rechter zal toekennen aan het oordeel van de
Commissie is reeds beantwoord in hoofdstuk 6 van deze memorie.

Het voorstel van de leden van de D66-fractie om in de eerste volzin
van artikel 12, eerste lid, het woord «kan» door een imperatieve bepaling
te vervangen, zullen wij niet overnemen. Deze bepaling regelt immers
uitsluitend de bevoegdheid van de Commissie. De taak van de
Commissie om een onderzoek in te stellen, ligt besloten in artikel 12,
vierde lid, eerste volzin. De door deze leden voorgestelde imperatieve
bepaling is derhalve overbodig.

De leden van de D66-fractie wilden de mogelijkheid openlaten dat de
Commissie onderzoek doet bij één bedrijf.

De beperking van de bevoegdheid uit eigen beweging onderzoek te
doen, strekt er juist toe afzonderlijke bedrijven en instellingen (alsmede
individuele werknemers) te beschermen tegen onderzoek dat speciaal op
hen gericht is. De eigen onderzoeksbevoegdheid van de Commissie is
bedoeld voor onderscheid dat in een breder kader plaatsvindt. Zo kan de
Commissie op grond van het feit dat haar herhaaldelijk zaken uit een
bepaalde sector worden voorgelegd, besluiten in de desbetreffende
sector een onderzoek naar stelselmatig ondescheid in te stellen.

De leden van de D66-fractie vroegen voorts naar het doel van artikel
12, vierde lid, tweede volzin, onderdeel b.

Deze uitzondering is bedoeld om aan te sluiten bij hetgeen in verge–
lijkbare wetten en regelingen gebruikelijk is alsmede in verband met de in
de praktijk gebleken behoefte. Wij erkennen dat de gebruikmaking van
deze bevoegdheid met zich brengt dat de Commissie op voorhand een
waarde-oordeel uitspreekt over het belang van de verzoeker of het
gewicht van de gedraging.

Deze leden meenden dat de uitzondering in het vierde lid, onderdeel c,
voorzien zou moeten worden van een ontsnappingsclausule gekoppeld
aan het belang van procespartijen.

In artikel 12, vierde lid, tweede volzin, onderdeel b, ligt reeds besloten
dat bij onvoldoende belang van de verzoeker geen onderzoek dient plaats
te vinden. Aan een aanvullende uitzonderingsclausule zoals door deze
leden bedoeld, is derhalve geen behoefte.

De vraag van de leden van de GPV-fractie of een bepaalde richting van
onderwijs ook als een sector van het maatschappelijk leven kan worden
beschouwd, beantwoorden wij ontkennend. Zoals in de memorie van
toelichting is gesteld, heeft het begrip sector betrekking op vormen van
maatschappelijke dienstverlening zoals onderwijs. Het gaat derhalve om
de sector als zodanig. Wel kan naar onze mening bijvoorbeeld het basis–
onderwijs of het voortgezet onderwijs als een aparte sector van het
maatschappelijk leven worden aangemerkt.

De leden van de GPV-fractie maakten enkele opmerkingen over de
bevoegdheid van de Commissie om uit eigen beweging onderzoek te
doen.

Het gegeven dat het werkterrein van deze Commissie veel breder en
geschakeerder zal zijn dan dat van het Landelijk Bureau Racismebe–
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strijding, zoals deze leden opmerkten, is naar onze mening niet relevant
voor de vraag of het van belang is dat de Commissie deze bevoegdheid
heeft.

Artikel 13

De leden van de SGP-fractie vroegen of de benoeming van twee
ondervoorzitters bedoeld is om het de Commissie mogelijk te maken uit
haar midden verschillende kamers samen te stellen.

De Commissie heeft de bevoegdheid uit haar midden kamers te
vormen voor het vervullen van haar taak. De samenstelling van de
gevormde kamers staat los van de hoedanigheid van de leden die in die
kamers zitting hebben.

Artikel 18

De leden van de GPV-fractie vroegen aan welke schaal van bezoldiging
de regering denkt voor de voorzitter en de leden van de Commissie.

Ten aanzien van de schaal van bezoldiging voor de voorzitter en de
leden van de Commissie zal aansluiting worden gezocht bij vergelijkbare
colleges. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de bestaande Commissie
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, de Emancipa–
tieraad, De Raad voor het Jeugdbeleid en het College van Beroep voor
de Studiefinanciering.

Met het bovenstaande zijn de in het voorlopig verslag gestelde vragen
beantwoord.

Wij hopen met deze memorie van antwoord voldoende duidelijkheid te
hebben gegeven voor een snelle voortgang van de verdere parlementaire
behandeling. Wij hopen dat de parlementaire behandeling van dit
wetsvoorstel in het najaar van 1992, doch uiterlijk in 1993, zal zijn
afgerond.

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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