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1. Algemene opmerkingen

De leden van de CDA-fractie hadden met gemengde gevoelens kennis
genomen van bovengenoemd wetsvoorstel.

Enerzijds zeiden zij het als positief te ervaren dat het verbod tot discri–
minatie wordt geëxpliciteerd op grond van het uitgangspunt dat mensen
fundamenteel gelijkwaardig zijn.

Anderzijds twijfelden zij, met de leden van de CDA-fractie van de
Tweede Kamer (voorlopig verslag 22014, nr. 4, blz. 1) en de Raad van
State (advies van 23 oktober 1990 nr. W04900329) aan de noodzaak
van een wetsvoorstel als het onderhavige. Voorts waren zij van mening
dat grote terughoudendheid en zorgvuldigheid in acht moet worden
genomen bij de hantering van deze wet. Alleen bij restrictieve interpre–
tatie van het begrip «het enkele feit» achtten zij geen strijd aanwezig met
artikel 23, zesde lid der Grondwet.

Immers ondergaat de aldaar geformuleerde vrijheid van het bijzonder
onderwijs (ook reeds thans) normering uit hoofde van nationaal recht en
internationaal verdragsrecht. Tegelijkertijd echter dient de vrijheid van
het bijzonder onderwijs als bedoeld ook daadwerkelijk te worden «geëer–
biedigd» zoals het desbetreffende grondrecht uitdrukkelijk is verwoord.
Een en ander in overeenstemming met het vaststaande uitgangspunt dat
er geen hiërarchie of onderlinge rangorde van grondrechten bestaat.

De leden van de fractie van de PvdA hadden met grote belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij konden zich voorstellen dat en
waarom het kabinet noch het advies van de Raad van State, noch de
opvatting van overigens zeer gerespecteerde rechtsgeleerden als A.M.
Donner, Van der Grinten en Van der Hoeven heeft gevolgd, die ernstige
twijfels koesterden ten aanzien van de noodzaak van een algemene
anti-discriminatiewet. Zagen deze leden het juist, dan vormen twee
motieven de hoofdredenen voor zulk een algemene wet: de waarborg dat
artikel 1 van de Grondwet zal doorwerken in de betrekkingen tussen de
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burgers onderling (horizontale werking) enerzijds en de gemakkelijke
mogelijkheid om, bij schending van het beginsel van gelijke behandeling,
beklag te doen bij een Commissie Gelijke Behandeling anderzijds.

Vooral dat laatste element achtten zij van belang, omdat op zichzelf
niet slechts het Wetboek van Strafrecht maar ook het onrechtmatige–
daadsartikel uit het Burgerlijk Wetboek aanknopingspunten bieden voor
actie tegen onrechtmatig onderscheid. Hebben niet juist eerder
genoernde rechtsgeleerden als hun opvatting te kennen gegeven dat het
beter aan de rechter (of: indien nodig, de grondwetgever) kan blijven
voorbehouden om conflicten van grondrechten en de eventuele
horizontale werking daarvan te beoordelen? De leden van de fractie van
de PvdA stelden derhalve prijs op een principiële beschouwing van het
kabinet over de plaats en taak van de wetgever in deze, al was het
slechts omdat in het onderhavige wetsvoorstel ontegenzeglijk belangrijke
stappen op het terrein van grondrechtconflicten en de horizontale
werking worden gezet: een historische stap vergt een historische
motivering, zo meenden zij. In de memorie van toelichting ontbreekt die
vrijwel geheel; pas in de memorie van antwoord wordt daarmee in elk
geval een begin gemaakt.

De leden van de fractie van D66 hadden, hoewei bij hun geen illusies
bestaan over de mogelijkheid met wetten discriminatoir gedrag in de
samenleving te bestrijden, overwegend met instemming van het onder–
havige wetsvoorstel kennis genomen. Hun positieve verwachtingen over
de werking van de wet zijn vooral gebaseerd op de daarin neergelegde
mogelijkheden tot beklag bij een daartoe in te stellen commissie.

De leden van de fractie van de WD wilden allereerst de vraag stellen of
de eventuele invoering van de thans voorgestelde wet merkbaar feitelijk
effect zal hebben in de Nederlandse samenleving. Zij wilden dit
uitwerken in enkele nadere vragen, zoals:

- zal deze wet er toe kunnen leiden dat waar het beoogde doel
daarvan thans nog niet reeds bereikt is - waar dus nog ten onrechte
onderscheid wordt gemaakt - zulks in de toekomst niet meer zal
gebeuren?

- wat zijn de feitelijke mogelijkheden om overtredingen van deze wet,
waar die niet door dezelfde persoon of instelling stelselmatig worden
gepleegd doch slechts incidenteel, op te sporen en in een procedure
voor de rechter te bewijzen?

- voor zover de voorgestelde regeling, indien wet geworden, effect zal
hebben, is dan niet te verwachten dat dit ten hoogste het feitelijk
handelen van de mensen zal betreffen en niet tot gevolg zal hebben dat
het koesteren van de verwerpelijke discriminatoire opvattingen eindigt?

Zullen deze niet «ondergronds» gedrukt worden, en is dat eigenlijk niet
veel gevaarlijker? Is onderdrukken van de uitingen zonder iets wezenlijks
aan het veranderen van de achterliggende foute opvattingen te doen,
geen bedenkelijk «kurieren am Symptom»?

- is een wettelijke regeling hoe dan ook geschikt om verandering te
brengen in een verschijnsel dat berust op defecte opvattingen? Bestaat
enig inzicht in de mate waarin dergelijke opvattingen gehuldigd worden?
Kan een wet bereiken wat primair opvoeding vereist? Gaat dit voorstel
niet uit van een onjuiste instrumentele opvatting van wetgeving?

De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV hadden met grote
zorg en buitengewone verontrusting van het wetsvoorstel kennis
genomen. Zij waren, met de Raad van State, van oordeel dat de
noodzaak van nieuwe wetgeving als voorgesteld, naast de reeds
bestaande wettelijke instrumenten ter bestrijding van discriminatie,
ernstig moet worden betwijfeld. Deze leden stelden zich op het

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 014, nr. 212b



standpunt dat de rechtsgrond voor overheidsoptreden - i.c. van de
wetgever - gelegen dient te zijn in de aanwezigheid van een publiek
belang. Zij vroegen om een zo exact mogelijke omschrijving van dat
publiek belang als grondslag voor dit wetsvoorstel. Zij vroegen met het
oog op de doelstelling van het wetsvoorstel - het mogelijk maken of
bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven door het
individu - of met gegevens aangetoond kan worden dat individuen of
groepen individuen belemmerd worden in hun mogelijkheden tot
deelname aan het maatschappelijk leven. Is van zodanige schaarste
situaties gebleken dat dit gegeven noodzaakt tot een inbreuk op de
maatschappelijke aspecten van de godsdienst– of belijdenisvrijheid?
Beschikt de regering over concrete aanwijzingen dat discriminatie - in de
zin van het wetsvoorstel - in zodanige mate binnen instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voorkomt dat dienten–
gevolge van een ontoereikend niveau van voorzieningen moet worden
gesproken?

Deze leden vroegen of en zo ja, in hoeverre terzake van dit
wetsvoorstel van «symboolwetgeving» kan worden gesproken.

Wat betreft de handhaving van naleving van de voorgestelde wettelijke
regeling steiden deze leden de vraag of de regering kan meedelen wat
naar verwachting de omvang van de kosten zal zijn die met de implemen–
tatie en uitvoering gepaard zal gaan.

Zij vroegen tevens of de regering rekening houdt met de mogelijkheid
dat als gevolg van strikte toepassing van de voorgestelde bepalmgen in
ongewijzigde vorm, organisaties op godsdienstige of levensbeschouwe–
lijke grondslag zich genoodzaakt zullen zien hun activiteiten te beëin–
digen.

Zij stelden ten slotte de vraag of, wanneer de voorgestelde wettelijke
regeling wet zou worden, het aannemelijk is te achten dat discriminatoire
handelingen, die thans worden tegengegaan door middel van het straf–
recht, in de toekomst meer langs civielrechtelijke weg zullen worden
tegengegaan.

2. De reikwijdte van het wetsvoorstel

De leden van de PvdA-fractie konden zich voorshands verenigen,
gegeven de specifieke problemen (pioniersarbeid) van de onderlinge
verhouding en horizontale werking van grondrechten, met een naar
structuur en reikwijdte beperkte wetgeving. Zij achtten die, uit het
oogpunt van rechtszekerheid en overzichtelijkheid, in elk geval te prefe–
reren boven algemene en derhalve vage normen, die de eigenlijke rechts–
vorming geheel aan de rechter (of in dit geval de Commissie Gelijke
Behandeling) zou overlaten. In dat geval, zo meenden deze leden, zou de
kritiek van de Raad van State en van andere rechtsgeleerden eerst recht
hout snijden. Zij konden zich echter, gelet op deze aanpak, voorstellen
dat criteria als «leeftijd» en vooral «geestelijke of lichamelijke handicap»,
zo in de aandacht in de Tweede Kamer, bijzondere problemen kunnen
veroorzaken, gezien het gecompliceerde karakter van deze kenmerken.

Deelt het kabinet deze vrees inzake de inpassingsmogelijkheid van
«leeftijd» en «handicap»?

De leden van de fractie van de PvdA deelden de opvatting van het
kabinet, in de schriftelijke voorbereiding weergegeven, dat deze wet
andere akties tegen discriminatie, voortkomend uit bijvoorbeeld het
EVRM en het IVBPR (Internationaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten), dat zelfs horizontale werking veronderstelt, niet kan
uitsluiten. Zij vroegen zich zelfs af of het daarom uit systematisch
oogpunt niet beter ware geweest ook verenigingen, al bieden zij geen
goederen of diensten aan en hebben zij geen werknemers in dienst,
onder de wet te brengen. Is het kabinet bereid daarover nog eens zijn
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gedachten te formuleren, juist met het oog op de bepalingen van het
IVBPR? De weigering verenigingen in de wet op te nemen is duidelijker
dan de redenen daartoe, zoals ook gebleken is tijdens het debat in de
Tweede Kamer over de toelating van vrouwen tot het lidmaatschap van
politieke partijen.

De leden van de fractie van D66 wilden weten welke betekenis moet
worden gegeven aan de weliswaar uitgebreide doch beperkte
opsomming van vormen van discriminatie, in het bijzonder het niet
noemen van (het enkele feit van) het hebben van een handicap als een
reden of aanleiding voor ongelijke behandeling, in het voorstel? Deze kan
toch geen beperking betekenen van de werking van het desbetreffende
grondwetsartikel? Maar sluit zij niet dergelijke gevallen van discriminatie
uit van de mogelijkheid van beklag bij de Commissie? Zou de wet
daardoor niet zelf een vorm van ongelijke behandeling opleveren en in
zoverre strijdig zijn met de Grondwet?

De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV stelden teneinde een
beter zicht te krijgen op de werking van de voorgestelde wettelijke
regeling in dit verband de volgende vragen:

- Wat is de rechtvaardiging voor de toepasselijkheid van het voorge–
stelde wettelijk regime op het openbare aanbod van goederen en
diensten indien geen sprake is van een schaarste-situatie of van een
monopoliepositie van de aanbieder,terwijl het openbare aanbod helder
en duidelijk is geclausuleerd in die zin dat een bepaald onderscheid
wordt gemaakt?

- Zijn openbare aanbiedingen van goederen en diensten - dus buiten
verenigingsverband - op zodanige wijze dat alleen personen met een
homoseksuele gerichtheid zich aangesproken weten in strijd met het
verbod van direct of indirect onderscheid op die grond?

- Zal het onder het voorgestelde wettelijk regime toegestaan zijn dat
bijvoorbeeld een surinaamse kapper, met uitsluitend een surinaamse
cliëntèle, uitsluitend surinaams personeel werft?

- Kan het enkele feit van gehandicapt zijn reden zijn voor het maken
van onderscheid op die grond?

Deze leden verzochten de regering om een reactie op de bijdrage van
mevrouw mr. dr. T. Loenen «Voorkeursbehandeling of gewoon sociaal
beleid?» in Nederlands Juristenblad van 25 maart jl., afl. 12, blz.
403-407. Spreekt haar de asymmetrische benadering van het discrimi–
natieverbod wegens ras en geslacht aan?

3. Bewijslastverdeling

De leden van de CDA-fractie merkten op dat terzake van de bewijs–
lastverdeling de regering zegt, memorie van antwoord blz. 34, geen
speciale bewijslastregeling wenselijk te achten en juist de rechter alle
vrijheid te laten. Daaraan voorafgaand citeert zij echter een uitspraak van
de minister van Justitie bij de mondelinge behandeling in de Tweede
Kamer van de reparatiewet (Kamerstuk nr. 19 909). Met name door de
geciteerde zinsnede: «degene die meent door discriminatie te zijn
getroffen, kan volstaan met zich daarop te beroepen», wekt de regering
de indruk dit citaat als uitgangspunt voor de onderwerpelijke wet te
onderschrijven. Deze leden vroegen of dit kan worden verduidelijkt.
Vooralsnog achtten zij het geenszins logisch dat een instelling die
gebruik maakt van haar bij de wet expliciet toegekende vrijheid om eisen
te stellen over de vervulling van een functie, reeds als gevolg van het
enkele stellen door een betrokkene, dat de instelling daarmee discrimi–
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neert, gehouden zou zijn te bewijzen dat zij niet ten onrechte een beroep
op die vrijheid doet.

Doch in elk geval vernamen deze leden gaarne dat de regering, gezegd
hebbende de rechter alle vrijheid te laten, niet met bedoelde passage
diezelfde rechter (toch) een bewijslastvisie te hebben willen meegeven.

4. De verhouding tot andere grondrechten

In dit verband deelden de leden van de CDA-fractie mede dat zij met
belangstelling kennis hadden genomen van de publikatie «Het Ongelijk
Van Gedwongen Gelijkheid» die door het Beraad Geestelijke Vrijheid
recentelijk aan de leden van de Eerste Kamer is aangeboden.

Zij vroegen met name de aandacht van de bewindslieden voor het
gestelde op blz. 52 tot en met 62 van deze publikatie. De essentie van de
daar geuite kritiek op de «enkele feit»-constructie zoals deze uit de
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer naar voren komt,
is met name samengevat in de navolgende op blz. 59 opgenomen
passage:

«Naar ons oordeel is de consequentie van deze redenering - de door
een van de bewindslieden gegeven toelichting op de »enkele
feit«-constructie - dat elke zinvolle inhoud wordt ontnomen aan de
uitzonderingsbepalingen voor wat betreft het directe onderscheid, met
name met betrekking tot gedragmgen buiten de instelling. Er is in feite
sprake van een cirkelredenering. De vraag was welke uitzonderingen op
het verbod van direct onderscheid ten behoeve van de godsdienstvrijheid
en/of de onderwijsvrijheid waren opgenomen in de artikelen 5 en 7.
Wanneer onderscheid op het »enkele feit« gelijk is aan onderscheid op
basis van de definitie van het betreffende onderscheid, is er dus
helemaal geen uitzondering meer!

Het onderscheid op basis van «bijkomende omstandigheden» betreft
dan immers onderscheid op grond van gedragingen die niet onder de
definitie van het betreffende onderscheid vallen, maar dat onderscheid is
krachtens de definitie van artikel 1 geen direct, maar indirect onder–
scheid! Krachtens artikel 1 is onderscheid op grond van die gedragingen
uitsluitend verboden wanneer het «direct onderscheid tot gevolg heeft».
Bovendien geldt voor dit directe onderscheid de algemene uitzondering
van artikel 2, lid 1. In de redenering van de minister wordt de uitzonde–
ringsbepaling in principe «weggeredeneerd» en teruggebracht tot de
problematiek van het directe en indirecte onderscheid.

Dit leidt ertoe dat de discussie rond het «enkele feit» en «de bijko–
mende omstandigheden» in feite neerkomt op het onderscheid tussen
«direct onderscheid» en «indirect onderscheid»

Deze leden zagen met belangstelling de reactie van de bewindslieden
op voormelde passage tegemoet.

Zij achtten het juist dat de wet niet van toepassing zal zijn op de
rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en op het geestelijk
ambt.

Zij vroegen zich wel af waarom de vrijheid van een instelling op
godsdienstige grondslag wel binnen de reikwijdte van artikel 5, doch niet
binnen die van artikel 7 expliciet is geregeld, onverminderd de vrijheid
om «huisregels» vast te stellen waarvan de memorie van toelichting (in
paragraaf 5.4) rept. Het argument dat, indien instellingen als bedoeld wel
onder de uitzondering van artikel 7 zouden zijn gebracht, een substan–
tieel aantal burgers van voorzieningen op de desbetreffende terreinen
verstoken zouden blijven, kon deze leden niet overtuigen. Zij vroegen
terzake een nadere argumentering van de regering.
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De leden hier aan het woord hadden uit de behandeling in de Tweede
Kamer nog niet voldoende kunnen concluderen in welke mate het begrip
«nodig zijn» in de zin van de artikelen 5 en 7 toetsbaar is door de
Commissie gelijke behandeling respectievelijk de rechter. Zij zeiden
ervan uit te gaan dat hier slechts marginale toetsing aan de orde is en
vroegen terzake expliciete bevestiging van de regering.

Ofschoon mogelijk meer van theoretische betekenis vroegen deze
leden de regering te definiëren wat onder een «genootschap» in de zin
van artikel 3 en wat onder een «instelling» in de zin van artikelen 5 en 7
moet worden verstaan, zulks in het bijzonder met betrekking tot het
onderscheid tussen deze begrippen.

De zgn. «enkele feitsconstructie» in de artikelen 5 en 7 van het onder–
havige wetsvoorstel hebben, zo constateerden de leden van de
PvdA-fractie, geleid tot intensieve uitwisseling van inzichten, zowel
schriftelijk als mondeling. Daartoe heeft het kabinet, huns inziens, ruim
aanleiding gegeven door in de memorie van toelichting deze termen nu
eens ruim dan weer restrictief uit te leggen, o.a. door te spreken van
«bijkomende omstandigheden» dan wel «uiterlijke gedragingen», «leef–
en woonsituatie», «seksuele moraal», «gedragingen ook buiten de
werkplek» en deze voor het oordeel over het individuele geval relevant te
achten. Dit alles, met als gevolg dat niet recht duidelijk wordt wat de wet
zelf nu wel of niet verbiedt dan wel toelaat. De leden van de fractie van
de PvdA hechtten eraan dat het kabinet nog eenmaal helder uiteenzet
wat gerekend dient te worden tot «het enkele feit», ook al heeft de
behandeling in de Tweede Kamer daarover ontegenzeglijk veel meer
duidelijkheid verschaft, en tot relevante «bijkomende omstandigheden»
waarmee de Commissie of rechter rekening dient te houden. Vooral dat
laatste is, overigens dankzij datzelfde debat in de Tweede Kamer, eerder
minder duidelijk geworden.

Genoemde leden zouden zich de volgende «bijkomende omstan–
digheid» kunnen voorstellen, opgeworpen in het voorlopig verslag door
de fractie van de SGP en voorzover na te gaan, door het kabinet niet
beantwoord. Er zou immers sprake kunnen zijn van homoseksualiteit van
een ieerkracht aan een bijzondere school, aan een kerkelijke richting die
homoseksualiteit, volgens haar uitleg van de H. Schrift, ontoelaatbaar
acht. De ministers hebben een– en andermaal opgemerkt, dat dit geen
geldige reden tot ontslag oplevert volgens de onderhavige wet.
Niettemin kan het kerkgenootschap waartoe zowel het bevoegd gezag
van de school als de leerkracht behoren, overgaan tot kerktuchtelijk
ingrijpen. De leden van de fractie van de SGP spraken van «tuchtwaardig
te beoordelen gedrag volgens de kerkelijke orde». Stel dat dit inderdaad
zou gebeuren, moet zulk een, voor die school en de leraar onmogelijke,
toestand worden aangemerkt als «bijkomende omstandigheid», of
verkeren wij dan nog steeds bij het «enkele feit», zo wilden deze leden
weten.

De leden van de WD-fractie wilden zich in dit voorlopig verslag
onthouden van uitvoerige beschouwingen over de horizontale werking
van grondrechten en zich beperken tot de opmerking dat het vraagstuk
van de botsing van grondrechten pas aan de orde kan komen waar men
horizontale werking aanneemt. In hun verticale werking gelden alle
grondrechten, behoudens door Grondwet en/of verdrag toegestane
clausuleringen, onbeperkt. Een wettelijke regeling die beoogt aan een
grondrecht horizontale werking toe te kennen en deze af te dwingen,
maakt onvermijdelijk inbreuk op de primaire, verticale, werking van
andere grondrechten of soms zelfs van hetzelfde grondrecht. Dergelijke
inbreuken moeten dus in elk geval binnen de door Grondwet en/of
verdrag toegestane clausuleringen blijven.
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Waar wordt beoogd aan het grondrecht van gelijke behandeling
horizontale werking toe te kennen, komen inbreuken op een aantal
andere grondrechten aan de orde, zoals het recht van vrije menings–
uiting, het huisrecht, het recht van vereniging en vergadering (dat
immers het recht op ballotage insluit), de vrijheid van godsdienst en de
vrijheid van onderwijs. In al deze gevallen dient te worden verzekerd dat
de beoogde inbreuken op deze rechten binnen de toegestane clausule–
ringen blijven. Indien dat het geval blijkt te zijn, is daarmee de inbreuk
nog niet gerechtvaardigd, doch dient vervolgens de belangenafweging te
worden gemaakt. Mag de staat zich met de gedragingen van de burger
bemoeien teneinde deze te nopen zijn medeburgers gelijk te behandelen,
en zo ja, hoever mag deze bemoeienis gaan? De hier aan het woord
zijnde leden waren er nog niet allen van overtuigd dat deze afweging in
het voorliggende voorstel van wet zoals dit naar het inzicht van de
regering - voor zover dat uit de stukken van de behandeling tot dusverre
blijkt - dient te worden uitgelegd steeds juist is gemaakt.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is, aldus deze leden,
uitvoerig gesproken over de omvang van de ruimte die de enkele-feitcon–
structie in het tweede lid van artikel 5 aan de betrokken instellingen laat
om hun opvattingen omtrent moraal in hun personeelsbeleid te laten
meespelen. De antwoorden van de verschillende bewindslieden, in
onderlinge samenhang beschouwd, waren daaromtrent naar het oordeel
van de leden van de fractie van de VVD niet eenduidig. Zij zouden
derhalve een nadere uiteenzetting daaromtrent van de regering op prijs
stellen.

De verontrusting van de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV,
zoals verwoord bij de algemene opmerkingen in dit voorlopig verslag,
betreft o.a. de implicaties van het wetsvoorstel voor de reikwijdte van de
overheidsbemoeienis met levensbeschouwelijke en ethische overtui–
gingen van burgers. Zij hadden in dit verband de volgende vragen en
opmerkingen.

Het wetsvoorstel heeft tot gevolg dat het burgers in hun onderling
verkeer - op de in de artikelen 5, eerste lid en 7, eerste lid genoemde
terreinen - slechts is toegestaan onderscheid te maken in gevallen die
door de staat zijn voorzien en met het oog waarop het maken van onder–
scheid expliciet is toegelaten. Welke gronden bestaan naar het oordeel
van de regering voor deze wetssystematiek, waardoor burgerlijke
vrijheden op een algemene wijze worden ingeperkt?

De voor instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag voorziene uitzonderingsbepaling wordt meteen weer ingeperkt
door het verbod om bij functie-eisen en toelatingsvoorwaarden onder–
scheid te maken op grond van «het enkele feit» van politieke gezindheid,
ras, geslacht, nationaliteit, hetero– of homoseksuele gerichtheid of
burgerlijke staat.

Wat moet worden verstaan onder de uitdrukking «het enkele feit»? De
leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen de regering in het
antwoord op deze vraag met name ook in te gaan op het geval van een
omstreden politieke gezindheid.

Het is niet ongebruikelijk in beschouwingen over discriminatie verschil
te maken tussen persoonskenmerken waarop mensen geen invloed
kunnen uitoefenen, en persoonlijke keuzes waarin een
(geloofs)overtuiging tot uitdrukking kan komen (zie b.v het CDA-rapport
Pastor of politie, blz. 23). Acht de regering dit verschil relevant voor de
uitleg van de artikelen 5 en 7 van het wetsvoorstel?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer betoogd dat het wetsvoorstel een bepaalde «gedragsin–
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terpretatie» van de Schrift onwettig wil maken (Handelingen Tweede
Kamer 1992/1993, blz. 3592).

Hoe moet deze uitlating worden begrepen? En hoe moet in dit verband
de opmerking van de minister van Binnenlandse Zaken, gemaakt tijdens
de viering van het 75-jarig jubileum van de Bond van Nederlandse predi–
kanten, worden verstaan dat het voorliggende wetsvoorstel een bepaalde
Schriftuitleg uitsluit? Volgens persverslagen heeft zij zich over een
bepaalde bijbeluitleg als volgt uitgedrukt: «Dat kan niet langer. Als die
wet in het Staatsblad staat, is dat verboden». Is de regering van oordeel
dat het Nederlandse burgers moet worden verboden bepaalde gedra–
gingen (b.v. seksueel verkeer buiten het huwelijk) op grond van de bijbel
zonde te noemen?

De verontrusting van de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV
betreft ook de implicaties van het wetsvoorstel voor de vrijheid en
verdraagzaamheid in onze samenleving. Ook in dit verband hadden deze
leden een aantal vragen en opmerkingen.

Het wetsvoorstel voorziet dat in voorkomende gevallen de rechter zal
moeten uitmaken of een instelling op godsdienstige of levensbeschou–
welijke grondslag terecht een beroep doet op een uitzonderingsbepaling.

Is de regering van oordeel dat de bepaling betreffende «het enkele feit
van politieke gezindheid etc.» voldoende helderheid biedt om zulke
instellingen rechtszekerheid te bieden? Is het risico niet groot dat
hetgeen «maatschappelijk geaccepteerd» wordt geacht, maatgevend
wordt voor de rechtmatigheid van het maken van onderscheid? Is bij
voorbeeld op grond van de bepalingen van het wetsvoorstel voldoende
verzekerd dat instellingen - indien zij dat wensen - onderscheid mogen
maken op grond van b.v. een xenofobe politieke gezindheid of - om een
heel ander voorbeeld te noemen - op grond van een promiscue
leefwijze?

Het wetsvoorstel «gelijke behandeling» roept bij een minderheid in de
Nederlandse samenleving ernstige principiële bezwaren op. De leden van
de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen op welke titel verdedigd kan
worden dat een wetsvoorstel, dat de menselijke waardigheid wil
beschermen, mensen in gewetensnood brengt. Samenvattend vroegen
deze leden of een anti-discriminatiewet die door alle machtige groepe–
ringen in de samenleving acceptabel wordt geacht, maar die door een
minderheid wordt beschouwd als een aanslag op haar geestelijke
vrijheden, haar doel niet voorbijschiet.

Deze leden vroegen om een overzicht van de anti-discriminatiewet–
geving in de EG-landen en daarbij aandacht te besteden aan het aspect
of en zo ja, in hoeverre men zich van strafrechtelijke dan wel van privaat–
rechtelijke wetgeving bedient en aan de vraag of en zo ja, in hoeverre
daarbij uitzonderingsregimes gelden voor het aanstellings– en toelatings–
beleid door organisaties op godsdienstige en levensbeschouwelijke
grondslag. Deze leden vroegen voorts of en zo ja, in hoeverre interna–
tionale verdragen - door Nederland geratificeerd - ons land verplichten
tot uitbreiding van de bestaande anti-discriminatiewetgeving. Zij stelden
tevens de vraag hoe de nederlandse regering staat tegenover de op 25
november 1981 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
aangenomen resolutie met betrekking tot de uitbanning van intolerantie
en discriminatie op basis van godsdienstige gezindheid en of zij meent
dat het wetsvoorstel zich verdraagt met de in artikel 6 van die resolutie
voorkomende definitie van godsdienstvrijheid. Onderschrijft de regering
de opvatting dat traditionele vrijheden als de godsdienstvrijheid met
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name de functie hebben om minderheden tegen politieke meerderheden
te beschermen?

Tegen de achtergrond van internationale regelingen en regelingen in
de landen van de EG legden deze leden de vraag voor of de discrimina–
tiegronden «burgerlijke staat» en «hetero– of homoseksuele gerichtheid»
in internationaal perspectief - enkele uitzonderingen daargelaten - een
volstrekt novum vormen.

Het was deze leden opgevallen dat het uitzonderingsregime voor het
bijzonder onderwijs, althans ogenschijnlijk ruimer is dan voor andere
instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, zoals
ziekenhuizen, bejaardentehuizen e.a. Zij hadden begrepen dat dit
verschil, behalve met een beroep op de onderscheiden functie van
genoemde instellingen, ook verdedigd wordt door erop te wijzen dat de
positie van het bijzonder onderwijs in een bijzondere grondwetsbepaling
is gewaarborgd.

Deze leden vroegen of dit grondwettelijk verschil niet uitsluitend histo–
risch verklaard moet worden en of er van enig inhoudelijk verschil
gesproken kan worden als er van uitgegaan mag/moet worden dat de
grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs niet meer en niet
minder is dan een uitwerking van de vrijheid van godsdienst en levens–
overtuiging voor een specifiek maatschappelijk terrein.

Wat de onderwijssector betreft stelden deze leden de vraag om verdui–
delijking van de opmerkingen van de minister van onderwijs en weten–
schappen ten aanzien van ongesubsidieerde onderwijsinstellingen
(Handelingen Tweede Kamer 11 februari 1993, blz. 48-3603). Valt de
ongesubsidieerde sector niet onder artikel 23 van de Grondwet? Vallen
deze instellingen in hetzelfde kader als bijvoorbeeld de bejaardenoorden
op een bepaalde grondslag of verenigingen op een bepaalde grondslag?

Eveneens met betrekking tot het beperkte uitzonderingsregime voor
instellingen van bijzonder onderwijs legden deze leden de regering de
vraag voor of zij van mening is dat van een geloofwaardige overdracht
van normen en waarden in de school gesproken kan worden als de
voorgestelde wettelijke regeling tot gevolg heeft dat er wat (een deel
van) het personeel van de school betreft een scheiding tussen leer en
leven, tussen woord en daad en mogelijk een tweedeling onder het
personeel optreedt.

5. De Commissie gelijke behandeling

De leden van de CDA-fractie vernamen gaarne waarom de Commissie
gelijke behandeling niet als een vorm van bestuurlijk toezicht kan worden
geduid, als in de memorie van toelichting (hoofdstuk 8, blz. 12) in het
kader van de deregulering gesteld.

Het kwam deze leden instructief voor kennis te nemen van evaluatie
van de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij arbeid
en met name van recenter materiaal dan betreffende de periode 1 juli
1989-31 december 1990, waarover in de memorie van antwoord (in
paragraaf 8.8) wordt bericht. Gaarne ontvingen zij nadere gegevens,
mogelijk aan de hand van recentere jaarverslagen, die terzake relevante
inzichten kunnen bieden.

De leden van de fractie van de PvdA hadden nog een probleem in
verband met de bevoegdheden van de Commissie gelijke behandeling, in
artikel 15 vermeld. Daarin wordt de Commissie bevoegd verklaard een
vordering in te stellen bij de burgerlijke rechter, als zij een gedraging in
strijd acht met de onderhavige wet en twee analoge andere wettelijke
regelingen. De relatie met de strafrechter is, in weerwil van al wat
daarover in de stukken is opgemerkt, minder duidelijk. In de behandeling
van een klacht kan immers, onder andere op basis van het horen van de
gedaagde partij, blijken van een strafbaar feit, b.v. ex artikel 429ter of
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429quater Wetboek van Strafrecht. De leden van de fractie van de PvdA
vroegen zich daarbij af of de Commissie dan gehouden is aangifte te
doen. Kunnen de door haar geconstateerde feiten als bewijs dienen,
ondanks het feit dat een verdachte (die de gedaagde dan is geworden)
niet kan worden verplicht tegen zichzelf te getuigen? Kunnen hier geen
strafvorderlijke problemen ontstaan?

De leden van de WD-fractie merkten op dat als de Commissie een
actie ex artikel 15, eerste lid, instelt dan wel een persoon of groep voor
de burgerlijke rechter een op een uitspraak van de Commissie gegronde
actie instelt, er een uitspraak van de Commissie voorafgegaan zal zijn
waarbij enige gedraging in strijd is verklaard met de hier voorgestelde
wet dan wel een der andere genoemde regelingen. Deze leden waren van
oordeel dat het niet de bedoeling mag zijn dat daarmee het strijdig
karakter van de betrokken gedraging definitief is vastgesteld zodat de
burgerlijke rechter daaraan gebonden zou zijn.

Zij achtten dat in strijd met de waarborg die artikel 17 juncto 112,
eerste lid, van de Grondwet aan de tegenpartij toekennen. De burgerlijke
rechter dient dus het volle toetsingsrecht te hebben van een uitspraak
van de Commissie die hem wordt voorgelegd. Deze leden meenden uit
de eerdere stukken te kunnen afleiden dat de regering dit inzicht deelt
doch zouden dit gaarne nog eens uitdrukkelijk door de regering
bevestigd zien.

6. Artikelen

Artikel 1

De leden van de fractie van de WD merkten op dat artikel 1 een
kringloop bevat waarin het begrip onderscheid uiteindelijk wordt gedefi–
nieerd als: onderscheid. Hiermee wordt dus in het geheel niets
verhelderd. Deze leden zouden gaarne van de regering een nadere
beschouwing over de betekenis van dit begrip ontvangen. In het
bijzonder zouden zij willen vernemen of het woord «onderscheid», dat in
dit artikel zeven maal voorkomt, in al die gevallen exact dezelfde
betekenis heeft en zo niet, welke nuanceringen daarin dan naar het
inzicht van de regering moeten worden aangebracht.

Het kwam deze leden voor dat, terwijl de verwerpelijkheid van discri–
minatie in hoge mate berust op de omstandigheid dat het daarbij gaat
om de uiting - ten nadele van anderen - van subjectieve opvattingen die
geen grond vinden in objectieve feiten, het begrip «onderscheid» meer
en meer los wordt gemaakt van achterliggende opvattingen en in feite
wordt gebaseerd op uitkomsten, los van de vraag of daaraan mede
objectieve gegevens ten grondslag liggen. Een ander dan op uitkomsten
gegrond onderscheidbegrip zou - bijvoorbeeld - artikel 12, tweede lid
onder b, volstrekt onzinnig maken. Het laat zich immers niet inzien hoe
de Commissie de beweegredenen van de aanvrager zou moeten toetsen.

In het bijzonder geldt het voorafgaande voor het begrip «indirect
onderscheid», dat daardoor in de praktijk tot ongewenste begripsver–
vaging kan leiden. Als bijvoorbeeld voor een bepaalde functiegroep bij de
Rijkswaterstaat het bezit van het diploma civiel ingenieur wordt vereist,
zal dat ertoe leiden dat in deze functiegroep buitengewoon weinig
vrouwen worden gevonden omdat het aantal vrouwelijke civiel ingenieurs
helaas zeer klein is. Is het zinvol om dit als «indirect onderscheid», zij het
een gerechtvaardigde vorm, te beschouwen? Zou het niet wenselijker zijn
dit begrip te reserveren voor een geval waar - als gechargeerd voorbeeld
- het diploma civiel ingenieur verlangd wordt, niet met het oog op de
functievereisten maar met als primair oogmerk het weren van vrouwen?
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(Het behoeft geen betoog dat in een dergelijk geval artikel 12, tweede
lid, onderdeel b overbodig is).

Artikel 5

De leden van de CDA-fractie merkten op dat in artikel 5, tweede lid,
onderdelen a en b het «nodig zijn»-criterium gericht is op de vervulling
van een functie. Met betrekking tot een instelling van bijzonder onderwijs
daarentegen is het criterium (in artikel 5, tweede lid, onderdeel c) gericht
op de verwezenlijking van haar grondslag In de memorie van toelichting
zijn (op blz. 17) hieraan enige opmerkingen gewijd, die deze leden
(vooralsnog) niet konden volgen. Zij verzochten de regering nader uit te
leggen waarom uit de wettekst blijkt dat de toetsingsruimte voor de
commissie of de rechter beperkter is bij de onderdelen a en b dan bij het
onderdeel c, en welke gronden zulk een onderscheid rechtvaardigt.

Artikel 7

Ten aanzien van artikel 7, tweede lid merkte de regering in de memorie
van toelichting (blz. 22) het volgende op, zo memoreerden de leden van
de CDA-fractie:

«Hier zij nog vermeld dat, gelet op de verschillende positie van
enerzijds personeel en anderzijds leerlingen of andere onderwijsdeel–
nemers in een onderwijsmstelling, voor wat betreft de verwezenlijking
van de grondslag, de eisen aan laatstgenoemden minder stringent zullen
zijn dan aan het personeel van een onderwijsinstelling».

Deze leden vernamen gaarne wat de achterliggende bedoelmg is van
deze opmerking. Geeft zij slechts uiting aan een verwachting hoe de
praktijk zich terzake zal ontwikkelen, of is zij bedoeld als interpretatiesug–
gestie aan commissie of rechter, waartoe de wettekst zelve geen
aanleiding geeft. In het laatste geval vroegen deze leden waarom een
zodanig interpretatieadvies gerechtvaardigd is.

De leden van de WD-fractie merkten vervolgens op dat de criteria onder
a t/m d in artikel 7, eerste lid een heterogene reeks vormen: een maal
een werkgebied (a), twee maal een actor (b en c) en een maal een
mengvorm (d). Dit kan tot merkwaardige conclusies leiden, die wellicht
niet beoogd zijn. Zo zou uit de vergelijking van a en d geconcludeerd
kunnen worden dat niet onder b en c vallende rechtspersonen die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf het door dit artikel
bestreden onderscheid wél mogen maken en aldus aan een rechts–
persoon zou worden toegestaan wat men een natuurlijk persoon, zelfs in
zijn privésituatie, meent te moeten verbieden. Wil de regering een en
ander nader verklaren?

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken,
Van den Berg

De voorzitter van de commissie voor Justitie,
Wagemakers

De griffier van het verslag,
Hordijk
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