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1. Algemeen

1.1 Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van het
voorlopig verslag van de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat en voor Justitie. Graag gaan wij in deze
memorie van antwoord in op de daarin door de verschillende fracties
gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Aan de ene kant verheugt
het ons dat de leden van de CDA-fractie het als positief ervaren dat in dit
wetsvoorstel het discriminatieverbod wordt geëxpliciteerd op grond van
het uitgangspunt dat mensen fundamenteel gelijkwaardig zijn. Aan de
andere kant spijt het ons dat deze leden ondanks onze uitvoerige uiteen–
zettingen ter zake in eerdere fasen van de behandeling nog twijfels
hebben over de noodzaak van de voorgestelde wetgeving. Wij hopen
deze twijfels te kunnen wegnemen. De leden van de PvdA-fractie hadden
met grote belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Evenals
de regering verwierpen zij de opvatting volgens welke de voorgestelde
wetgeving niet noodzakelijk zou zijn. Deze leden achtten bij dit
wetsvoorstel vooral van belang dat bij schending van het beginsel van
gelijke behandeling, beklag kan worden gedaan bij de Commissie gelijke
behandeling. Het verheugt ons dat de leden van de D66-fractie
overwegend met instemming van het wetsvoorstel hebben kennis
genomen. Deze leden merkten op dat hun positieve verwachtingen over
de werking van de wet vooral gebaseerd zijn op de daarin neergelegde
mogelijkheden tot beklag bij de Commissie gelijke behandeling. De leden
van de fracties van SGP, RPF en GPV waren van oordeel dat de noodzaak
van de voorgestelde wetgeving naast de bestaande wettelijke instru–
menten ter bestrijding van discriminatie, ernstig moet worden betwijfeld.
In het kader van de behandeling van dit wetsvoorstel zijn wij reeds
uitvoerig ingegaan op de noodzaak van de voorgestelde wetgeving. Kern
van ons standpunt is dat discriminatie en achterstelling in ons land
voorkomen en dat het recht nog niet in elk opzicht voldoende
bescherming tegen die discriminatie biedt. In de eerste plaats biedt het
recht onvoldoende bescherming waar door de globale of algemene
formulering van de bestaande anti-discriminatiebepalingen onzekerheid
bestaat over de vraag welke ongelijke behandeling wel en welke niet is
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toegestaan. Voornamelijk de doorwerking van andere grondrechten in
verhoudingen tussen burgers onderling is in dat verband van belang. In
de tweede plaats biedt het recht onvoldoende bescherming tegen die
discriminatie, omdat de bestaande mogelijkheden om op te komen tegen
discriminatie te beperkt zijn. Een aanwijzing hiervoor is het gegeven dat
discriminatie op grond van de door het wetsvoorstel bestreken persoons–
kenmerken nog steeds voorkomt. Dit wetsvoorstel beoogt de
bescherming tegen discriminatie te verbeteren door het concretiseren
van het algemeen geformuleerde discriminatieverbod en door het bieden
van een betere rechtsingang om tegen discriminatie op te komen: de
mogelijkheid van groepsacties en onderzoek door een commissie. Ten
aanzien van de taak van de wetgever bij het concretiseren van het verbod
van discriminatie, hebben wij in het kader van de schriftelijke voorbe–
reiding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer reeds gewezen op
het standpunt van de grondwetgever ter zake. Bij de grondwetsher–
ziening van 1983 heeft de regering onomwonden een positief standpunt
ingenomen over de doorwerking van grondrechten in horizontale verhou–
dingen. In bepaalde opzichten kunnen grondrechten ook een belangrijke
functie vervullen in de verhoudingen tussen burgers onderling, zeker ook
in verhoudingen met particuliere instellingen. Bij de grondwetsherziening
is gezegd dat de wetgever een belangrijk aandeel heeft in het vorm
geven aan de werking van grondrechten tussen burgers onderling. Het is
derhalve zeker in overeenstemming met de bedoeling van de grondwet–
gever dat de wetgever een afweging van door grondrechten beschermde
belangen verricht in situaties waar verschillende grondrechten in het
geding zijn en daarvoor een wettelijk kader biedt.

1.2 De leden van de PvdA-fractie stelden prijs op een principiële
beschouwing over de plaats en taak van de wetgever bij conflicten
tussen verschillende grondrechten en de horizontale werking daarvan.

De rechtsvorming ten aanzien van de horizontale werking is een zaak
van wetgever, bestuur en rechter, elk vanuit de eigen staatsrechtelijke
positie. In het verleden zijn tal van wettelijke regels tot stand gekomen
waarin gestalte is gegeven aan de taak van de wetgever bij het formu–
leren van regels die betrekking hebben op rechtsverhoudingen tussen
burgers onderling en waarbij ook verschillende door grondrechten
beschermde belangen van burgers in het geding zijn. Voorbeelden zijn de
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht inzake het verhinderen of
storen van een openbare vergadering of een godsdienstige plechtigheid,
godslaster, belediging, de bescherming van de huisvrede, alsmede de
desbetreffende bepalingen in de Wet persoonsregistraties en de
Mediawet. Andere voorbeelden zijn de anti-discriminatiebepalingen in
het Wetboek van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen, de Wet Economische
Mededinging, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Wet op
de ondernemingsraden en de Wet op het algemeen verbindend en het
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereen–
komsten. Op grond van het vorenstaande zijn wij het enerzijds eens met
de opvatting van leden van de PvdA-fractie dat in het onderhavige
wetsvoorstel belangrijke stappen op het terrein van grondrechtencon–
flicten en de horizontale werking worden gezet. Anderzijds is dit
wetsvoorstel naar onze mening niet een zodanige «historische» stap dat
het alleen om die reden een «historische» motivering zou vergen. Zonder
afbreuk te willen doen aan het belang van de voorgestelde wetgeving,
zijn wij van mening dat het wetsvoorstel niet fundamenteel anders is dan
de hiervoor aangeduide wetgeving waarin regels zijn neergelegd die
betrekking hebben op de verhouding tussen door grondrechten
beschermde belangen van burgers onderling. Gezien die wetgeving is het
onderhavige wetsvoorstel in dat opzicht niet uniek. Dit wetsvoorstel is
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juridisch slechts in zoverre bijzonder, dat het een meer algemene
reikwijdte heeft en dat tal van grondrechten tegelijk in het geding zijn.

1.3 De leden van de VVD-fractie stelden enkele vragen over het
feitelijk effect van de voorgestelde wetgeving in onze samenleving. Deze
leden vroegen onder meer of deze wet ertoe zal kunnen leiden dat waar
thans ten onrechte onderscheid wordt gemaakt, dat in de toekomst niet
meer zal gebeuren.

De voorgestelde wetgeving heeft tot doel mensen bescherming te
bieden tegen discriminatie. De hiervoor noodzakelijke regels en handha–
vingsinstrumenten zijn in het wetsvoorstel neergelegd. De aan deze
regels ten grondslag liggende beginselen maken thans reeds deel uit van
het gemeenschappelijke gedachtengoed binnen onze samenleving. Het is
de bedoeling dat burgers, bedrijven en instellingen deze wettelijke regels
zullen naleven, zo nodig daartoe aangespoord door juridische acties die
het wetsvoorstel mogelijk maken. Verwacht mag worden dat dit zal
leiden tot wijziging van feitelijk handelen van personen, bedrijven en
instellingen die voorheen ongerechtvaardigd onderscheid maakten, maar
behoeft op zichzelf geen gevolgen te hebben voor discriminatoire opvat–
tingen van de betrokkenen. Primair zal dit wetsvoorstel meebrengen dat
men zich overeenkomstig de in deze wetgeving neergelegde normen zal
gedragen door daarmee bij het eigen handelen rekening te houden. Het
is mogelijk dat na verloop van tijd gevoeligheden, angsten en vooroor–
delen in verband met de in het wetsvoorstel vermelde gronden
verdwijnen. De wet kan echter niet voorschrijven hoe mensen moeten
denken, zij kan slechts bepalen hoe men zich moet of niet mag
gedragen. Het vorenstaande maakt de voorgestelde wetgeving echter
niet tot een bedenkelijk «kurieren am Symptom», zoals de leden van de
VVD-fractie zich afvroegen; juist maatregelen die mensen tot bepaalde
opvattingen zouden dwingen, zouden bedenkelijk, zo niet verwerpelijk,
zijn. Bovendien is het niet aan de overheid om uit te maken welke opvat–
tingen wel en welke niet zijn toegestaan. De taak van de wetgever op dit
terrein is om gedragingen die in onze samenleving niet toelaatbaar zijn,
te verbieden. De voorgestelde wetgeving beoogt derhalve niet een veran–
dering van opvattingen teweeg te brengen, maar beoogt bescherming te
bieden tegen gedragingen die discriminatie opleveren. Over de mate
waarin de door de leden van de VVD-fractie bedoelde opvattingen
worden gehuldigd, bestaat geen duidelijk inzicht. Wel blijkt uit tal van
onderzoeken dat discriminatie, al dan niet gebaseerd op intolerantie of
opvattingen over de waardigheid van anderen, feitelijk plaatsvindt.

Zoals hiervoor gezegd, voorziet het wetsvoorstel in de nodige
bepalingen die een goede handhaving mogelijk maken. De handhaving
van het wetsvoorstel, dat regels geeft over de verhouding tussen
overheid en burger en tussen burgers onderling, is primair in de handen
van de burgers zelf gelegd. Zij kunnen overtreding van de wet zelf, of
gezamenlijk door middel van een groepsactie, voorleggen aan de
Commissie gelijke behandeling en de rechter. De handhaving is aldus
een zaak van de burgers zelf. In enkele gevallen zal de overheid het initi–
atief nemen bij de handhaving, te weten indien de Commissie gebruik
maakt van de bevoegdheid uit eigen beweging onderzoek in te stellen op
grond van artikel 12, eerste lid, tweede volzin, en indien de Commissie
zelf een zaak aan de rechter voorlegt op grond van artikel 15, eerste lid.
De mate waarin de Commissie van deze handhavingsinstrumenten
gebruik zal maken, is aan de Commissie overgelaten.

De leden van de VVD-fractie vroegen voorts naar de feitelijke mogelijk–
heden om incidentele overtreding van deze wet op te sporen en in een
procedure voor de rechter te bewijzen. Zoals hiervoor uiteengezet, is het
initiatief bij de handhaving van deze wetgeving primair in de handen van
de burgers gelegd. Bij een incidentele wetsovertreding zal de
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gedupeerde burger, al dan niet gesteund door of door tussenkomst van
de betrokken ondernemingsraad of een (andere) belangenorganisatie,
een verzoek tot onderzoek kunnen indienen bij de Commissie. Het door
de Commissie in te stellen onderzoek zal, gelet op de in artikel 19
neergelegde onderzoeksbevoegdheden, veel feitenmateriaal aan het licht
kunnen brengen. Dat feitenmateriaal zal in een eventuele procedure voor
de rechter benut kunnen worden bij de bewijsvoering.

1.4 De leden van de VVD-fractie maakten enkele opmerkingen over de
horizontale werking van grondrechten en over de aan de voorgestelde
wetgeving ten grondslag liggende belangenafweging. Deze leden
vroegen of de staat zich met gedragingen van de burger mag bemoeien
door deze te nopen gelijk te behandelen en zo ja, hoe ver deze
bemoeienis mag gaan. Naar aanleiding van deze vragen en de vraag van
de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV naar een omschrijving van
het publieke belang dat met de voorgestelde wetgeving is gemoeid,
merken wij het volgende op.

De erkenning van de persoonlijke waardigheid van mensen is na de
Tweede Wereldoorlog door de internationale gemeenschap neergelegd
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, welke
verklaring later is uitgewerkt in tal van verdragsbepalingen. Deze
erkenning brengt mee, dat ieder individu vrijelijk zijn (grond)rechten en
vrijheden moet kunnen uitoefenen en zich in het maatschappelijk leven
moet kunnen bewegen, zonder dat hij wegens bepaalde persoonlijke
kenmerken of eigenschappen, bij voorbeeld op grond van vooroordelen
of gevoeligheden van anderen, wordt achtergesteld. Het hanteren van
bepaalde «kenmerken» is zo afkeurenswaardig dat het verbod van discri–
minatie zo nodig door middel van wetgeving moet doorwerken in andere
verhoudingen dan die tussen overheid en burger. Dat is ook nodig ten
einde te voorkomen dat grondrechten in de praktijk van het leven worden
gefrustreerd. Dit is een belang dat iedereen aangaat en dat in een
moderne democratische rechtsstaat niet aan het vrije spel van
maatschappelijke krachten kan worden overgelaten. Dit is het publieke
belang waarnaar de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen.
De wetgever heeft ten aanzien van dat belang de taak discriminatie in
het maatschappelijk ieven te verbieden. Daarmee wordt tevens een extra
bescherming gegeven aan de vrije uitoefening van andere grondrechten
op de terreinen van het maatschappelijk leven die het wetsvoorstel
bestrijkt. In antwoord op vragen van de leden van de fracties van SGP,
RPF en GPV, merken wij op dat het in dit verband niet van belang is om
vast te stellen in welke mate discriminatie binnen bepaalde instellingen
voorkomt en of als gevolg daarvan voor bepaalde groepen mensen een
ontoereikend niveau van voorzieningen bestaat. In antwoord op de vraag
van de leden van de VVD-fractie hoe ver de overheid in dezen mag gaan,
wijzen wij erop dat in een moderne democratische rechtsstaat naast het
grondrecht op gelijke behandeling en non-discriminatie ook andere
beginselen en grondrechten van belang zijn, zoals het beginsel van
scheiding van kerk en staat, de vrijheid van godsdienst en levensover–
tuiging, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting, het
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid
van onderwijs. Bij het bieden van bescherming tegen discriminatie dient
de wetgever een afweging te maken van de belangen die door dat
beginsel en die grondrechten worden beschermd. Uit die afweging volgt
de reikwijdte van het verbod van onderscheid waarnaar de leden van de
VVD-fractie vroegen. Het resultaat van die afweging is neergelegd in dit
wetsvoorstel.

1.5 De vraag van de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV of de
onderhavige wetgeving kan worden aangemerkt als symboolwetgeving,
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beantwoorden wij ontkennend. Zoals van de kant van de CDA-fractie uit
Tweede Kamer werd opgemerkt bij de openbare behandeling van dit
wetsvoorstel, staat of valt anti-discriminatiewetgeving met goede
handhavingsmechanismen. Om die reden is het van groot belang dat dit
wetsvoorstel voorziet in tal van bepalingen die een goede handhaving
mogelijk maken. Vooral de bepalingen over groepsacties en de instelling
van de Commissie gelijke behandeling zijn in dit verband belangrijk. Van
symboolwetgeving in de zin van wetgeving met slechts een symbolische
betekenis en zonder juridische betekenis, is geen sprake.

1.6 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen of wij
rekening houden met de mogelijkheid dat als gevolg van strikte
toepassing van de voorgestelde bepalingen organisaties op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag zich genoodzaakt zien
hun activiteiten te beëindigen.

Het wetsvoorstel is in overeenstemming met de in Grondwet en
verdragen gewaarborgde vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Dat bepaalde orgamsaties op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag hun activiteiten zouden beëindigen, komt ons dan ook zeer
onaannemelijk voor.

1.7 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV stelden de vraag of
door de voorgestelde wetgeving discriminatie die thans door middel van
het strafrecht wordt bestreden, in de toekomst meer langs civielrechte–
lijke weg zal worden tegengegaan.

Hierover is moeilijk een voorspelling te doen, omdat de uitkomst
hiervan mede afhankelijk is van de vraag welke stappen de door een
discriminatoire handeling benadeelde gaat ondernemen. Hem of haar
staan verschillende mogelijkheden ter beschikking. De benadeelde kan
zich tot de Commissie of de burgerlijke rechter wenden. Al dan niet in
combinatie met deze mogelijkheden kan aangifte bij een opsporingsamb–
tenaar worden gedaan. Van strafvervolging op grond van bij voorbeeld
artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht zal veelal worden
afgezien wanneer de zaak civielrechtelijk is afgedaan. Strafvervolging ligt
wel in de rede, ook wanneer de zaak civielrechtelijk is afgedaan, indien er
sprake is van een niet te tolereren schending van de rechtsorde.

2. De reikwljdte van het wetsvoorstel

2.1 De leden van de PvdA-fractie vroegen of het in het licht van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBP) vanuit systematisch oogpunt
niet beter ware geweest ook verenigingen onder deze wet te brengen.

Het wetsvoorstel bestrijkt de belangrijkste terreinen van het
maatschappelijk leven, te weten het terrein van de arbeid (artikelen 5 en
6) en het economisch goederen– en dienstenverkeer (artikel 7). Het
interne verenigingsleven valt aldus buiten de werkingssfeer van het
wetsvoorstel. De door deze leden bedoelde verdragsbepalingen
verplichten niet tot het verbieden van discriminatie bij de toelating tot
verenigingen en de deelname aan het verenigingsleven. Integendeel: met
betrekking tot het interne verenigingsleven genieten verenigingen juist op
grond van die verdragen, te weten op grond van artikel 11 van het
EVRM, artikel 22 van het IVBP, en tevens op grond van artikel 8 van de
Grondwet een bijzondere bescherming. De verenigingsvrijheid brengt
met zich dat verenigingen rechtmatig eisen kunnen stellen aan personen
ter verwezenlijking van een, wettelijk geoorloofd, gemeenschappelijk
doel. Dergelijke eisen zullen niet zelden betrekking hebben op de in het
wetsvoorstel opgenomen gronden, vooral indien het verenigingen betreft
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die de behartiging van de belangen van specifieke groepen tot doel
hebben. Het van toepassing verklaren van het verbod van onderscheid in
de zin van het wetsvoorstel, zou aan de verenigingsvrijheid afbreuk doen.
Vele verenigingen zijn immers juist gebaseerd op een gemeenschappelijk
politiek of godsdienstig dan wel levensbeschouwelijk doel of voor een
bepaalde doelgroep opgericht, zoals verenigingen voor gescheiden
mannen of vrouwen, besloten sociëteiten, vrouwenverenigingen,
mannen– en vrouwenkoren en sportverenigingen. Bovendien behoeft
onderscheid bij de toelating tot dergelijke verenigingen, gelet op het
pluriforme karakter van het Nederlandse verenigingsleven, geen belem–
mering op te leveren voor de uitgesloten groepen personen om aan het
maatschappelijk leven deel te nemen.

Het wetsvoorstel geldt overigens wel degelijk voor verenigingen voor
zover zij deelnemen aan het maatschappelijk verkeer op de terreinen die
door het wetsvoorstel worden bestreken. Het verbod van onderscheid in
de artikelen 5, 6 en 7 geldt ook voor verenigingen. Voor verenigingen
geldt ter zake van rechtsverhoudingen op het terrein van de arbeid, in
hun hoedanigheid van werkgever, het in artikel 5 neergelegde verbod van
onderscheid. Indien verenigingen goederen of diensten aanbieden of
indien de vereniging een open en zakelijk karakter heeft en het lidmaat–
schap in feite niet meer inhoudt dan dat aan de leden een goed of dienst
wordt aangeboden, is artikel 7 van toepassing.

2.2 De leden van de PvdA-fractie vroegen of de gronden leeftijd en
handicap, gezien het gecompliceerde karakter van deze kenmerken,
problemen zouden kunnen veroorzaken bij inpassing in het wetsvoorstel.

Deze gronden zijn ten opzichte van de in het wetsvoorstel vermelde
gronden in zoverre anders dat in de samenleving in veel gevallen op die
gronden onderscheid wordt gemaakt, vaak op basis van solide
argumenten welke per geval of categorie van gevallen verschillen en
soms juist in positieve zin door maatregelen die een bepaaide feitelijke
achterstand beogen op te heffen. Als zodanig passen zij niet in het
onderhavige wetsvoorstel waarin gronden zijn opgenomen waarop in
beginsel geen onderscheid mag worden gemaakt en waarbij slechts in
bijzondere gevallen het onderscheid geen discriminatie oplevert. Dit wil
niet zeggen dat geen discriminatie op de gronden leeftijd en handicap
zou voorkomen. Hoewel nog geen bruikbaar onderzoek ter zake is uitge–
voerd, vermoeden wij dat niet zelden op basis van vooroordelen of
onverdraagzaamheid in negatieve zin onderscheid op deze gronden
wordt gemaakt. Wij menen dat het zinvol is onderscheid op deze
gronden te onderzoeken. Het onderzoek naar leeftijdscriteria in wet– en
regelgeving is thans in een ver gevorderd stadium. Het onderzoek naar
discriminatie van gehandicapten, ter uitvoering van de op 11 februari
1993 door de Tweede Kamer aanvaarde motie, zal binnenkort beginnen.
Een concreet en uitgewerkt voorstel ter zake zal binnenkort aan de
Tweede Kamer worden toegezonden.

2.3 De leden van de D66-fractie wilden weten welke betekenis moet
worden gegeven aan de beperkte opsomming van gronden, in het
bijzonder het ontbreken van de grond handicap in het wetsvoorstel. Zij
vroegen of bij discriminatie op deze grond het wetsvoorstel beklag bij de
Commissie niet uitsluit en of zo'n uitsluiting op zich niet een ongelijke
behandeling zou opleveren in strijd met de Grondwet.

Het in artikel 1 van de Grondwet neergelegde discriminatieverbod
belet de wetgever niet om aan de hand van algemene gezichtspunten, op
zakelijke gronden, zoals de ernst van het voorkomen van discriminatie op
een bepaalde grond, bij het bieden van wettelijke bescherming tegen
discriminatie een keuze te maken van de gronden. Ook staat artikel 1 van
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de Grondwet er niet aan in de weg dat ten aanzien van bepaalde gronden
zoals handicap en leeftijd geen wetgeving of een geheel andere wette–
lijke regeling, eventueel met een beperkte reikwijdte, wenselijk zou zijn.
Discriminatie «op welke grond dan ook» is op grond van artikel 1 van de
Grondwet verboden. Dit verplicht de wetgever echter niet om bij
wetgeving ter uitwerking van het aan artikel 1 van de Grondwet ten
grondslag liggende beginsel, wettelijke bescherming te bieden tegen alle
denkbare vormen van discriminatie. Wetgeving behoeft ten aanzien van
bepaalde gronden niet nodig of niet wenselijk te zijn en ten aanzien van
de gronden waar wel wetgeving noodzakelijk of wenselijk is, behoeft de
vormgeving en reikwijdte van die wetgeving niet gelijk te zijn.

Zoals bij behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is
uiteengezet, zijn in dit wetsvoorstel de voor ons land relevante terreinen
van het maatschappelijk leven en relevante non-discriminatiegronden
opgenomen, waarbij voor wat de non-discriminatiegronden betreft
tevens is aangesloten bij artikel 1 van de Grondwet. De in het
wetsvoorstel opgenomen kenmerken en eigenschappen zijn in het
maatschappelijk verkeer doorgaans irrelevante of verdachte criteria voor
het maken van onderscheid. Behoudens in bepaalde uitdrukkelijk
genoemde relaties levert elk onderscheid op die criteria discriminatie op.
In dit wetsvoorstel is derhalve gekozen voor een systeem waarbij elk
onderscheid wordt verboden, behoudens de aangeduide relaties. Voor
andere criteria geldt dat onvoldoende inzicht bestaat in de vraag of, en
zo ja, in welke mate discriminatie voorkomt. Ook kan het zijn dat in veel
gevallen gerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt. In dat geval is de
in dit wetsvoorstel gekozen systeem niet bruikbaar. Dit geldt bij
voorbeeld voor de gronden leeftijd en handicap. Deze gronden zijn niet in
het wetsvoorstel opgenomen. De mogelijkheid van toegang tot de
Commissie gelijke behandeling bij discriminatie op andere dan in het
wetsvoorstel vermelde gronden, is derhalve uitgesloten. De taak van de
Commissie gelijke behandeling is - al dan niet op verzoek - te onder–
zoeken of onderscheid gemaakt wordt als bedoeld in de wet. Nu het
criterium gehandicapt zijn niet is opgenomen in het wetsvoorstel, zal
degene die zich tot de Commissie wendt met een klacht over onder–
scheid op grond van een handicap, door de Commissie in zijn klacht niet
kunnen worden ontvangen.

2.4 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen of het
enkele feit van gehandicapt zijn, reden kan zijn voor onderscheid op die
grond.

Er kunnen goede redenen zijn om rekening te houden met iemands
handicap. In sommige gevallen zoals bij sociaal beleid, zal dat ook plaats
vinden. Binnen het kader van dit wetsvoorstel waarin de grond
«handicap» niet voorkomt, speelt deze vraag echter geen rol. Deze vraag
komt aan de orde in het komende onderzoek naar discriminatie op deze
grond in het maatschappelijk leven.

2.5 Deze leden vroegen voorts of het in strijd met het verbod van
onderscheid zou zijn, indien het in het openbaar aanbieden van goederen
en diensten buiten verenigingsverband op een zodanige wijze geschiedt,
dat alleen personen met een homoseksuele gerichtheid zich daardoor
aangesproken weten.

Bij het openbaar aanbieden van goederen en diensten in het
maatschappelijk verkeer, is het niet ongebruikelijk dat de aanbieder zich
bij de formulering van zijn aanbod richt op de doelgroep van hetgeen hij
aanbiedt, juist met het oogmerk dat hoofdzakelijk of uitsluitend personen
die tot die doelgroep kunnen worden gerekend zich door het aanbod
aangesproken voelen. Een voorbeeld kan dit illustreren: zo zal bij een
zogenoemde homobar, een bar die (vrijwel) uitsluitend wordt bezocht
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door personen met een homoseksuele gerichtheid, al dan niet van één
bepaald geslacht, de exploitant bij het openstellen van die gelegenheid
en bij eventuele promotie-activiteiten het karakter van die bar naar voren
kunnen brengen waardoor juist personen die zich rekenen tot de groep
personen die gewoonlijk in die bar komen, zich juist aangesproken
voelen. Daarmee maakt de betrokkene echter nog geen onderscheid
tussen personen op grond van homo– of heteroseksuele gerichtheid of
geslacht. Dat is slechts het geval indien hij blijkens zijn aanbod personen
met een homo– of heteroseksuele gerichtheid of van een bepaald
geslacht bij voorbeeld de toegang of bediening weigert.

2.6 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen voorts of
het wetsvoorstel toestaat dat een Surinaamse kapper met uitsluitend
Surinaamse cliëntèle, uitsluitend Surinaams personeel werft.

Ervan uitgaande dat hier geen sprake is van voorkeursbeleid zoals
omschreven in artikel 2, derde lid, van het wetsvoorstel, geen sprake is
van een geval waarin de nationaliteit bepalend is, en evenmin sprake is
van toepasselijkheid van de in artikel 5, derde lid, neergelegde uitzon–
dering, voor privé-situaties, wordt een dergelijke handelwijze verboden
door artikel 5, eerste lid. Dat zou ook het geval zijn als in het voorbeeld
«Surinaams(e)» zou vvorden vervangen door: Hollands(e). In het gegeven
voorbeeld is de eis van het zijn van Surinamer, ook geen functionele eis,
in tegenstelling tot de eis als het hebben van bekwaamheid in het kappen
van «afro-kapsels».

2.7 Deze leden vroegen voorts naar een reactie op het artikel
«Voorkeursbehandeling of gewoon sociaal beleid» in het Nederlands
Juristenblad van 25 maart 19931. Deze leden vroegen of de in dat artikel
besproken asymmetrische benadering van het discriminatieverbod
wegens ras en geslacht ons aanspreekt.

In het bedoelde artikel wordt ervan uitgegaan dat het discriminatie–
verbod op zogenoemde asymmetrische verhoudingen betrekking heeft
en dat niet ieder onderscheid op grond van ras of geslacht verboden
moet worden geacht. De in het artikel beschreven asymmetrie ziet op het
bestaan van achtergestelde (gevoelige) groepen en (relatief) bevoor–
rechte groepen. De schrijfster van het artikel meent dat slechts onder–
scheid met een nadelig effect voor de «gevoelige» groep verboden moet
worden geacht. De schrijfster meent verder dat het discriminatieverbod
primair dient ter bescherming van de «gevoelige» groepen die zich in een
structurele achterstandspositie bevinden. Deze benadering ziet aldus
uitsluitend op de sociale dimensie van het in artikel 1 van de Grondwet
en in verdragen neergelegde discriminatieverbod. Het in artikel 1 van de
Grondwet neergelegde beginsel van non-discriminatie werkt echter
primair individueel. De schrijfster gaat eraan voorbij dat mannen en
personen die niet behoren tot een etnische minderheidsgroep gediscrimi–
neerd kunnen worden. Bij de bescherming tegen discriminatie in het
maatschappelijk leven gaat het erom dat mensen niet in een concrete
situatie worden achtergesteld op grond van irrelevante persoonsken–
merken, ongeacht of zij in het aigemeen op grond van dat kenmerk
worden achtergesteld.

3. De bewijslastverdeling

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de bewijslastverdeling in
discriminatiezaken. Deze leden verwezen wat de bewijslastverdeling
betreft naar door ons geciteerde uitspraken van de minister van Justitie
bij de behandeling van wetsvoorstel 19 908. Deze leden citeren hieruit
slechts één zinsnede en komen daardoor, zo lijkt het, tot onjuiste gevolg–
trekkingen. De desbetreffende volzin dient in haar geheel te worden
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gelezen. Deze luidt: «Degene die meent dat hij gediscrimineerd is, kan
volstaan met dit te stellen en degene die daartegenover 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.fi In de aangehaalde uitspraak ging
het er om dat aan de ene kant wordt gesteld dat discriminatie heeft
plaatsgevonden en dat aan de andere kant wordt toegegeven dat
weliswaar onderscheid is gemaakt maar dat dit, omdat er objectieve
rechtvaardigingsgronden zijn, geen discriminatie oplevert. Dit wil zeggen
dat voor beide partijen vaststaat dat onderscheid is gemaakt en dat
slechts de vraag dient te worden beantwoord of dit onderscheid discrimi–
natie oplevert. Het ligt voor de hand dat degene die het onderscheid
erkent maar zich op objectieve rechtvaardigingsgronden beroept, deze
ook nader adstrueert. Voor de goede orde merken wij op dat de rechter
alle vrijheid heeft om, rekening houdende met de omstandigheden van
het hen voorgelegde concrete geval, aan de hand van de artikelen 176
en verder van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot een verdelmg
van de bewijslast te komen2. Van een door de wetgever aan de rechter
opgelegde «bewijslastvisie» is bij dit wetsvoorstel geen sprake.

4. De verhouding tot andere grondrechten

4.1 De leden van de fracties van PvdA, VVD, SGP, RPF en GPV stelden
enkele vragen over de zogenoemde enkele-feitbepaling in het
wetsvoorstel (artikel 5, tweede lid, en artikel 7, tweede lid). De leden van
de CDA-fractie merkten op dat zij alleen bij een restrictieve interpretatie
van het begrip «enkele feit» geen strijd aanwezig achten met artikel 23
van de Grondwet. Deze leden vroegen onze reactie op het hierover
gestelde in een door hen geciteerde passage uit een reactie op dit
wetsvoorstel van het samenwerkingsverband «Beraad Geestelijke
Vrijheid».

Naar aanleiding van deze vragen willen wij in de eerste plaats
opmerken dat in het wetsvoorstel het resultaat is neergelegd van een
integrale afweging, vanuit algemene gezichtspunten, van de betrokken
door grondrechten beschermde belangen van burgers. Aan geen van de
betrokken grondrechten is in de verhouding tot de andere grondrechten
extra gewicht toegekend. Dat zou ook niet mogelijk zijn binnen de
grenzen van de Grondwet; het aan een bepaald grondrecht ten opzichte
van een of meer andere grondrechten toekennen van een algemeen
juridisch sterkere positie, zou in strijd zijn met de Grondwet. Naar
aanleiding van de opmerkingen van de leden van de CDA-fractie over de
betekenis van artikel 23 van de Grondwet voor de voorgestelde
wetgeving, merken wij het volgende op. De uit artikel 23, tweede lid, van
de Grondwet volgende klassieke dimensie van de vrijheid van onderwijs -
de vrijheid om onderwijs te geven - omvat de mogelijkheid om onder–
wijsinstellingen te stichten en het onderwijs daarbinnen naar eigen
opvattingen en overtuiging in te richten, onderwijzend personeel te
selecteren, leermiddelen te kiezen enz. Artikel 23, vijfde lid, spreekt
immers over de vrijheid van richting en artikel 23, zesde lid, vermeldt als
toepassingsgebieden van die vrijheid de keuze van de leermiddelen en de
aanstellmg van de onderwijzers. Een logische gevolgtrekking hieruit is,
dat de vrijheid van richting, inclusief de vrijheid van aanstelling van
onderwijzend personeel en van de keuze van de leermiddelen, elementen
zijn van de vrijheid omschreven in het tweede lid (en niet het zesde lid
waarnaar de Raad van State in zijn advies over dit wetsvoorstel verwees).
Bij het vermelden van de bevoegdheid van de overheid om deugdelijk–
heidseisen te stellen heeft de grondwetgever deze elementen van de
klassieke vrijheid van onderwijs uitdrukkelijk willen vastleggen. Naast de
in artikel 23, tweede lid, neergelegde klassieke vrijheid om onderwijs te
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geven, is de in artikel 23, vijfde tot en met zevende lid, neergelegde
financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs een
wezenlijk element van de grondwettelijke onderwijsvrijheid. De overheid
heeft blijkens het vijfde en zesde lid het recht in verband met de bekos–
tiging van het bijzonder onderwijs, eisen van deugdelijkheid aan het
bijzonder onderwijs te stellen. Deze eisen zijn echter alleen geoorloofd,
voor zover zij op de deugdelijkheid, de kwaliteit van het te bekostigen
onderwijs zijn gericht. Deze eisen mogen derhalve niet voor andere
doeleinden worden gesteld3. Voorschriften met een ander doel, bij
voorbeeld de geüjke behandeling van werknemers, zijn wel mogelijk bij
algemene regels van burgerlijk recht, die voor alle werknemers gelden.
Dit blijkt bij voorbeeld uit de wettelijke bepalingen betreffende het
verbod van discriminatoir ontslag wegens huwelijk, zwangerschap en
bevalling in het Burgerlijk Wetboek, dus voor alle arbeidsverhoudingen
inclusief die in het bijzonder onderwijs. Deze algemene regels over
gelijke behandeling bij arbeidsverhoudingen gelden evenzeer voor
arbeidsverhoudingen met instellingen van bijzonder onderwijs en zijn
naar het oordeel van de wetgever in overeenstemming met de grondwet–
telijke onderwijsvrijheid. In het nader rapport over dit wetsvoorstel
hebben wij enkele voorbeelden gegeven waarin de wetgever heeft geoor–
deeld dat een redelijke uitleg meebrengt dat het niet de bedoeling van
artikel 23 van de Grondwet kan zijn om in de weg te staan aan voor het
algemene rechtsverkeer geldende eisen, zoals het algemene arbeids–
recht, bestemd voor alle werknemers in ons land. Zo is de grondwette–
lijke bepaling over het onderwijs door de wetgever steeds opgevat. Uit
het vorenstaande blijkt dat de grondwettelijke aanstellingsvrijheid voor
instellingen van bijzonder onderwijs geen absolute vrijheid is. Het voren–
staande betekent dat de vrijheid van onderwijs juridisch bezien geen
absoluut recht is dat niet kan worden begrensd, maar dat de wetgever
bevoegd is tot het stellen van algemene regels van arbeidsrecht die
tevens de aanstellingsvrijheid van het bijzonder onderwijs kunnen
beperken. Dit neemt niet weg - en in zoverre hebben wij begrip voor het
standpunt van de leden van de CDA-fractie - dat vanuit een voor de
vrijheid van onderwijs maatgevend levensbeschouwelijk oogpunt het
beperken van de aanstellingsvrijheid door een verbod van discriminatoir
ontslag op de grond homoseksualiteit een andere kwestie kan zijn dan
het verbod van discriminatoir ontslag op de grond ras. De wetgever moet
dan ook vanuit algemene gezichtspunten een afweging maken van de
betrokken belangen en daarbij streven naar een regeling waarbij zoveel
mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. Wij
zijn ervan overtuigd dat dit wetsvoorstel voorziet in een optimale
regeling. In het wetsvoorstel wordt in het belang van de door discrimi–
natie getroffen persoon een zo duidelijk mogelijk wettelijke norm
gegeven en wordt de rechtsbescherming verbeterd door het mogelijk
maken van groepsacties en de instelling van de Commissie gelijke
behandeling. In het belang van instellingen op godsdienstige, levensbe–
schouwelijke of politieke grondslag en instellingen van bijzonder
onderwijs wordt aan hen de vrijheid gelaten om eisen te stellen in
verband met hun identiteit.

Ter verduidelijking van de zinsnede «het enkele feit van» in de artikelen
5, tweede lid, en 7, tweede lid, hebben wij in de memorie van toelichting
erop gewezen dat de grond homo– of heteroseksuele gerichtheid ziet op
het hebben van seksuele gevoelens en liefdesgevoelens. Wij hebben er
voorts op gewezen dat het enkele feit van die gerichtheid ook ziet op de
daarmee in het algemeen onlosmakelijk verbonden gedragingen. Wij
hebben in dat verband gewezen op liefdesuitingen en liefdesrelaties van
een persoon en het met een ander, van welk geslacht dan ook, samen–
wonen4. Het enkele feit van het hebben van een homoseksuele liefdesre–
latie of het daarmee samenwonen is onvoldoende reden voor onder–
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scheid. Waar wél rekening mee mag worden gehouden zijn gedragingen
en omstandigheden die niet leiden tot onderscheid op grond van het
enkele feit. Deze gedragingen en omstandigheden kunnen de situatie op
de school betreffen, maar ook de situatie buiten de school. De leerkracht
die aan de ene kant stelt dat hij de grondslag van de school onder–
schrijft, maar aan de andere kant deze grondslag tijdens de lessen niet
uitdraagt of zelfs blijkt te verwerpen, voldoet niet aan de eisen die door
het schoolbestuur aan hem kunnen worden gesteld. Ook indien iemand
in het openbaar blijk geeft van een zodanige leefstijl dat hij datgene wat
hij op de school uitdraagt in feite verwerpt of zelfs belachelijk maakt, kan
hij daarmee afbreuk doen aan zijn geloofwaardigheid - en dus zijn
geschiktheid - bij het vervullen van zijn functie in het onderwijs. Het
wetsvoorstel belet bijzondere scholen aldus niet om een personeels–
beleid te voeren dat aan leerkrachten de eis stelt dat zij de overtuiging
van de school meedragen en uitdragen. Zo'n verbod zou grondrechten
aantasten, niet beschermen. Dat is in wezen de betekenis van de enkele–
feitbepaling. Het enkele feit van, bij voorbeeld, iemands seksuele
gerichtheid en het al dan niet samenwonen, homo– of heteroseksueel, is
geen gerechtvaardigde grond voor het maken van onderscheid. Maar
wanneer, meer dan het enkele feit, een leerkracht niet langer de
overtuiging van de school uitdraagt, dan - en op die grond - is er iets
anders aan de hand, namelijk het functioneren van die leerkracht in het
verband van die school. De instelling van bijzonder onderwijs zal aan de
hand van doel en grondslag van de mstellmg moeten aangeven dat de
bedoelde gedragmgen van de leerkracht afbreuk doen aan het uitdragen
van de overtuiging door de leerkracht. Naar aanleiding van de vraag van
de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV of wij het verschil tussen
persoonskenmerken en persoonlijke keuzen relevant vinden voor de
uitleg van de artikelen 5 en 7, merken wij op dat de instelling mag
verlangen dat de wijze waarop iemand zich gedraagt en in welke
persoonlijke omstandigheden hij zich bevindt, ook al hangen die gedra–
gingen en omstandigheden samen met de homo– of heteroseksuele
gerichtheid of met de burgerlijke staat van de betrokkene, niet strijdig
zijn met de in verband met de grondslag van de instelling aan de
vervulling van zijn functie te stellen eisen die nodig zijn voor de verwe–
zenlijking van de grondslag van de instelling. Het enkele feit van hetero–
of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, daaronder begrepen
het enkele feit dat iemand ongehuwd samenwoont met iemand van
hetzelfde of van het andere geslacht, is echter geen rechtvaardiging voor
het uitsluiten van de betrokkene.

Het gegeven dat het een eigen verantwoordelijkheid van de instel–
lingen is, te bepalen welke eisen uit de grondslag van de instelling voort–
vloeien, maakt het onmogelijk hier concrete voorbeelden te noemen. Of
het stellen van die eisen kan worden aangemerkt als direct of indirect
onderscheid is, anders dan in de door de leden van de CDA-fractie
aangehaalde passage wordt geconcludeerd, in dit verband niet van
belang. In algemene zin kan worden gesteld, dat in dit verband slechts
omstandigheden van belang kunnen zijn die afbreuk doen aan de verwe–
zenlijking van de grondslag van de instelling. Niet het enkele feit van de
hetero– of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, maar de wijze
waarop de betrokkene in concreto in zijn leefwijze en bij het uitdragen
van de grondslag uiting geeft aan die gerichtheid of burgerlijke staat, kan
afbreuk doen aan de verwezenlijking van de grondslag, daaronder de
geloofwaardige overdracht van normen en waarden aan leerlingen
begrepen. Het bij het onderwijs betrokken personeelslid van de instelling
kan in zo'n geval zijn functie niet vervullen, omdat de verwezenlijking van
die grondslag onderdeel is van zijn functie. In het vorenstaande is de
betekenis van de enkele-feitbepaling nog eens helder uiteengezet.
Daaruit moge blijken dat het door de leden van de CDA-fractie
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geciteerde standpunt van het Beraad Geestelijke Vrijheid, inhoudende
dat de enkele-feitbepaling in principe weggeredeneerd zou zijn, onjuist
is.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie over de
gevolgen van kerktuchtelijk ingrijpen ten aanzien van een homoseksuele
leerkracht door een kerkgenootschap, stellen wij voorop dat ingevolge
artikel 3 van het wetsvoorstel het verbod van onderscheid niet van
toepassing is op rechtsverhoudingen binnen een kerkgenootschap. Het is
alleen ter beoordeling van het kerkgenootschap of en op welke gronden
het (kerkrechtelijk) optreedt tegen personen die tot het kerkgenootschap
behoren. De wetgever dient zich hier buiten te houden. Het kerkgenoot–
schap heeft ter zake zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook het schoolbe–
stuur heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard zal het bij zijn
handelen binnen de door het wetsvoorstel getrokken grenzen dienen te
blijven. Indien een schoolbestuur als vaste lijn hanteert, dat uitsluitend
leden van een of meer kerkgenootschappen aan die school verbonden
kunnen zijn, is het op zich niet in strijd met het wetsvoorstel, conse–
quenties te verbinden aan het verlies van dat lidmaatschap.

4.2 De leden van de CDA-fractie vroegen om nadere argumenten voor
het ontbreken van een met artikel 5, tweede lid, vergelijkbare uitzon–
dering in artikel 7 voor instellingen op godsdienstige grondslag. De leden
van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen naar de rechtvaardiging
van het voorgestelde wettelijk regiem op het openbare aanbod van
goederen en diensten, indien geen sprake is van schaarste of van een
monopoliepositie van de aanbieder.

De uitzondering die in artikel 7, tweede lid, is opgenomen voor het
bijzonder onderwijs houdt verband met artikel 23, tweede lid, van de
Grondwet. Deze specifieke grondwettelijke bescherming van de
richtingsvrijheid geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. Voor andere
terreinen, zoals de gezondheids– en bejaardenzorg, zijn in de Grondwet
geen soortgelijke bepalingen opgenomen. Bij een instelling op bijzondere
grondslag die goederen of diensten aanbiedt of advies of voorlichting
geeft over school of beroepskeuze, staat, anders dan bij instellingen van
bijzonder onderwijs, de overdracht van normen en waarden niet voorop.
Voor hen die gebruik wensen te maken van de door instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag op het terrein van de
gezondheidszorg of de bejaardenzorg aangeboden voorzieningen, kan de
identiteit van de instelling, welke tot uitdrukking kan komen in de aange–
boden voorzieningen, van invloed zijn op de keuze voor een bepaalde
instelling. Het feit dat een instelling als hier bedoeld een bepaalde
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag heeft, rechtvaardigt
niet dat bij het opnamebeleid van bewoners als toelatingseis het onder–
schrijven van deze grondslag wordt gesteld. De door deze instellingen
geboden voorzieningen nemen immers in het maatschappelijk leven een
zodanige plaats in dat aan niemand de toegang bij voorbaat mag worden
ontzegd. Anders dan bij het bijzonder onderwijs bestaan er immers niet
overal voldoende openbare voorzieningen op deze terreinen. Indien
onderscheid zou zijn toegestaan bij het opnamebeleid van deze instel–
lingen, zou dit betekenen dat het gebruik van deze voorzieningen
geweigerd zou kunnen worden aan hen die niet voldoen aan deze eisen,
hetgeen in strijd is met de doelstelling van dit wetsvoorstel. Het verbod
van onderscheid verhindert niet dat deze instellingen aan hun identiteit
uiting geven. Daarvoor is niet nodig om personen op de in het
wetsvoorstel opgenomen gronden uit te sluiten of anders te behandelen.
Op grond van vorenstaande overwegingen is voor instellingen op
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag in artikel 7 niet een
met artikel 5, tweede lid, onderdeel a, vergelijkbare uitzondering
opgenomen.
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4.3 De leden van de CDA-fractie vroegen voorts naar de toetsing aan
het criterium «nodig zijn» in de zin van de artikelen 5 en 7 door de
Commissie en de rechter. De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV
vroegen of de bepaling betreffende het enkele feit voldoende helderheid
biedt om instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag rechtszekerheid te bieden en of het risico niet groot is dat
hetgeen maatschappelijk geaccepteerd wordt geacht, maatgevend wordt
voor de rechtmatigheid van het maken van onderscheid.

Ten aanzien van de beoordeling van de toepasselijkheid van de enkele–
feitbepaling is in twee opzichten terughoudendheid geboden. Enerzijds
mag die bepaling niet zo beperkt of marginaal worden opgevat dat het
verbod van onderscheid zou worden uitgehold. Anderzijds is terughou–
dendheid geboden bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde eis
nodig is, gelet op het doel van de instelling dan we! voor de verwezen–
lijking van de grondslag van een instelling; deze beoordeling is primair
aan die instelling zelf: de rechter zal slechts toetsen of er redelijkerwijs
een verband bestaat tussen het doel of de grondslag en de gestelde eis.
Het doel en de grondslag en de daarop gebaseerde eisen vloeien voort
uit de eigen, bij voorbeeld religieuze aard van de mstelling, en staan
primair ter beoordeling van de instelling zelf. Commissie en rechter
zullen desgevraagd deze beoordeling toetsen aan de hand van de vraag
of terecht kan worden aangenomen dat er een duidelijke, objectiveerbare
band bestaat tussen de gestelde eisen en het doel of grondslag.
Commissie en rechter hebben niet tot taak de inhoud van de grondslag
of het doel te beoordelen maar zullen nagaan of de instelling zich terecht
erop beroept dat de gestelde eisen nodig zijn, gelet op het doel dan wel
de verwezenlijking van de grondslag. Veelal zal de instelling aangeven
dat de grondslag een bepaalde beleidslijn meebrengt voor bij voorbeeld
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 Commissie of rechter. Aldus
wordt in die bepaling niet verwezen naar hetgeen maatschappelijk
geaccepteerd wordt geacht, maar naar hetgeen door de instelling zelf
nodig wordt geacht.

4.4 De leden van de CDA-fractie vroegen naar een definitie van het
begrip «genootschap» in artikel 3 en wat onder «instelling in de zin van
de artikelen 5 en 7 moet worden verstaan en naar het onderscheid
tussen beide begrippen.

Artikel 3 van het wetsvoorstel spreekt over kerkgenootschappen en
andere genootschappen op geestelijke grondslag. Daarmee wordt,
evenals bij andere wetgeving het geval is, aangesloten bij de formulering
van artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze genoot–
schappen zijn in het algemeen organisaties van aangeslotenen, welke
zich de gemeenschappelijke godsverering dan wel het belijden van de
geestelijke grondslag van de aangeslotenen op de grondslag van de
gemeenschappelijke godsdienstige of geestelijke opvattingen ten doel
stellen en welke als kerkgenootschap dan wel genootschap op geeste–
lijke grondslag willen gelden. Een scherp omlijnde en juridisch sluitende
definitie van kerkgenootschappen en andere genootschappen op geeste–
lijke grondslag is moeilijk te geven door de grote variëteit van genoot–
schappen. 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. Een wettelijke definitie van bedoelde
genootschappen achten wij om die reden niet wenselijk. Dit is ook de
opvatting van de wetgever geweest bij de totstandkoming van artikel 18
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek5. Het begrip «instelling» in de
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6 Vergelijk bij voorbeeld: de artikelen 2, 4
en 5 het Besluit gevoelige gegevens, artikel
1 van de Rijkswet zetelverplaatsing door de
overheid van rechtspersonen en instellingen,
artikel 1 e.v van de Rompwet Instellingen
van weldadigheid en artikel 3 in samenhang
met artikel 131 van de Wet op het weten–
schappelijk onderwijs en artikel 1.1 van de
Wet op het hoger onderwijs en weten–
schappelijk onderzoek

artikelen 5 en 7 heeft geen andere betekenis dan die welke daaraan in
het normale spraakgebruik wordt toegekend. Dit begrip komt ook in
andere wetgeving voor zonder dat het begrip nader is gedefinieerd6. Wel
kan worden opgemerkt dat de eis van rechtspersoonlijkheid voor instel–
lingen in het algemeen niet geldt, soms wordt die eis wel gesteld aan de
organisatie waarvan de instelling uitgaat. In dit wetsvoorstel wordt niet
de eis van rechtspersoonlijkheid gesteld. Een insteliing kan zelf rechts–
persoonlijkheid bezitten, maar kan ook uitgaan van een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon in welk geval het een juridisch onzelf–
standig onderdeel (ofwel zonder rechtspersoonlijkheid) van die rechts–
persoon is. Het begrip «instelling» is daarmee een ruim begrip.
Daaronder zal in beginsel ook een genootschap als bedoeld in artikel 3
kunnen vallen. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 7 is het verschil
tussen de begrippen instelling en (kerk)genootschap echter niet relevant.
De artikelen 5 en 7 zijn van toepassing voor het «externe rechtsverkeer»
tussen een (kerk)genootschap en derden. Zo zal bij voorbeeld een
arbeidsverhouding met een koster of een organist in beginsel kunnen
worden aangemerkt als een rechtsverhouding binnen het genootschap in
welk geval de wet niet van toepassing is. Het kan echter ook gaan om
een externe rechtsverhouding tussen een genootschap als bedoeld en
een derde. Bij de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede
Kamer zijn als voorbeelden gegeven de arbeidsverhouding tussen een
(kerk)genootschap en een glazenwasser en de verhuur aan derden van
(kerkelijke) ruimten door een (kerk)genootschap voor muziekuitvoeringen.
In die gevallen kunnen respectievelijk de artikelen 5 en 7 van toepassing
zijn. Een dergelijk genootschap of onderdeel daarvan zal kunnen worden
aangemerkt als een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag in de zin van artikel 5, tweede lid, en als een instelling als
bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel c. Ook een school die door
een (kerk)genootschap in stand wordt gehouden, ingevolge artikel 3,
onderdeel b, met uitzondering van een school die opleidt tot een
geestelijk ambt, kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in
artikel 7, tweede lid, onderdeel c.

4.5 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV waren verontrust
over de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de levensbeschouwelijke en
ethische overtuigingen van burgers. In dat verband vroegen zij naar de
reden van de gekozen wetssytematiek waarbij onderscheid is verboden
behoudens de aanwezigheid van een wettelijke rechtvaardigingsgrond.

Het wetsvoorstel doet niet af aan de vrijheid een bepaalde levensbe–
schouwelijke of ethische overtuiging te hebben. Het wetsvoorstel
verbiedt slechts bepaalde gedragingen, die zoieer in dat wat mensen
hoogstpersoonlijk eigen is doordringen dat dit de menselijke waardigheid
aantast. De wetgever heeft tot taak personen te beschermen tegen
discriminatie op de in het wetsvoorstel opgenomen gronden. Deze
gronden zijn op de door het wetsvoorstel bestreken terreinen van het
maatschappelijk leven doorgaans niet relevant. Dit is de reden voor het
in het wetsvoorstel neergelegde gesloten systeem. Slechts in bepaalde
relaties kan het onderscheid van belang zijn. Voor die gevallen zijn in het
wetsvoorstel uitzonderingen opgenomen.

4.6 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV merkten op dat de
Minister van Binnenlandse Zaken tijdens de openbare behandeling van
het wetsvoorstel heeft betoogd dat het wetsvoorstel een bepaalde
gedragsinterpretatie van de Schrift onwettig zou willen maken. Deze
leden vroegen hoe deze opmerking moet worden begrepen.

Voor wat de uitleg van de Schrift betreft, merken wij op dat de
overheid op grond van het beginsel van scheiding van kerk en staat
alsmede de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging zoals
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neergelegd in artikel 6, eerste lid, van de Grondwet, artikel 9 van het
EVRM en artikel 18 van het IVBPR, niet mag treden in de juistheid van
een bepaalde schriftuitleg. Een bepaalde schriftuitleg kan niet door de
overheid worden opgelegd of verboden. Aan de andere kant kan de
overheid wel bepaalde ontoelaatbare gedragingen verbieden. Hierop
heeft ook de zinsnede «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet» in artikel 6 van de Grondwet betrekking. In de hiervoor vermelde
internationale verdragsbepalingen is eveneens voorzien in de
mogelijkheid van wettelijke begrenzingen van de vrijheid van godsdienst
of levensovertuiging, voor zover die wettelijke beperkingen noodzakelijk
zijn (onder andere) ter bescherming van de (fundamentele) rechten en
vrijheden van anderen. Voor wat betreft de door deze leden bedoelde
uitspraken over gedragsinterpretaties van de Schrift, merken wij het
volgende op. Bij de openbare behandeling in de Tweede Kamer heeft de
Minister van Binnenlandse Zaken gezegd: «(...) maar het is niet zo dat
met deze wet verschillende interpretaties van de Schrift verboden
zouden worden. Daar is geen sprake van. De wet zegt alleen dat één
gedragsinterpretatie daarvan niet meer kan.» Tijdens de bijeenkomst van
de Bond van Nederlandse Predikanten in Utrecht op 20 april 1993 is niet
iets anders gezegd. Maar wij hebben er aan de andere kant begrip voor
dat, aangezien de verwijzing naar de Schrift een gevoeiige materie raakt
en door de wijze waarop het verband tussen het wetsvoorstel en de
uitleg van de Schrift in de media is verwoord, veel - en soms emotionele
- reacties zijn los gemaakt, hoewel in het desbetreffende interruptie–
debat in de Tweede Kamer juist de uit de vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging voortvloeiende vrijheid van schriftuitleg is benadrukt.
Daaraan kunnen slechts in die zin grenzen worden gesteld dat de in het
wetsvoorstel genoemde karakteristieken niet geïsoleerd tot onderscheid
makend gedrag mogen leiden. Deze leden vroegen of wij van oordeel zijn
dat het Nederlandse burgers moet worden verboden bepaalde gedra–
gingen op grond van de bijbel zonde te noemen. Het antwoord luidt
ontkennend. De overheid treedt niet in zulke waardeoordelen, voor zover
bij de meningsuiting de wettelijke grenzen - ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet– niet worden overschreden. In het hiervoor bedoelde
interruptiedebat is in dat verband gewezen op het (strafrechtelijke)
verbod van racistische uitlatingen7.

4.7 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV wezen erop dat het
wetsvoorstel bij een minderheid in de Nederlandse samenleving ernstige
principiële bezwaren oproept. Deze leden vroegen of een anti-discrimina–
tiewet die door een minderheid wordt beschouwd als een aanslag op
haar geestelijke vrijheden, haar doel niet voorbij schiet. Het feit dat het
wetsvoorstel de steun heeft van velen in onze samenleving is belangrijk,
maar waar het gaat om de bescherming van minderheden niet doorslag–
gevend. Het wetsvoorstel wordt echter tot onze spijt en naar onze
mening geheel ten onrechte gezien als een aanslag op geestelijke
vrijheden. Het wetsvoorstel beschermt juist geestelijke vrijheden: het
beschermt het hebben van een bepaalde godsdienstige of politieke
opvatting, het hebben van een bepaalde levensovertuiging. Ook doet het
wetsvoorstel niets af aan de vrijheid een bepaalde overtuiging te
koesteren en deze in de privé-sfeer en in eigen kring, binnen het verband
van een (kerk)genootschap of een vereniging uit te dragen en overeen–
komstig te handelen. Slechts het handelen in het maatschappelijk
verkeer wordt door het wetsvoorstel genormeerd, ter bescherming van
rechten en vrijheden van anderen.

4.8 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen een
overzicht van de anti-discriminatiewetgeving in de EG-landen. Ook

1 Handeiingen n 1992/93, biz 3593 (i.k.). vroegen deze leden of door Nederland geratificeerde internationale
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' Zie voor een eerste inventarisatie: Steen,
S. J. van der (1993) Anti-discriminatiewet–
geving in diverse landen Den Haag: Minis–
terie van Binnenlandse Zaken (Literatuurrap–
port nr. 33 van het Ministerie van Binnen–
landse Zaken, directie Communicatie, Docu–
mentatie en Bibliotheek).

verdragen verplichten tot uitbreiding van de bestaande anti-discrimina–
tiewetgeving.

In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat in tal van internationale
verdragen en verklaringen wordt aangespoord maatregelen te nemen ter
bescherming tegen discriminatie. In beginsel wordt het in die verdragen
en verklaringen aan de staten overgelaten de nodige passende maatre–
gelen ter zake te nemen. Voor wat betreft de voor ons land geldende
verplichtingen ingevolge internationale verdragen, zij verwezen naar het
ter zake gestelde bij de parlementaire behandeling van de wetgeving ter
goedkeuring van de desbetreffende verdragen. In dit verband zij vooral
gewezen op het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie en het Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Ter uitvoering
van de EG-richtlijnen inzake de gelijke behandeling hebben de
EG-lidstaten wetgeving tot stand gebracht welke vergelijkbaar is met de
Wet gelijke behandeling van rnannen en vrouwen. In een aantal
EG-lidstaten is voorts wetgeving tot stand gebracht waarmee discrimi–
natie op andere gronden en andere terreinen dan de arbeid wordt
verboden. In dit verband kunnen worden genoemd: het Verenigd
Koninkrïjk, Frankrijk, Italië en Denemarken. Ook buiten de Europese
Gemeenschap, zoals in Canada, Australië en de Verenigde Staten,
bestaat wetgeving ter bestrijding van discriminatie, niet alleen ter
bestrijding van discriminatie op grond van ras of geslacht, maar ook -
per land verschilt dit - ten aanzien van de gronden godsdienst, politieke
gezindheid, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd
en handicap. Hoewel wij begrip hebben voor het verzoek om het door
deze leden gevraagde overzicht, gaat het in bestek van het onderhavige
wetsvoorstel te ver een overzicht te geven van de anti-discriminatiewet–
geving in het buitenland en van de aanwezige uitzonderingsregimes voor
het aanstellings– en toelatingsbeleid van organisaties op godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag. Dit zou een zeer omvangrijk,
ingewikkeld en langdurig onderzoek vergen. Wij beschikken thans niet
over het gevraagde overzicht8. Wij achten het overigens niet van beslis–
sende betekenis op welke wijze in andere landen door de wetgever
gestalte is gegeven van het verbod van discriminatie. Wij achten voor
Nederland vooral van belang de Nederlandse maatschappelijke context,
de relevante grondwettelijke bepalingen en de voor Nederland geldende
internationale verdragsbepalingen.

4.9 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen naar het
standpunt van de regering over de op 25 november 1981 door de
Algemene vergadering van de Verenigde Naties aangenomen resolutie
met betrekking tot de intolerantie en discriminatie op basis van
godsdienstige gezindheid en of het wetsvoorstel zich verdraagt met de in
artikel 6 van die resolutie voorkomende definitie van godsdienstvrijheid.

In artikel 1, eerste lid, van deze verklaring is neergelegd het vrijheids–
recht op gedachte, geweten, religie en geloof. De verklaring beoogt alle
staten aan te sporen dit vrijheidsrecht te beschermen, onder andere door
het nemen van maatregelen ter voorkoming en uitbanning van discrimi–
natie op grond van religie of geloof (artikel 6). De door deze leden
bedoelde definitie in artikel 6 omvat een nadere omschrijving van het
recht op vrijheid van gedachte, geweten, religie of geloof. In artikel 1,
derde lid, is bepaald dat dit vrijheidsrecht kan worden beperkt ter
bescherming –van onder andere de fundamentele rechten en vrijheden
van anderen. Het onderhavige wetsvoorstel dat er juist toe strekt
personen tegen discriminatie op de in het wetsvoorstel vermelde
gronden te beschermen, is mede ter uitwerking van het beginsel dat ten
grondslag ligt aan artikel 6 van bedoelde verklaring, aangezien het
wetsvoorstel mede beoogt bescherming te bieden tegen discriminatie op
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9 Zie: Kamerstukken II 1976/77, 13872, nr.
7 blz. 12.
10 Zie bij voorbeeld: HR 10dec 1957, NJ
1 958, 1 76 en HR 5 mei 1959, NJ 1959,361

grond van godsdienst en levensovertuiging. Het wetsvoorstel is voorts in
overeenstemming met de in artikel 1, derde lid, van die verklaring
omschreven beperkingsclausule, aangezien het ertoe strekt bescherming
te bieden tegen discriminatie, hetgeen kan worden aangemerkt als een
fundamenteel recht van anderen in de zin van bedoelde bepaling.

4.10 Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fracties van
SGP, RPF en GPV of traditionele vrijheden als de godsdienstvrijheid met
name de functie hebben om minderheden tegen politieke meerderheden
te beschermen, merken wij op dat de grondwetgever bij het formuleren
van de in de huidige Grondwet opgenomen grondrechten, de beperking
van grondrechten heeft gebonden aan doelcriteria en ten aanzien van die
beperking competentievoorschriften heeft gegeven9. Ten aanzien van de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging kan in dit verband worden
gewezen op de zinsnede «behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet» in artikel 6, eerste lid, van de Grondwet en op artikel 6,
tweede lid, van de Grondwet.

4.11 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen voorts of
de gronden burgerlijke staat en hetero– of homoseksuele gerichtheid in
internationaal perspectief een volstrekt novum vormen.

Deze vraag kunnen wij ontkennend beantwoorden. In andere landen,
zowel binnen de Europese Gemeenschap als daarbuiten, bestaat
wetgeving ter bescnerming tegen discriminatie op grond van hetero– of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Voorbeelden zijn te vinden
in Canada, Australië, Denemarken en Frankrijk.

4.12 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen een
verduidelijking van de tijdens de openbare behandeling van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer gemaakte opmerkingen van de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen over ongesubsidieerde onder–
wijsinstellingen en in het bijzonder de vraag of deze instellingen onder de
werking van artikel 23 van de Grondwet vallen. Voorts vroegen zij of
deze instellingen in hetzelfde kader als bijvoorbeeld de bejaardenoorden
op een bepaalde grondslag of verenigingen op een bepaalde grondslag
vallen.

Met betrekking tot de niet uit de openbare kas bekostigde onderwijsin–
stellingen merken wij op dat de in artikel 23, tweede lid, van de
Grondwet neergelegde vrijheid van onderwijs onverkort op deze instel–
lingen van toepassing is. Dit geldt echter (uiteraard) niet voor de in
artikel 23, vijfde tot en met zevende lid, neergelegde bepalingen inzake
de bekostiging en de financiële gelijkstelling. Dit wordt bevestigd door
de jurisprudentie inzake artikel 208 (oud), tweede lid van de Grondwet,
thans artikel 23, tweede lid10. Voorts merken wij op dat de artikelen 5,
tweede lid, onderdeel c, en 7, tweede lid, van het wetsvoorstel spreken
over instellingen van bijzonder onderwijs in het algemeen. Deze
bepalingen richten zich aldus niet specifiek op uit de openbare kas
bekostigde instellingen van bijzonder onderwijs. Ook de niet uit openbare
kas bekostigde onderwijsinstellingen kunnen tot de in die artikelleden
bedoelde instellingen worden gerekend. Voor instellingen, ook bejaar–
denoorden en verenigingen, op politieke dan wel godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag, is in artikel 5, tweede lid, voorzien in
een uitzondering. Voor deze instellingen is ten aanzien van artikel 7, bij
het aanbieden van goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of
beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van
advies of voorlichting over school– of beroepskeuze, niet in een derge–
lijke uitzondering voorzien.

4.13 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen met
betrekking tot het beperkte uitzonderingsregiem voor instellingen van
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bijzonder onderwijs of wij van mening zijn dat van een geloofwaardige
overdracht van waarden en normen in de school gesproken kan worden
als het wetsvoorstel tot gevolg heeft dat er voor wat betreft het
personeel van de school of een deel daarvan een scheiding tussen leer
en leven, tussen woord en daad, en mogelijk een tweedeling onder het
personeel optreedt.

Het onderhavige wetsvoorstel laat volledig onverlet de bestaande
mogelijkheden van het bestuur van een bijzondere onderwijsinstelling om
binrien de school waarden en normen naar eigen inzicht over te dragen.
In welke mate deze overdracht geloofwaardig is, is in elk geval niet ter
beoordeling van de overheid. Veeleer is hier een taak weggelegd voor de
ouders en verzorgers van de leerlingen. Met het wetsvoorstel, waarbij
voor instellingen van bijzonder onderwijs specifieke bepalingen zijn
opgenomen, is een synthese gevonden waarbij zowel de door het discri–
minatieverbod beschermde belangen van onderwijzers en leerlingen als
het door de benoemings– en toelatingsvrijheid van de bijzondere school–
besturen bescherming vinden. Voorts verwijzen wij naar hetgeen wij
hebben opgemerkt in paragraaf 4.1 van deze memorie.

5. De Commissie gelijke behandeling

5.1 De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vroegen naar de
verwachte omvang van de kosten die met de implementatie en uitvoering
van deze wetgeving gepaard zullen gaan.

De uitvoeringskosten zullen betrekking hebben op het functioneren van
de bij deze wettelijke regeling in te stellen Commissie gelijke behan–
deling met een aan de te verwachten werklast gerelateerde
formatie-omvang, zoals uiteengezet in paragraaf 9 van de memorie van
toelichting. De structurele kosten van de uitvoering zijn hierin geraamd
op ongeveer f 3,8 miljoen. De implementatie van deze regeling omvat in
de eerste plaats een voorlichtingscampagne om de wet, inclusief de
insteliing van de Commissie gelijke behandeling, een ruime bekendheid
bij het publiek te geven In de tweede plaats zal het Ministerie van
Justitie in samenwerking met enkele beoogde leden, waaronder in elk
geval de beoogde voorzitter, van de Commissie gelijke behandeling - ais
kwartiermakers - de instelling van de Commissie voorbereiden. De met
de implementatie gemoeide incidentele kosten worden vooralsnog
geraamd op 2,5 a 3,5 miljoen gulden, al naar gelang de omvang van de
formatie waarin de Commissie in oprichting van start zal gaan en het
precieze tijdstip waarop dit zal gebeuren.

5.2 De leden van de CDA-fractie vroegen onder verwijzing naar orue
opmerking ter zake bij de bespreking van de dereguleringsaspecten in de
memorie van toelichting, waarom de Commissie gelijke behandeling niet
als een vorm van bestuurlijk toezicht kan worden geduid.

De werkzaamheden die door of namens een bestuursorgaan (uit eigen
beweging) worden verricht om na te gaan of voorschriften worden
nageleefd, worden aangeduid als toezicht op de naleving van die
voorschriften11. De Commissie heeft de bevoegdheid om uit eigen
beweging te onderzoeken of stelselmatig onderscheid wordt gemaakt in
de openbare dienst of binnen één of meer sectoren van het maatschap–
pelijk leven. Op zich zou dit kunnen worden geduid als toezicht als
hiervoor bedoeld, doch gelet op het gegeven dat verwacht mag worden
dat van deze bevoegdheid slechts in zeer beperkte mate gebruik zal
worden gemaakt en gelet op het gegeven dat het onderzoek uit eigen
beweging - met uitzondering van onderscheid binnen de openbare dienst

" vgi. Aanwijzing 132 van de Aanwijzingen - zich niet richt op de naleving van de wet door bepaalde bedrijven,
voor de regeigeving. instellingen of individuen, kan men bij het onderzoek uit eigen beweging
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12 Het jaarverslag van de Commissie gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de
arbeid wordt door de Commissie uitgegeven
en is kosteloos verkrijgbaar bij het bureau
van de Commissie.
13 Wet van 27 april 1989, Stb 1989, 168,
houdende wijziging van de Wet geli jke
behandeling van mannen en vrouwen (Stb
1980, 86), van artikel 1637IJ van het Burger–
lijk Wetboek en aanvulling van de Wet
medezeggenschap onderwijs en enkele
andere onderwijswetten alsmede opneming
van de Wet gelijke behandeling van mannen
en vrouwen in de burgerlijke openbare
dienst (Stb 1980, 384), van de Wet gelijk
loon voor vrouwen en mannen (Stb. 1975,
1 29) en van de Wet tijdelijke voorziening
gelijke behandeling van mannen en vrouwen
en van gehuwden en ongehuwden in geval
van de beëindiging van de dienstbetrekking
(Stb 1979, 278) in de Wet gelijke behande–
ling van mannen en vrouwen (betreft herzie–
ning van de wetgeving inzake gelijke behan–
deling van mannen en vrouwen)

niet spreken over bestuurlijk toezicht. De Commissie kan voorts niet
worden gezien als een inspectie– of controledienst.

5.3 Het kwam de leden van de CDA-fractie instructief voor kennis te
nemen van de evaluatie van de Commissie gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid en met name van meer recent
materiaal dan de in paragraaf 8.8 van de memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer verstrekte gegevens.

In haar verslag over het jaar 1991, haar tweede jaarverslag12, vermeldt
de Commissie dat in deze periode 93 verzoeken om een onderzoek en
oordeel werden ingediend. Daarvan werden 69 verzoeken ingediend door
individuen, waaronder 56 vrouwen en dertien mannen. Tien verzoeken
werden ingediend door zelfstandige belangenorganisaties en vijf door
ondernemingsraden of dienstcommissies. In negen zaken werd een
verzoek ingediend over het eigen handelen van een organisatie
(doorgaans een werkgever of een werkgeversorganisatie). Ten opzichte
van de eerste verslagperiode, van 1 juli 1989 tot en met 31 december
1990, betekent dit een duidelijke vermindering van het aantal verzoeken,
vooral van het aantal door belangenorganisaties ingediende verzoeken
(van 193 naartien). De in de eerste verslagperiode door zelfstandige
belangenorganisaties ingediende verzoeken - 193 van de in totaal 398
verzoeken in die periode - hadden overwegend betrekking op werving en
selectie. De Commissie heeft naar aanleiding van die zaken een groot
aantal vragen naar de interpretatie van de wet op dit gebied beantwoord
en acht dit blijkens het jaarverslag 1991 mogelijk de reden waarom in
1991 veel minder van dergelijke zaken (via belangenorganisaties) aan
haar werden voorgelegd. Overigens menen wij dat een mogelijke oorzaak
van het relatief hoge aantal verzoeken in de eerste verslagperiode ook
kan zijn gelegen in de voorlichtingscampagne bij de inwerkingtreding van
de wetgeving waarbij de Commissie gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de arbeid werd samengevoegd met de Commissie gelijke
bedeling van mannen en vrouwen bij de arbeid in burgerlijke openbare
dienst13. Via voorlichting heeft de Commissie blijkens haar jaarverslag
1991 overigens getracht de noodzaak tot het vragen van een oordeel aan
de Commissie in voorkomende gevallen weg te nemen. Aan de andere
kant nam het aantal verzoeken over het eigen handelen toe, van zeven in
de eerste verslagperiode tot negen in de tweede verslagperiode.
Daaronder bevonden zich ook twee verzoeken om een oordeel van
werkgeversorganisaties die in samenspraak met de betrokken werkne–
mersorganisaties onderdelen van een CAO aan de Commissie
voorlegden. In haar tweede jaarverslag constateert de Commissie ook
dat de aan haar voorgelegde zaken gecompliceerder worden en aldus
meer onderzoek vergen. Het aantal in 1991 uitgebrachte oordelen
bedroeg 86. In 71 van de 86 uitgebrachte oordelen kwam de Commissie
tot het oordeel dat er sprake was van onderscheid op grond van geslacht
of huwelijkse staat in strijd met de wet. Evenals in de eerste verslagpe–
riode 1990 kreeg de Commissie veel vragen te beantwoorden over
voorkeursbeleid voor vrouwen en over de positie van deeltijdwerkers. Ten
slotte kan worden vermeld dat de Commissie het voornemen heeft een
evaluatieonderzoek te laten uitvoeren. Doel van deze evaluatie is om
inzicht te krijgen in de wijze waarop en de mate waarin de Commissie
aan haar wettelijke taak heeft kunnen voldoen en om opgebouwde
deskundigheid en ervaring van en binnen de Commissie deugdelijk over
te dragen aan de nieuwe Commissie.

5.4 In antwoord op vragen van de leden van de PvdA-fractie over de
Commissie en de relatie met het strafrecht merken wij het volgende op.

De Commissie kan bij een onderzoek kennis krijgen van een strafbaar
feit. Indien van een strafbaar feit blijkt, is de Commissie niet gehouden
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14 Verwezen zij naar paragraaf 8.2 van de
nota naar aanleiding van het eindverslag aan
de Tweede Kamer en de opmerkingen ter
zake tijdens de openbare behandeling van
het wetsvoorstel door de Tweede Kamer
(Handelingen II 1992/93, blz 3521 rk.)

daarvan aangifte te doen. Een specifieke uitzondering hierop is indien het
in strijd handelen met de Algemene wet gelijke behandeling tevens een
misdrijf is op grond van de anti-discriminatiebepalingen in het Wetboek
van Strafrecht, indien het een ambtsmisdrijf betreft dan wel is begaan
door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft
geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of
middel hem door zijn ambt geschonken. Wij verwijzen in dit verband naar
artikel 162, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Het
antwoord op de door deze leden gestelde vraag of de door de
Commissie geconstateerde feiten als bewijs in een strafzaak dienst
kunnen doen, is in eerste instantie aan het openbaar ministerie en
vervolgens ter beoordeling van de strafrechter. Met betrekking tot de
rechtspositie van degene die het onderscheid maakt, wijzen wij op artikel
19, tweede lid, van het wetsvoorstel. De verplichting om de door de
Commissie gevorderde inlichtingen en bescheiden te verstrekken geldt
niet indien een persoon daardoor onder meer zich zelf aan het gevaar
van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou bloot–
stellen. Hierbij is aangesloten bij artikel 191, vierde lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering. Wij zien in dit opzicht geen problemen
van strafvorderlijke aard.

5.5 De leden van de VVD-fractie vroegen naar de gebondenheid van
de burgerlijke rechter aan het oordeel van de Commissie over de strij–
digheid met deze wet van een bepaalde gedraging.

Deze leden hebben uit de eerdere stukken, wij bevestigen dit desge–
vraagd14, terecht afgeleid dat wij het inzicht delen dat de burgerlijke
rechter het volle toetsingsrecht heeft ten aanzien van een oordeel van de
Commissie dat hem wordt voorgelegd.

6. Artikelen

Artikel 1

De leden van de VVD-fractie vroegen een nadere beschouwing over de
betekenis van het begrip «onderscheid».

De in artikel 1 van het wetsvoorstel neergelegde omschrijving van het
begrip onderscheid heeft een drietal functies. Artikel 1, onderdeel a,
geeft aan dat (behoudens indien uitdrukkelijk anders is bepaald, zoals in
artikel 2, eerste lid) in het wetsvoorstel het begrip «onderscheid» oog
indirect onderscheid omvat. Onderdeel b is meer van wetstechnische
aard en beoogt te voorkomen dat telkens de zinsnede «tussen personen
op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, hetero– of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke
staat» moet worden herhaald. Onderdeel c dient ter verduidelijking van
het begrip indirect onderscheid. Ook in de bestaande wetgeving inzake
de gelijke behandeling wordt het begrip indirect onderscheid gedefi–
nieerd.

De definitie van direct onderscheid, neergelegd in onderdeel b, heeft
ook een inhoudelijke betekenis. Het onderdeel geeft immers aan dat
onder direct onderscheid in de zin van dit wetsvoorstel uitsluitend onder–
scheid tussen personen moet worden verstaan. Aldus is, anders dan de
leden van de VVD-fractie veronderstellen, deze bepaling naar onze
mening wel degelijk verhelderend.

Het begrip onderscheid is, in tegenstelling tot het begrip discriminatie
in het Wetboek van Strafrecht, een neutraal begrip dat - zoals de leden
van de VVD-fractie terecht opmerken - is los gemaakt van de achterlig–
gende opvattingen. In het wetsvoorstel zijn in de eerste plaats uitzonde–
ringen gemaakt voor die gevallen waarin het onderscheid objectief
gerechtvaardigd is. Dat wil niet zeggen dat in het wetsvoorstel geen
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plaats is ingeruimd voor de aan het onderscheid ten grondslag liggende
motieven. Voor onderscheid dat niet objectief gerechtvaardigd is, maar
dat gebaseerd is op een bepaalde politieke, godsdienstige of levensbe–
schouwelijke overtuiging zijn eveneens uitzonderingen gemaakt. Ten
aanzien van indirect onderscheid, zoals in het door deze leden
geschetste voorbeeld van de eis van het diploma van civiel ingenieur,
gaat het juist om de motivering van het onderscheid. Het wetsvoorstel
verbiedt dergelijk onderscheid indien die motivering niet deugt, met
andere woorden: indien het onderscheid niet objectief gerechtvaardigd
is.

Artikel 5

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de ratio van het verschil
tussen de redactie van artikel 5, tweede lid, onderdelen a en b, en
onderdeel c. Ook de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV stelden
dit verschil aan de orde en vroegen of dit verschil niet uitsluitend histo–
risch moet worden verklaard en of er van enig inhoudelijk verschil kan
worden gesproken als er vanuit wordt gegaan dat de grondwettelijk
gegarandeerde vrijheid van onderwijs niets anders is dan een uitwerking
van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor een bepaald
maatschappelijk terrein.

Allereerst zij opgemerkt dat de in het tweede lid opgenomen formule–
ringen model hebben gestaan voor andere wettelijke bepalingen. In dit
verband kan worden gewezen op artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de
Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs en de artikelen 2 en 4 van
het Besluit gevoelige gegevens. Bij die regelingen is overigens gekozen
voor een formulering die is afgestemd op de specifieke materie die door
die regelingen wordt bestreken en binnen de reikwijdte van die
wetgeving uitvoerbaar is. Die formuleringen wijken aldus van dit
wetsvoorstel af en zijn ook onderling verschillend, zij het dat het gaat om
nuanceringen. Ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel kan worden
opgemerkt dat bij bijzondere onderwijsinstellingen het doel van de
instelling voor een deel de overdracht van bijzondere normen en waarden
aan de leerlingen omvat. Derhalve zal het voor de vervulling van een
functie in het bijzonder onderwijs nodig zijn dat in het kader van de
vervulling van die functie, wordt meegewerkt aan die overdracht van
normen en waarden. Bij functies bij instellingen op bijzondere grondslag
buiten het bijzonder onderwijs, staat die overdracht van normen en
waarden in het kader van de functievervulling niet voorop. Bij die instel–
lingen overwegen eisen die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn
voor de functievervulling.

Artikel 7

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de achterliggende gedachte
van de opmerking in de memorie van toelichting dat de eisen aan
leerlingen minder stringent zullen zijn dan de eisen aan personeel. Bij
bijzondere onderwijsinstellingen omvat, als hiervoor gezegd, het doel van
de instelling voor een deel de overdracht van bijzondere normen en
waarden aan de leerlingen. Voor de vervulling van een functie als onder–
wijzer wordt meegewerkt aan die overdracht van normen en waarden.
Leerlingen zelf hoeven die normen en waarden niet over te dragen, doch
dienen aan de andere kant bij het deelnemen aan het onderwijs geen
afbreuk te doen aan die overdracht. Daarom verwachten wij dat de
instellingen minder (stringente) eisen zullen stellen aan leerlingen dan
aan het personeel.

De leden van de WD-fractie vroegen naar een nadere verklaring over
de in artikel 7, eerste lid, onderdelen a tot en met d, vervatte
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opsomming. Het is juist dat het in artikel 7, eerste lid, aanhef, vervatte
verbod niet geldt voor een niet onder de omschrijving van de onderdelen
b en c vallende rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf. Kerkgenootschappen zijn bij voorbeeld rechtspersonen
die niet onder de omschrijving van de onderdelen b en c vallen en die
(doorgaans) niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Ook in de non-profit sector bestaan naar verwachting instellingen die
niet onder de omschrijving van de onderdelen b en c vallen en tevens
niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De in het
eerste lid vervatte opsomming is een verzameling van omschrijvingen,
waarbij wordt aangesloten bij bepaalde handelingen, categorieën van
(rechtspersonen) of plaats van bepaalde gedragingen. Deze omschrijving
is nodig om een afbakening te geven van de beoogde werkingssfeer van
het in artikel 7, eerste lid, aanhef, vervatte verbod.

Met het vorenstaande zijn de in het voorlopig verslag gestelde vragen
beantwoord. Wij willen tot slot opmerken dat het voornemen van de
regering erop is gericht te bevorderen dat het wetsvoorstel omstreeks 1
januari 1994 in werking treedt. In verband daarmee wordt de inwerking–
treding thans voorbereid. Die voorbereiding heeft onder andere
betrekking op het aantrekken van personeel en commissieleden, het
treffen van voorzieningen voor de huisvesting van de Commissie, de
voorlichtingscampagne rond de inwerkingtreding en de totstandkoming
van de noodzakelijke algemene maatregelen van bestuur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

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

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