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Samenvatting | Wat heeft de Algemene wet gelijke behandeling in de 25 jaar van haar bestaan in grote
lijnen opgeleverd? Dat is de vraag die centraal staat in dit artikel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de juridische en de sociale werking van de wet. Wat de juridische werking betreft is het oordeel
overwegend positief. De wet heeft een flexibel handvat geboden om de reikwijdte van de gelijkebehande-
lingsnorm en de werking daarvan tussen burgers onderling nader in te vullen. Het ontbreken van bindende
kracht van de oordelen is daarbij eerder een kracht dan een zwakte van het systeem gebleken. Wat de
sociale werking betreft kan de specifieke of directe sociale werking van de AWGB, dat wil zeggen de
effecten van de wet in concrete conflictsituaties die zijn voorgelegd aan het College of een andere juridische
instantie, als bevredigend worden bestempeld. Ten aanzien van de algemene, en veelal indirecte sociale
werking van de wet, dat wil zeggen de effecten buiten deze concrete conflictsituaties om op het denken
en handelen van mensen in de samenleving in bredere zin, is het beeld wisselend. Wat het ‘denken’ betreft
is positief dat zowel de bekendheid met de wet en met het CRM als de verspreiding en acceptatie van
de ontwikkelde normstelling duidelijk lijken te zijn toegenomen. Allerlei intermediaire organisaties spelen
daarbij een belangrijke rol, zoals antidiscriminatiebureaus en werknemersorganisaties, maar ook ministeries
en belangrijke adviesorganen als de SER. Moeilijker te beantwoorden is de vraag naar de effecten van
de AWGB op het gedrag van mensen. Verschillende voorbeelden worden besproken die suggereren dat
de AWGB en de toezichthoudende rol van het CRM op bepaalde terreinen hebben bijgedragen aan een
andere manier van denken en ook op het daar naar handelen, zoals bij de discussies rond de ambtenaar
van de burgerlijke stand die geen homohuwelijken wil sluiten, het verbieden van hoofddoeken op de
werkvloer en het gemeentelijke ‘uitsterfbeleid’ ten aanzien van woonwagens. Andere voorbeelden laten
tegelijkertijd de beperkingen van de wetgeving zien als het gaat om het teweegbrengen van gedragsveran-
dering, zoals blijkt uit de hardnekkige discriminatie van zwangere vrouwen en van mensen met een
migratieachtergrond. Een belangrijke conclusie is dat de positieve effecten van de AWGB het grootst lijken
te zijn waar het CRM de ontwikkelde gelijkebehandelingsstandaarden via andere organisaties en instanties
heeft weten te verspreiden en ingang heeft doen vinden.
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1 Inleiding

De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) is op 1 september 1994 in werking getreden.
Tijd om 25 jaar later de balans op te maken wat deze wet heeft opgeleverd. Heeft de wet zijn
werk gedaan en bijgedragen aan het bevorderen van gelijke behandeling en tegengaan van
discriminatie op de in de wet genoemde gronden en terreinen van het maatschappelijk leven?
En wat is daarbij de rol geweest van het College voor de Rechten van de Mens (College of CRM)

Prof. mr. M.L.P. Loenen is hoogleraar Mensenrechten en diversiteit aan de Universiteit Leiden. Zij is tevens lid
van de redactieraad van dit tijdschrift.
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en de voormalige Commissie gelijke behandeling (CGB), de instanties die de afgelopen 25 jaar
met het primaire toezicht op de naleving van de wet waren belast?1

Laat ik beginnen met op te merken dat de vraag naar wat 25 jaar AWGB heeft opgeleverd
in zijn algemeenheid niet te beantwoorden valt. Al was het maar omdat er in 1994 geen ‘nul-
meting’ is gedaan waaraan verbeteringen of verslechteringen zouden kunnen worden afgemeten.2

Verder zijn er anno 2019 ook geen onderzoeksgegevens beschikbaar over de volle breedte van
de werking van de wet. De evaluaties van de AWGB die in het verleden hebben plaatsgevonden
als uitvloeisel van de wettelijke verplichting om iedere vijf jaar te rapporteren over de werking
in de praktijk van de wet3 hebben alle een meer of minder beperkt karakter. De eerste en tweede
evaluatie van de AWGB waren het meest uitgebreid en kenden ook een sociaalwetenschappelijke
component naast een juridische invalshoek. Deze evaluaties waren telkens tweeledig in de zin
dat sprake was van een rapportage door zowel de toenmalige CGB zelf als door externe,
onafhankelijke experts.4 De derde evaluatie van de AWGB stond in de schaduw van de ontwik-
kelingen rond de plannen voor de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens
en bestond alleen uit een enkelvoudige rapportage door de CGB.5 Tot slot is bij de eerste
evaluatie van het College over de periode 2012-2017 nog slechts in beperkte mate specifieke
aandacht besteed aan de AWGB. Wel is daarbij de inbedding van de gelijke behandelingsfunctie
van de voormalige CGB in het College nadrukkelijk in de evaluatie betrokken.6 Tevens is bij
deze evaluatie expliciet geconcludeerd dat er ten aanzien van de AWGB ‘sinds de vorige evaluatie
weinig is veranderd’.7 Dat laatste geeft aan dat de AWGB zich bij de vorming van het College
al stevig had gezet en dat de gewijzigde inbedding van het toezicht op de wet daar geen
noemenswaardige effecten op heeft gehad.8 Naast de genoemde evaluaties is voor de werking

1 De toezichthoudende functie van de CGB is met de oprichting van het CRM in 2012 in dit College geïntegreerd.
2 Dit is ook geconstateerd bij de eerste en tweede evaluatie van de AWGB, zie infra noot 4.
3 Nu opgenomen in artikel 22 Wet CRM.
4 De eerste evaluatie besloeg de periode 1 september 1994 – 1 september 1999. Zie I.P. Asscher-Vonk & C.A.

Groenendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijke-
behandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999 en Commissie gelijke behandeling, Gelijke behandeling in
beweging. Evaluatie van vijf jaar Algemene wet gelijke behandeling, 1994-1999, Utrecht 2000. De tweede evaluatie besloeg
de periode 1999-2004, maar het externe rapport verscheen pas in 2006, zie Commissie gelijke behandeling, Het
verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht 2005 en M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens
(red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2006. Alle publicaties van de CGB en het College zijn te vinden op de website van het CRM,
tenzij anders aangegeven: www.mensenrechten.nl/nl.

5 Commissie gelijke behandeling, Derde evaluatie AWGB, WGB m/v en artikel 7:646 BW. Over de periode 1 september
2004 tot 1 september 2009, Utrecht 2010.

6 De evaluatie van het CRM bestaat uit drie afzonderlijke rapportages door drie verschillende instellingen; alleen
die door het CRM zelf besteedt op grond van de wettelijke verplichting een specifiek en apart deel aan de AWGB.
Zie 1) Financiële rapportage uit 2015 door Pro Facta, ‘Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens’,
juli 2015, in opdracht van het WODC; 2) Evaluatie van ‘doelmatigheid en doeltreffendheid’ van het CRM door
de KWINK groep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van de Mens’, 4 juli 2017; 3) Evaluatie door het CRM, ‘Vijf
jaar College voor de rechten van de Mens. Deel 1: De werking van de Wet College voor de Rechten van de Mens
in de praktijk; Deel 2: De werking van de AWGB, de WGBM/V en artikel 7:646 BW in de praktijk’, Utrecht
december 2017. Deze evaluatie betreft de periode 1 oktober 2012 – 1 juli 2017. www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2018/09/05/kamerbrief-evaluaties-vijf-jaar-wet-college-voor-de-rechten-van-de-mens.

7 Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten van de Mens, Kamerstukken II, 2017/18, 34338, nr. 3, p. 10.
8 Een meer gedetailleerde analyse van deze inbedding blijft hier dan ook buiten beschouwing.
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van de AWGB de door het CRM sinds 2016 jaarlijks uitgebrachte ‘Monitor discriminatiezaken’
een relevante bron van informatie.9

Al zijn harde conclusies over ‘de’ effecten van 25 jaar AWGB op grond van de beschikbare
evaluaties niet te trekken, dat betekent niet dat er helemaal niets te zeggen valt over wat de
AWGB heeft opgeleverd. Op grond van het beschikbare onderzoeksmateriaal kan in ieder geval
een – wetenschappelijk onderbouwde – analyse worden gegeven van een aantal belangwekkende
effecten die redelijkerwijs aan de AWGB zijn toe te schrijven of waaraan de AWGB geacht kan
worden in positieve zin te hebben bijgedragen. Dat is wat deze bijdrage beoogt te doen. Zo valt
er het nodige te zeggen over bepaalde soorten effecten die de AWGB heeft gehad ook zonder
dat een uitspraak kan worden gedaan over de mate waarin daarvan sprake is en of een en ander
ten aanzien van alle door de wet bestreken gronden en terreinen uiteindelijk heeft geleid tot
daadwerkelijke vermindering van discriminatie in het leven van alledag.

In dit verband is het van groot belang om onderscheid te maken tussen de juridische werking
van de wet en wat in de sociaalwetenschappelijk literatuur is aangeduid als de sociale werking
van wetgeving.10 Bij juridische werking gaat het om de toepassing van het wettelijke kader
in de juridische praktijk, waaronder de ontwikkeling van de normstelling in de jurisprudentie
van de instanties die de wet toepassen. Bij sociale werking richt de blik zich op de effecten van
de wet op het maatschappelijk veld en de samenleving in bredere zin. Dat laatste is waar het
uiteindelijk om gaat, maar is precies ook veel moeilijker meetbaar.

In het licht van het voorgaande en binnen de aangegeven beperkingen richt dit artikel zich
op de vraag welke juridische en sociale werking de AWGB in de 25 jaar van zijn bestaan in
grote lijnen heeft gehad. Enige subjectiviteit bij de selectie door deze auteur van wat als ‘grote
lijnen’ geldt is daarbij onontkoombaar.

De beperking van deze bijdrage tot de AWGB brengt ook een andere beperking mee. De
evenzeer belangrijke gelijkebehandelingswetgeving die in 2003 tot stand is gekomen met betrek-
king tot handicap en leeftijd blijft buiten beschouwing.11 Na een korte schets van een aantal
kernaspecten van de AWGB (paragraaf 2) volgt een analyse van de juridische en sociale werking
van de wet (paragraaf 3 en 4). De bijdrage wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.

9 Te vinden op de website van het College onder de rubriek ‘publicaties’, www.mensenrechten.nl/nl; de meest
recente betreft 2018.

10 Het begrip ‘sociale werking van wetgeving’ is ontleend aan J. Griffiths, zie ‘De sociale werking van recht’, in:
J. Griffiths (red), De sociale werking van recht, een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen:
Ars Aequi Libri 1996, p. 469-513 (zie ook latere edities van dit boek) en J. Griffiths, ‘The social working of anti-
discrimination law’, in: T. Loenen & P.R. Rodrigues (red), Non-discrimination law: comparative perspectives, The Hague:
Kluwer Law International 1999, p. 313-330. Dit onderscheid tussen juridische en sociale werking van wetgeving
was ook leidend bij de externe eerste en tweede evaluaties van de AWGB, zie I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk
(red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijke-behandelingswet-
geving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999 en M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes
en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.

11 Respectievelijk de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet gelijke behande-
ling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Het toezicht op deze wetten is net als bij de AWGB opgedragen
aan het CRM. Wat betreft handicap is veel informatie over de werking van de WGBH/CZ te vinden in de jaarlijkse
door het College uitgebrachte Monitor Discriminatiezaken en in zijn Jaarlijkse rapportage over VN-verdrag voor de
rechten van personen met een handicap 2019. Voor de WGBL kan ook verwezen worden naar de Monitor Discriminatie-
zaken.
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2 De AWGB

2.1 Totstandkoming en inhoud

De AWGB is in 1994 tot stand gekomen. De AWGB beoogt discriminatie op grond van gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat door zowel particuliere personen als openbare instanties tegen
te gaan op een breed terrein van het maatschappelijk leven: arbeid en het vrij beroep, huisvesting,
welzijn, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs.

De wet heeft een aantal doelstellingen.12 De eerste en meest fundamentele is bescherming
van de menselijke waardigheid. Die brengt mee dat een ieder zijn rechten en vrijheden moet
kunnen uitoefenen en zich in het maatschappelijke leven moet kunnen bewegen ‘zonder dat
hij wegens persoonlijke kenmerken en eigenschappen, bijvoorbeeld op grond van vooroordelen
of gevoeligheden van anderen, wordt achtergesteld’.13 In de tweede plaats werd het nodig
geacht om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen over de reikwijdte van de algemene
norm van gelijke behandeling en non-discriminatie zoals vastgelegd in artikel 1 Grondwet en
in diverse internationale verdragen. In het bijzonder wilde men ook meer duidelijkheid schepen
over de werking van de norm tussen burgers onderling, dus in horizontale verhoudingen, op
de door de wet bestreken terreinen. In de derde, en niet minst belangrijke plaats, was het doel
om de verhouding vast te leggen tussen de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie
enerzijds en andere grondrechten anderzijds.14

Om de hierboven genoemde doelstellingen te realiseren is bewust gekozen voor het zoge-
noemde gesloten toetsingssysteem van de AWGB. Dit houdt in dat in de wet zelf limitatief is
bepaald welke uitzonderingen op het verbod van onderscheid op een van de genoemde gronden
kunnen worden gerechtvaardigd. Bij indirect onderscheid is die uitzonderingsmogelijkheid open
geformuleerd en is er dan ook alle ruimte om tot een afweging te komen.15 Bij direct onderscheid
ligt dat anders. De uitzonderingen op het verbod van direct onderscheid zijn in de AWGB
limitatief opgesomd.16

Deze gesloten toetsingssystematiek van de AWGB maakte het des te belangrijker om bij
de totstandkoming van de wet vast te leggen welke uitzonderingen de wet zou toestaan op
het verbod van onderscheid met het oog op de bescherming van andere grondrechten. Vooral

12 Zie voor een kort overzicht waaraan de navolgende informatie is ontleend I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk
(red.), Inleiding I-1. Juridische analyse, in: Gelijke behandeling: regels en realitei. Een juridische en rechtssociologische
analyse van de gelijke-behandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999, p. 4-12.

13 I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische
analyse van de gelijke-behandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p. 4. Er wordt hierbij verwezen naar
de Memorie van toelichting bij de AWGB.

14 I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische
analyse van de gelijke-behandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p. 5.

15 Van indirect onderscheid is sprake indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen
met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in vergelijking met andere personen bijzonder treft (art. 1 lid 1 sub
c AWGB). Art. 2 lid 1 AWGB bepaalt dat het verbod van indirect onderscheid niet geldt ‘indien dat onderscheid
objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend
en noodzakelijk zijn’.

16 Zie artikel 2 AWGB voor de algemene uitzonderingen die mogelijk zijn.
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de afbakening tussen gelijke behandeling en vrijheid van godsdienst lag uitermate gevoelig.
Dit onderwerp heeft tot verhitte discussies geleid en is een belangrijke oorzaak geweest dat
de totstandkoming van de AWGB bijzonder lang heeft geduurd. Exemplarisch voor de aard
van de gevoerde discussies is de casus van de christelijke school die een homoseksueel niet als
docent wil accepteren: zou die school daarmee dan wel of niet in strijd met de AWGB hande-
len?17

Met de uiteindelijk in de AWGB vastgelegde normstelling heeft de wetgever een aantal
belangrijke afwegingen gemaakt en op hoofdlijnen knopen doorgehakt over de reikwijdte van
de gelijkebehandelingsnorm en de afbakening met andere grondrechten. Zo zijn in artikel 3
AWGB het ‘geestelijk ambt en rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en andere
genootschappen op geestelijke grondslag’ van de werkingssfeer van de wet uitgezonderd. Verder
is ook aan andere instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag onder
bepaalde voorwaarden de vrijheid gegeven om ter bescherming van hun identiteit eisen te stellen
aan hun personeel. Het betrof in eerste instantie de bekende, zo niet beruchte ‘enkele feit’-
constructie die in 2015 is geschrapt: het verbod van onderscheid doet niet af aan

‘de vrijheid van een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag om eisen te stellen,
die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie, waarbij deze eisen
niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht,
nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.’ [cursivering toegevoegd].18

Instellingen van bijzonder onderwijs kunnen bovendien niet alleen met betrekking tot hun
personeel, maar ook ten aanzien van leerlingen onderscheid maken in verband met hun grond-
slag.19 Binnen deze algemeen geformuleerde uitzonderingsmogelijkheden moet vervolgens voor
ieder voorliggend geval afzonderlijk worden bepaald of aan de geformuleerde voorwaarden
is voldaan. In die zin is er – binnen de algemeen vastgelegde kaders – sprake van open normen
die in het concrete geval nadere invulling moeten krijgen.

Deze openheid maakt dat ondanks de doelstelling van de wetgever om met de AWGB zoveel
mogelijk duidelijkheid te scheppen omtrent de reikwijdte van de gelijkebehandelingsnorm, de
precieze afbakening tussen bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en het verbod van discrimina-
tie bij de totstandkoming van de wet voor meerderlei uitleg vatbaar was.20 Dat laatste lijkt
ook een niet onbelangrijke reden te zijn geweest om uiteindelijk voldoende steun voor de AWGB
in het parlement te genereren: verschillende partijen konden er verschillende dingen in lezen.
In de loop der tijd zijn de betreffende bepalingen onder invloed van jurisprudentie en maatschap-
pelijk debat verder uitgekristalliseerd.

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben sinds de inwerkingtreding van de AWGB niet
stilgestaan. De context waarin de wet functioneert is ingrijpend veranderd. Dat is vooral merkbaar
waar het de effecten van de sinds de jaren zestig sterk toegenomen immigratie betreft. Nederland

17 Voor een overzicht van de discussies die losbarstten naar aanleiding van het Voorontwerp van een wet gelijke
behandeling dat al in 1981 tot stand was gekomen zie het themanummer van het NJB over dit onderwerp van 27
maart 1982 (nr. 13) en het artikel van M. de Blois e.a. ‘Nadere opmerkingen over het Voorontwerp van een wet
gelijke behandeling’, NJB 1983, p. 269-276.

18 Artikel 5 lid 2 AWGB. Zie over het aanpassen van deze bepaling nader paragraaf 3.1.1.
19 Artikel 7 lid 2 AWGB. Ook hier was tot 2015 sprake van de ‘enkele feit’-constructie.
20 In het bijzonder gold dat voor de hiervoor al genoemde ‘enkele feit’-constructie.
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is daardoor veranderd van een redelijk homogeen-christelijke samenleving (met daarbinnen
wel een grote mate van ‘verzuilde’ diversiteit) in een veel sterker multiculturele maatschappij
waarin diverse relatief nieuwe bevolkingsgroepen met een niet-westerse culturele en religieuze
achtergrond blijvend een gelijkwaardige plaats hopen te verwerven.21 Deze nieuwe context
heeft de behoefte aan bescherming tegen discriminatie sterk vergroot. Mensen met een migratie-
achtergrond lopen tegen allerlei vormen van uitsluiting aan op grond van hun, van de meerder-
heid vaak afwijkende, etnische afkomst en/of culturele en religieuze identiteit. Dit laatste aspect
heeft ook geleid tot hernieuwde discussies over de reikwijdte van de godsdienstvrijheid en het
door de AWGB bestreken verbod op onderscheid op grond van godsdienst. In het maatschappe-
lijk verkeer kunnen andere dan de vertrouwde christelijke religies niet als vanzelfsprekend op
dezelfde erkenning of tolerantie rekenen. Dat geldt in het bijzonder voor de islam.

Al met al hebben deze ontwikkelingen geleid tot een hernieuwd debat over de reikwijdte
van de in de AWGB vastgelegde gelijkebehandelingsnormen en de afbakening daarvan ten
opzichte van andere grondrechten. Interessant is dat er tegelijk sprake is van een duidelijke
parallel met de ‘oude’ afbakeningsvraagstukken in de zin dat ook deze nieuwe gelijkebehande-
lingskwesties zich veelal concentreren op de godsdienstvrijheid, zij het nu in het bijzonder die
van niet-christelijke groepen. In paragraaf 4.2.1 kom ik hier nog op terug.

2.2 Toezicht

Het primaire toezicht op de AWGB is indertijd opgedragen aan de CGB. De aan de CGB
toegekende taken en bevoegdheden hebben in de loop der jaren geen wezenlijke wijzigingen
ondergaan en zijn in 2012 integraal overgegaan op het nieuw opgerichte CRM, dat als nationaal
mensenrechteninstituut een breed mensenrechtelijk mandaat heeft meegekregen. Dat laatste
omvat onder meer rapporteren en adviseren over de mensenrechtensituatie in Nederland aan
regering en parlement, het geven van voorlichting en stimuleren van mensenrechteneducatie
en het structureel samenwerken met diverse maatschappelijke organisaties en nationale, Europese
en andere internationale instellingen op het terrein van de rechten van de mens.22 Het ruimere
instrumentarium dat het College daarmee heeft ten opzichte van de CGB kan uiteraard ook
worden ingezet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Bij de
eerste evaluatie van het College is geconcludeerd dat de inbedding van de gelijkebehandelings-
functie goed is verlopen en dat het CRM ‘binnen de beschikbare middelen een goede balans
heeft weten te bereiken tussen gelijke behandeling enerzijds en de bredere mensenrechtenonder-
werpen anderzijds’.23

21 Deze gewijzigde context spreekt ook duidelijk uit het voorwoord van de toenmalige voorzitter van de CGB, A.G.
Castermans, bij de tweede evaluatie van de AWGB in 2005. Hij positioneert de CGB in het spanningsveld dat
is ontstaan door de discussies over het behoud van de Nederlandse identiteit versus Europa (naar aanleiding
van de Europese Grondwet) en de in het christendom gewortelde traditie versus tradities geworteld in andere
godsdiensten. Hoe daar mee om te gaan, ook in het licht van sterker wordend fundamentalisme? Hij refereert
in dit verband aan 9/11, maar ook aan de moord op Theo van Gogh in 2004, zie Commissie gelijke behandeling,
Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht 2005, p. 4-5.

22 Zie Wet van 24 november 2011, houdende de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens (Wet CRM),
Staatsblad 2011, 573.

23 Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten van de Mens, Kamerstukken II, 2017/18, 34338, nr. 3, p. 3.
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De belangrijkste taken en bevoegdheden van de CGB/het College onder haar/zijn specifieke
gelijkebehandelingsmandaat waren en zijn drieledig.24 In de eerste plaats is aan het College
een oordelende functie toegekend.25 Op verzoek van een persoon of instantie kan het CRM
onderzoeken of onderscheid is gemaakt in de zin van de wet en daarover een – juridisch niet
bindend – oordeel geven. Deze procedure is bewust laagdrempelig gehouden. Zo zijn er aan
het instellen van de procedure voor klager geen kosten verbonden en is klager ook niet verplicht
zich bij te laten staan door een advocaat. Daarnaast kan het College ook onderzoek uit eigen
beweging doen naar meer structurele vormen van discriminatie in bijvoorbeeld een bepaalde
bedrijfstak.26 In de praktijk is verder de adviserende functie een belangrijk onderdeel van de
activiteiten van het College gebleken.27 Deze heeft geresulteerd in een scala aan commentaren
op voorgenomen wetgeving en brieven aan de regering, maar ook in diverse richtlijnen omtrent
gelijke behandeling ten behoeve van het maatschappelijk veld, zoals bijvoorbeeld gelijke behande-
ling in het onderwijs en op het werk.28 In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op
de vraag wat de activiteiten van het College in juridische zin hebben opgeleverd.

3 Juridische werking

Zoals hierboven al opgemerkt gaat het bij juridische werking om de toepassing van het wettelijke
kader in de juridische praktijk. Heeft de AWGB beantwoord aan de doelstellingen die de
wetgever daar mee in juridische zin had, dat wil zeggen dat de wet inderdaad een goed handvat
is gebleken om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen omtrent de reikwijdte van
de gelijkebehandelingsnorm in horizontale verhoudingen en in het bijzonder ook met betrekking
tot de afbakening met andere grondrechten? In dit verband maak ik onderscheid tussen de
juridische instrumentaliteit van de AWGB als zodanig en de uitwerking van de inhoudelijke
normstelling in de jurisprudentie met betrekking tot gelijke behandeling.

24 In het vervolg spreek ik telkens van ‘het College’ ook als het in feite (mede) om de CGB als rechtsvoorganger
van het College gaat, tenzij specifieke aan de CGB toe te schrijven oordelen of activiteiten aan de orde zijn.

25 Artikel 10 lid 1 Wet CRM. Deze oordelende functie is alleen van toepassing op het Europese deel van het Koninkrijk
aangezien de gelijkebehandelingswetgeving niet van toepassing is op Caribisch Nederland. Bij de evaluatie van
de Wet CRM heeft de regering aangegeven een ‘verkenning’ te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de
werkingssfeer uit te breiden naar Caribisch Nederland, zie Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten
van de Mens, Kamerstukken II, 2017/18, 34338, nr. 3, p. 12.

26 Artikel 10 lid 1 Wet CRM.
27 Onder het oorspronkelijke AWGB-regime was een adviserende bevoegdheid niet wettelijk vastgelegd; met de

totstandkoming van het CRM vormt artikel 5 Wet CRM hiervoor een expliciete basis. Ter volledigheid kan nog
de bevoegdheid worden genoemd om een zaak voor te leggen aan de rechter (artikel 13 lid 1 CRM), maar deze
bevoegdheid heeft in de eerste 25 jaar van de AWGB geen rol gespeeld en blijft in dit artikel dan ook verder buiten
beschouwing. Pas in augustus 2019 is er voor het eerst gebruik van gemaakt, zie het betreffende persbericht hierover
/www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-start-procedure-bij-rechter.

28 CGB Advies 2004/06 inzake Arbeid, religie en gelijke behandeling; CGB Advies 2008/03 inzake gelijke behandeling in het
onderwijs: ’Naar een discriminatie vrije school’.
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3.1 Juridische instrumentaliteit van de AWGB

3.1.1 Geen ingrijpende wijzigingen

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de AWGB in de 25 jaar van haar bestaan
nagenoeg geen ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Uiteraard kan men twisten over de
vraag wat ‘ingrijpend’ is en wat niet, maar afgezien van het schrappen van de ‘enkele feit’-
constructie in 2015, waarover verderop meer, zijn er mijns inziens geen wijzigingen geweest
die wezenlijk hebben ingegrepen in de structuur of inhoud van de AWGB. Voor zover zich
belangrijke knelpunten hebben aangediend of zich voor zouden kunnen doen, zijn die bijna
telkens via de weg van de interpretatie opgelost.29

Gesloten systeem
Om te beginnen geldt dit voor het gesloten systeem van de wet. Het gesloten systeem van de
wet heeft een aantal belangrijke voordelen, doordat het duidelijkheid en rechtszekerheid biedt
en een eventueel ‘hellend vlak’ ten aanzien van acceptabele rechtvaardigingsgronden voorkomt.
Tegelijk heeft het gesloten systeem als nadeel dat het soms ook tot uitkomsten kan leiden die
evident ongewenst zijn, maar bij de totstandkoming van de wet niet waren voorzien.

Het bekendste voorbeeld daarvan is wellicht de casus van de homoseksuele bloeddonor.
In deze casus stond de vraag centraal of mannen die seksueel contact hebben gehad met andere
mannen mogen worden uitgesloten van het geven van bloed met het oog op het risico van
ernstige, via bloed overdraagbare infectieziekten. Nu de AWGB bij direct onderscheid op grond
van seksuele oriëntatie geen uitzondering biedt voor de volksgezondheid, zou strikte toepassing
van de wet ertoe leiden dat een dergelijke uitsluiting ongeoorloofd is. Om die ongewenste
uitkomst te voorkomen heeft de CGB het gemaakte onderscheid in een oordeel uit 1998 gecon-
strueerd als indirect onderscheid op grond van seksuele oriëntatie in plaats van direct onder-
scheid.30 Bij indirect onderscheid bestaat immers de mogelijkheid om een objectieve rechtvaardi-
ging aan te voeren, die gevonden werd in de bescherming van de volksgezondheid. Deze
constructie is ook door de CGB zelf als gekunsteld ervaren en in een oordeel uit 2007 heeft zij
het over een andere boeg gegooid. De CGB kwalificeert het gemaakte onderscheid met betrekking
tot homoseksuele bloeddonoren als direct onderscheid op grond van seksuele oriëntatie, maar
overweegt dat strikte toepassing van de regels achterwege dient te blijven omdat dat ‘naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden’.31 De CGB
creëert hier dus voor dit soort uitzonderlijke gevallen een buitenwettelijke ‘hardheidsclausule’
om tot een bevredigende uitkomst te komen.

Er zijn ook andere voorbeelden te noemen waarin de gesloten toetsingssystematiek als te
rigide kan worden gezien. Zo hebben Bovens en Trappenburg er op gewezen dat de gesloten

29 Ik laat voorstellen en discussies rond de (on)wenselijkheid van uitbreiding van de werkingssfeer van de AWGB,
bijvoorbeeld met betrekking tot eenzijdig overheidshandelen, hier buiten beschouwing. Zie voor een analyse van
het laatste onderwerp het externe onderzoek door P.J.J. Zoontjens dat in het kader van de tweede evaluatie van
de AWGB is verricht: M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatie-
onderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 117-156.

30 Oordeel 1998-137.
31 Oordeel 2007-85, par. 3.15.
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systematiek van de AWGB het onmogelijk lijkt te maken om een gericht en effectief beleid te
voeren om segregatie op grond van ras in bijvoorbeeld onderwijs of huisvesting tegen te gaan.32

Ondanks alle discussies die het gesloten systeem heeft opgeleverd, is het systeem gehand-
haafd en heeft ook het College zich bij de laatste evaluatie in 2017 expliciet uitgesproken tegen
wijziging.33 Alles afwegende wegen de voordelen op tegen de nadelen.34

Implementatie van EU-recht
Ook de zich ontwikkelende EU-gelijkebehandelingsnormen35 die om implementatie vroegen,
hebben niet om heel wezenlijke aanpassingen van de AWGB gevraagd, al suggereert de inbreuk-
procedure die de EU-Commissie in 2008 tegen Nederland heeft ingesteld vanwege diverse
gebreken in de implementatie van de richtlijnen anders.36 De bezwaren van de Europese Com-
missie betroffen in het bijzonder de implementatie van de zogenoemde Kaderrichtlijn, die
betrekking heeft op gelijke behandeling op grond van godsdienst of overtuiging, seksuele
oriëntatie, handicap en leeftijd.37 Kort samengevat betroffen de bezwaren wat de AWGB betreft
de formulering van de algemene definitie van directe of indirecte discriminatie in artikel 1, de
te algemeen geachte uitzondering op het discriminatieverbod voor particuliere werkverhoudingen
in artikel 5 en de eveneens te algemeen geachte uitzondering op het discriminatieverbod voor
rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en het geestelijk ambt in artikel 3. De Commissie
had ook kritiek op de ‘enkele feit’-constructie in artikel 5 lid 2. De Commissie deed echter geen
expliciete uitspraak of zij die ook daadwerkelijk in strijd met de richtlijn achtte.38

Gezien de wijze waarop de CGB in haar jurisprudentie inhoud had gegeven aan de betreffen-
de bepalingen en de genoemde uitzonderingen zeer strikt was gaan toetsen, was er in de praktijk
niet zozeer sprake van een sterke materiële ruis tussen de richtlijnen en de AWGB als wel van
redactionele discrepantie. Diverse aanpassingen in de gelijkebehandelingswetgeving gehanteerde

32 M. Bovens & M. Trappenburg, ‘Segregatie door anti-discriminatie’, in: R. Holtmaat, M. van den Brink, A.C. Hendriks
& D. Jongsma (red.), Gelijkheid en (andere) grondrechten. Bundel opstellen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
de AWGB, Deventer: Wolters Kluwer 2004, p. 171-186.

33 De kabinetsreactie sluit hier bij aan, zie Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten van de Mens,
Kamerstukken II 2017/18, 34338, nr. 3, p. 11.

34 Zie over de knelpunten van het gesloten stelsel en de mogelijkheden om hier mee om te gaan zonder het gesloten
systeem los te laten ook het deskundigenrapport van R. de Lange ‘Knelpunten in het gesloten stelsel’ dat in het
kader van de derde evaluatie van de AWGB is uitgebracht. Zie Commissie gelijke behandeling, Derde evaluatie
AWGB, WGB m/v en artikel 7:646 BW. Over de periode 1 september 2004 tot 1 september 2009, Utrecht 2010, bijlage
3, p. 162-195.

35 Het betreft Richtlijn 2004/113/EG, Pb L 373/37 van 21 december 2004 (gelijke behandeling m/v met betrekking
tot het terrein van goederen en diensten); Richtlijn 2000/43/EG, Pb L 180/22 van 19 juli 2000 (gelijke behandeling
op grond van ras of etnische herkomst met betrekking tot het terrein van de arbeid, goederen en diensten, alsmede
onderwijs en sociale voorzieningen); Richtlijn 2000/78/EG, Pb L 303/16 van 2 december 2000 (Kaderrichtlijn;
bestrijkt gelijke behandeling op grond van godsdienst en overtuiging, handicap, seksuele oriëntatie en leeftijd
op het terrein van de arbeid). Deze laatste richtlijn heeft wel een grote invloed gehad op de invoering van
belangrijke nieuwe wetgeving met betrekking tot de niet in de AWGB opgenomen gronden handicap en leeftijd.
De WGBH/CZ en WGBL zijn in 2003 tot stand gekomen.

36 Advies van de Europese Commissie (EC) van 31 januari 2008 (Inbreuknr. 2006/2444). In 2013 is de zaak door
de Commissie geseponeerd, zie de vermelding daarvan in ‘Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling’, Kamerstuk-
ken II 2012/13, 28481, nr. 21.

37 Richtlijn 2000/78/EG, Pb L 303/16 van 2 december 2000.
38 Zie voor een beknopt overzicht van de bezwaren en de in reactie daarop doorgevoerde aanpassingen de ‘Evaluatie

Algemene wet gelijke behandeling’, Kamerstukken II 2012/13, 28481, nr. 21.
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formuleringen waren dan ook voldoende om aan de meeste bezwaren van de Europese Commis-
sie tegemoet te komen en werden in 2011 doorgevoerd.39 Wat de uitzondering van artikel 3
AWGB betreft was de regering echter meer principieel van oordeel dat deze niet in strijd is met
de richtlijn en werden geen voorstellen tot aanpassing gedaan, hoewel de CGB in haar advies
van oordeel was dat deze bepaling, ondanks de zeer restrictieve uitleg die zij daar aan had
gegeven, wel degelijk te ruim was geformuleerd.40

De meeste discussie concentreerde zich in Nederland vervolgens op de vraag of de inbreuk-
procedure noopte tot aanpassing van de ‘enkele feit’-constructie’.41 Dat bleek op aanzienlijk
meer politieke controverse te stuiten en leidde tot een adviesaanvraag aan de Raad van State.
De Raad adviseerde om de ‘enkele feit’-constructie te schrappen en de tekst beter aan te laten
sluiten bij de formuleringen in de richtlijn, zonder de mogelijkheid voor instellingen op godsdien-
stige of levensbeschouwelijke grondslag om eisen te stellen die betrekking hebben op andere
verboden gronden van discriminatie zoals seksuele oriëntatie geheel uit te sluiten, mits ‘deze
eisen voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienst of levensbeschouwing die de grondslag
van de instelling vormt’.42 Dit advies is niet gevolgd. In 2015 bleken de politieke verhoudingen
rijp voor het geheel schrappen van de ‘enkele feit’-constructie uit de wet en aanpassing van
artikel 5 lid 2 AWGB aan de in de richtlijn gehanteerde bewoordingen, die aan het stellen van
eisen de voorwaarde stelt dat dit ‘geen op een andere grond gebaseerde discriminatie [mag]
rechtvaardigen’.43 Hoewel zoals opgemerkt de feitelijke ruis tussen de richtlijn en de AWGB
op dit punt bij de toepassing in de praktijk niet erg groot was, is het schrappen significant
doordat de wet nu principieel uitspreekt dat het verbod van discriminatie op grond van seksuele
oriëntatie prevaleert over bescherming van de religieuze identiteit van een instelling.

39 Kamerstukken II 2012/13, 28481, nr. 21.
40 Zie CGB-advies 2008/02, Advies inzake de ingebrekestelling van Nederland door de Europese Commissie in verband met

het niet correct omzetten van Richtlijn 2000/78/EG, p. 3. Het bij de tweede evaluatie van de AWGB door B.P. Vermeulen
uitgevoerde deelonderzoek naar de vraag of artikel 3 AWGB in overeenstemming is met Grondwet, EVRM en
de EU-regelgeving concludeert dat artikel 3 een aanvaardbaar compromis vormt tussen godsdienstvrijheid en
gelijke behandeling, maar dat op een enkel punt sprake zou kunnen zijn van een te ruime strekking in het licht
van de EU-richtlijnen. Zie M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken.
Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 219-248.

41 De CGB was van oordeel dat dit inderdaad het geval was, omdat de AWGB ondanks de strikte interpretatie door
de Commissie op dit punt enige ruimte laat voor organisaties op religieuze grondslag om ter bescherming van
hun identiteit niet alleen onderscheid te maken op grond van godsdienst, maar ook op andere gronden, zoals
bijvoorbeeld seksuele oriëntatie. De richtlijn staat dat laatste echter niet toe. Zie CGB, advies 2008/02, Advies inzake
de ingebrekestelling van Nederland door de Europese Commissie in verband met het niet correct omzetten van Richtlijn
2000/78/EG, p. 9-10.

42 Advies Raad van State van 18 mei 2009, No.WO4.08.0593/1, p. 23; Kamerstukken II 2009/10, 28481 en 27017, nr. 7.
43 Artikel 4 lid 2 Richtlijn 2000/78. Artikel 2 lid 2 AWGB bepaalt nu dat een instelling op godsdienstige, levens-

beschouwelijke of politieke grondslag onderscheid mag maken op grond van respectievelijk godsdienst, levensover-
tuiging of politieke gezindheid, ‘voor zover deze kenmerken vanwege de aard van de betrokken specifieke
beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroeps-
vereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling. Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend
is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van de voor haar
werkzame personen mag worden verlangd, en mag niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde
gronden’.
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De doorgevoerde aanpassingen van de AWGB en de door de regering gegeven uitleg met
betrekking tot het handhaven van artikel 3 bleken in de praktijk voldoende voor de Europese
Commissie om de inbreukprocedure tegen Nederland in 2013 te seponeren.44

De implementatie van de EU-richtlijnen heeft verder soms geleid tot een beperkte uitbreiding
van de werkingssfeer van de AWGB op specifieke terreinen (bijvoorbeeld het terrein van sociale
bescherming voor de grond ras)45 of tot een nadere explicitering van de reikwijdte van de wet
(bijvoorbeeld de reikwijdte van het begrip (seksuele) intimidatie),46 maar door de bank genomen
is de werkingssfeer van de AWGB van het begin af aan veel ruimer geweest dan het EU-recht
met betrekking tot gelijke behandeling. Dat geldt in het bijzonder voor onderscheid op grond
van godsdienst of seksuele oriëntatie, dat onder de EU-richtlijnen beperkt is tot het terrein van
de arbeid.47

Overigens heeft het EU-recht wel een andere, wezenlijke invloed gehad op de normstelling
van de AWGB. Er is sprake geweest van een belangrijke kruisbestuiving tussen het EU-recht
en het nationale recht waar het de toepassing van het concept van indirecte discriminatie betreft.
Dit concept is aanvankelijk primair ontwikkeld in de rechtspraak van het Europese Hof van
Justitie in relatie tot seksediscriminatie en op dat terrein ook een dwingende norm van EU-recht,
maar het is onder de AWGB van het begin af aan op analoge wijze toegepast in de context van
discriminatie op de andere door de AWGB bestreken gronden.48

Afbakening gelijke behandeling en andere grondrechten
Hiervoor is al een en ander aan de orde gekomen met betrekking tot de afbakening tussen de
gelijkebehandelingsnorm en andere grondrechten, een onderwerp dat bij de totstandkoming
van de AWGB een centrale plaats in nam. Gebleken is daarbij dat de AWGB juridisch gezien
voldoende ruime biedt om bij toepassing in de praktijk tot genuanceerde en onderbouwde
afwegingen te komen, ook bij de zich wijzigende context waarin de wetgeving werkzaam is.
De ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de AWGB uitgebrachte bundel met wetenschap-
pelijke bijdragen over deze thematiek bevestigt in grote lijnen dit beeld, hetgeen uiteraard niet
betekent dat er door de diverse auteurs niet ook de nodige kritische kanttekeningen zijn gemaakt
bij de specifieke inhoud van de interpretaties van de AWGB en de daarbij gemaakte keuzes.49

Mijn punt is hier dat de AWGB voldoende flexibel is gebleken om tot een nadere afbakening
van gelijke behandeling en andere grondrechten te komen en er voor te zorgen dat de jurispru-
dentie zich ook zonder veel problemen heeft kunnen voegen naar de juridische kaders die zich

44 Zie de vermelding daarvan in ‘Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling’, Kamerstukken II 2012/13, 28481, nr. 21.
45 Artikel 7a AWGB.
46 Artikel 1a AWGB.
47 Ook aanpassing van de terminologie van de AWGB, die spreekt van ‘onderscheid’, aan de Europese terminologie

die de formulering ‘discriminatie’ hanteert, is niet nodig geacht. Dit was ook de conclusie van het externe onderzoek
door R. Holtmaat dat in het kader van de Tweede evaluatie van de AWGB heeft plaatsgevonden, zie M.L.M.
Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke
behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 3-113.

48 Zie bijv. oordeel 1995-30. In deze zaak oordeelt de CGB dat het stellen van een bepaalde taaleis aan een kamermeisje
indirect onderscheid op grond van ras oplevert. Bij de toe te passen toets of er sprake is van een objectieve
rechtvaardiging verwijst de CGB in een noot naar het befaamde Bilka-arrest van het HvJEU uit 1996 (zaak 170/84),
waarin het Hof deze toets heeft ontwikkeld in het kader van discriminatie op grond van geslacht.

49 R. Holtmaat, M. van den Brink, A.C. Hendriks & D. Jongsma, Gelijkheid en (andere) grondrechten. Bundel opstellen
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de AWGB, Deventer: Wolters Kluwer 2004.
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hieromtrent zowel vanuit het EU-recht als het EVRM hebben ontwikkeld. De conformiteit met
het Europese recht is ook bij de diverse evaluaties van de AWGB aan de orde geweest en was
daarbij voorwerp van verschillende deelonderzoeken.50

Wel is steeds duidelijker geworden dat het – ook juridisch gezien – lastig en onbevredigend
kan zijn om allerlei vraagstukken waarbij gelijkebehandelingsnormen op gespannen voet kunnen
staan met andere fundamentele normen en waarden vanuit een eendimensionaal gelijkebehande-
lingsperspectief te benaderen. Anders dan voor de rechter is dit voor het College onontkoombaar
doordat het alleen gemandateerd is om te oordelen op grond van de gelijkebehandelingswet-
geving.51 Deze inherente beperking van de oordelende functie van het College is niet op te
lossen, tenzij de oordelende bevoegdheid van het CRM aanzienlijk zou worden uitgebreid. Dat
lijkt vooralsnog noch politiek, noch praktisch gezien een begaanbare weg.

Discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie
Tot slot is ook de recente toevoeging van artikel 1 lid 2 AWGB met betrekking tot het verbod
van onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie geen
wezenlijke inhoudelijke uitbreiding van de wet, maar slechts bedoeld als een explicitering van
de werkingssfeer. De interpretatie van de AWGB door het College had al duidelijk gemaakt
dat de beschermde gronden ruim moeten worden opgevat, zodat deze vormen van onderscheid
onder het verbod van onderscheid op grond van geslacht vallen. Ook hier heeft de AWGB zich
getoond als een juridisch instrument dat voldoende flexibiliteit heeft om in te spelen op nieuwe
verschijningsvormen van discriminatie.

Al met al is mijn conclusie dat de AWGB via de oordelende functie van het College goed heeft
weten in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en dat de normstelling zich flexibel heeft kunnen
ontwikkelen en verfijnen. Naar mijn idee is dat proces in sterke mate bevorderd door het niet-
bindende karakter van de oordelen. Wat als een zwakte van de gelijkebehandelingswetgeving
kan worden bestempeld is dan ook eerder een kracht van het systeem gebleken. Deze stelling-
name vraagt om enige toelichting.

3.1.2 Niet-bindende karakter van de oordelen als kracht

Het ontbreken van bindende kracht betekent dat partijen niet gehouden zijn om de oordelen
van het College op te volgen en dat opvolging niet kan worden afgedwongen. Dat is op het
oog een zwak punt in het specifieke toezichtsmechanisme van de AWGB, maar is tegelijkertijd
een blessing in disguise gebleken. Het niet-bindende karakter van de oordelen heeft er als geen
andere factor namelijk aan bijgedragen dat de procedure bij het College bijzonder laagdrempelig

50 Zie in het kader van de tweede evaluatie M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes
en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006: R. Holtmaat,
‘Discriminatie of onderscheid’, p. 3-116; P.J.J. Zoontjens, ‘Gelijkheid, verenigingsvrijheid en privacy’, p. 177-218;
B.P. Vermeulen, ‘Kerkgenootschap en geestelijk ambt’, p. 219-249. In het kader van de derde evaluatie zie M.L.P.
Loenen, ‘Het afwegingskader van de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten’; Commissie gelijke behandeling,
Derde evaluatie AWGB, WGB m/v en artikel 7:646 BW. Over de periode 1 september 2004 tot 1 september 2009, Utrecht
2010, p. 98-161.

51 Zie voor de beperkingen van het gelijkebehandelingsperspectief van de AWGB in het bijzonder de bijdragen van
Hirsch-Ballin, Alkema en De Blois in: Holtmaat, van den Brink, Hendriks & Jongsma 2004 (supra noot 49).
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kon zijn en is gebleven, zonder noemenswaardige kosten voor de klager.52 Veel klagers hebben
hierdoor hun weg naar het College weten te vinden en het College de gelegenheid gegeven
ieder jaar over een groot aantal zaken een oordeel te vellen; de afgelopen jaren ligt het aantal
oordelen rond de 150 per jaar.53 Vanuit een oogpunt van de ontwikkeling van jurisprudentie
met betrekking tot gelijke behandeling heeft dat relatief grote aantal een enorm voordeel
opgeleverd.54

Om te beginnen heeft de grote hoeveelheid zaken het College de mogelijkheid geboden om
zijn jurisprudentie stapje voor stapje uit te bouwen, vaak in wisselwerking met ontwikkelingen
in de rechtspraak en discussies in het publieke en wetenschappelijke debat. Op die manier is
op een groot aantal terreinen een uitgewerkte normstelling ontstaan.55

Voor de rechter die vervolgens over gelijkebehandelingszaken te oordelen krijgt, levert dit
het grote voordeel op dat al veel ‘voorwerk’ is gedaan. De normstelling is al verder ontwikkeld
en de rechter kan de zo gegroeide ‘soft law’ omzetten in ‘hard law’ door de jurisprudentielijn
van het College te volgen. De rechter kan uiteraard ook tot een andere interpretatie komen en
voor een andere uitkomst kiezen. Voor zover daarover cijfers voorhanden zijn blijkt dat de rechter
de uitkomst van oordelen van het College in de meerderheid van de gevallen opvolgt, maar
zeker niet altijd.56 Vooral bij maatschappelijk controversiële zaken heeft discrepantie tussen
rechter en College de aandacht getrokken, bijvoorbeeld bij zaken met betrekking tot ‘handen
schudden’. Enkele van deze spraakmakende rechterlijke uitspraken komen aan de orde in
paragraaf 4.2.1. Ook in deze situatie heeft het voorwerk door het College echter een heel nuttige
functie vervuld doordat de maatschappelijke en juridische discussie over het betreffende onder-

52 In de eerste evaluatie noemt de CGB dit zelf ook als een belangrijke reden om geen voorstander te zijn van het
bindend maken van de oordelen, zie Commissie gelijke behandeling, Gelijke behandeling in beweging. Evaluatie van
vijf jaar Algemene wet gelijke behandeling, 1994-1999, Utrecht 2000, p. 8.

53 Monitor Discriminatiezaken 2018, Bijlage Tabellen, figuur 12. Dit aantal omvat overigens wel ook de gronden handicap
en leeftijd.

54 ‘Relatief’ dient hier om aan te geven dat het aantal klachten dat bij het College komt slechts het topje van de ijsberg
van gevallen van discriminatie vormt, zie ook het onderzoek dat de CGB in 2004 heeft laten uitvoeren (het
zogenaamde Strategieonderzoek) en waarvan in de tweede evaluatie verslag wordt gedaan, zie Commissie gelijke
behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht 2005, p. 71-74.

55 In de periode 1999-2011 boden de zogenoemde oordelenbundels (volledige titel ‘Gelijke behandeling: oordelen en
commentaar’) een jaarlijkse analyse van de jurisprudentie door onafhankelijke wetenschappers. De bundels waren
nadrukkelijk bedoeld om de bekendheid met de gelijkebehandelingswetgeving te vergroten en omvatten naast
een aantal thematische bijdragen en annotaties van belangwekkende oordelen voor iedere grond van onderscheid
een overzicht van ontwikkelingen in de jurisprudentie van de CGB. De meeste van deze bundels ‘Gelijke behandeling:
oordelen en commentaar’ zijn te raadplegen op de website van het College (de bundels die voor 2003 zijn uitgebracht
zijn helaas niet terug te vinden op de website). Over de jaren 2013-2016 zijn nog beknopte kronieken over gelijke
behandeling verschenen van de hand van (staf)leden van het College. Zie C. van der Bas & A. Swarte, ‘Kroniek
gelijke behandeling 2013. Het recht op gelijke behandeling en de maatschappelijke werkelijkheid’, NTM/NJCM-Bull.
2014, p. 293-322; D. Houtzager & A. Swarte, ‘Kroniek gelijke behandeling 2014. Gelijke behandeling; de balans
opgemaakt’, NTM/NJCM-Bull. 2015, p. 165-191; E. Hofhuis & A. Swarte, ‘Kroniek gelijke behandeling’, NTM/NJCM-
Bull. 2016, p. 473-490.

56 De tweede evaluatie van de AWGB vermeldt dat opvolging van oordelen door de rechter plaats heeft gevonden
in 61% van de zaken die bij de rechter zijn voortgezet; een referentie aan het oordeel vond in 81% van de gevallen
plaats. Zie Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004,
Utrecht 2005p. 125. In latere evaluaties zijn hierover geen gegevens te vinden. Voor de opvolgingspercentages
van de oordelen door partijen zelf zie paragraaf 4.1.
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werp en de te maken afwegingen al goed in kaart zijn gebracht voordat de rechter met zijn
bindende oordeel komt.

De rol van het College is dan ook cruciaal in het licht van wat de ‘communicatieve’ functie
van de AWGB-wetgeving kan worden genoemd.57 Van Klink omschrijft communicatieve regel-
geving als:

‘aspiratieve normen …, die in dialoog met de verschillende juridische, politieke en maatschappelijke actoren
en instanties verder ontwikkeld dienen te worden. Aspiratieve normen zijn rechtsnormen waarvan de
betekenis (nog) niet of niet geheel uitgekristalliseerd is in een samenleving, maar die toch fundamentele
streefdoelen of idealen vertegenwoordigen voor die samenleving.’58

Het gaat om normen die in hun algemeenheid erkend worden (nagenoeg iedereen is voor
gelijkheid en tegen discriminatie), maar bij toepassing in concreto vaak (nog) onduidelijk zijn
of worden betwist. Dat laatste geldt bij uitstek voor de AWGB-normen.

De uitgebreide jurisprudentie die in het kader van de oordelende functie van het College
tot stand is gekomen vormt een belangrijk element in het proces van uitwerking van de normstel-
ling in interactie met een breed scala aan andere actoren, zoals de rechtstreeks in een zaak
betrokken partijen, belangengroepen, wetenschappers, de media en uiteraard ook diverse
overheidsinstanties. Dat uiteindelijk de rechter (via bindende rechtspraak) en de wetgever (via
amendering van de AWGB) het laatste woord hebben doet daar niet aan af. Door de genoemde
dynamiek in de ontwikkeling van de normstelling en de veelheid aan daarbij betrokken actoren
vormt de jurisprudentie van het College mijns inziens tevens een belangrijk fundament voor
de sociale werking van de AWGB, in het bijzonder voor het beïnvloeden van gangbare denk-
en waardepatronen en daarmee verbonden gedragingen. Van Klink spreekt hier van symboolwer-
king.59 In paragraaf 4 ga ik daar verder op in.

Tot slot is het in dit kader van belang om er op te wijzen dat het ontbreken van bindende
kracht van de oordelen ook belangrijk is om de oordelende taak te kunnen combineren met
andere taken die zich moeilijker laten verenigen met een rechtsprekende taak in klassieke zin,
zoals advisering, onderzoek uit eigen beweging en andere proactieve activiteiten. Bij de tweede
evaluatie constateert de CGB niet voor niets dat juist dit verschil met de rechterlijke macht de
mogelijkheid geeft ‘om de “sociale dialoog” aan te gaan’.60

57 De term is ontleend aan het proefschrift van Bart van Klink, De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en
de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: Tjeenk Willink 1998. Van Klink benoemt
communicatieve wetgeving als een positieve variant van symboolwetgeving. Zie ook B. van Klink, ‘Symboolwet-
geving: de opkomst, ondergang en wederopstanding van een begrip’, Regelmaat 2014, p. 5-26. In deze meer recente
publicatie plaatst de auteur zelf de nodige kanttekeningen bij het concept van communicatieve wetgeving en acht
hij een strikt onderscheid met instrumentele wetgeving niet houdbaar, maar voor een analyse van de werking
van de AWGB biedt het mijns inziens nog steeds een waardevolle invalshoek.

58 Van Klink 2014 (supra noot 57), p. 10.
59 Van Klink gebruikt in dit verband ook de term ‘mentaliteitswetgeving’ als een specifiek type communicatieve

wetgeving, zie van Klink 2014 (supra noot 57), p. 11.
60 Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht

2005, p. 125.
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3.2 Ontwikkeling van een uitgebreide jurisprudentie met betrekking tot gelijke behandeling

Wat de interpretatie en toepassing van de AWGB-normen betreft kan worden geconstateerd
dat 25 jaar AWGB heeft geleid tot een rijke en veelomvattende jurisprudentie. Zoals hierboven
al is aangegeven heeft het College daarbij de veruit grootste rol vervuld. Bij de evaluatie van
het CRM is door externe onderzoekers geconcludeerd dat de oordelende functie van het College
over het algemeen als ‘kwalitatief hoogstaand en daarmee gezaghebbend’ wordt gezien en dat
stakeholders een overwegend positief beeld hebben van de kwaliteit van de onderzoeken en
adviezen van het CRM.61

Het is niet mogelijk om in het korte bestek van deze bijdrage een inhoudelijk overzicht te
geven van deze jurisprudentie, maar in de verschillende evaluatierapporten is wel een aantal
terreinen genoemd waarop jurisprudentielijnen zijn ontwikkeld, zoals met betrekking tot de
verplichting van werkgevers om zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving, de
verplichting voor zowel werkgevers als aanbieders van goederen en diensten om zorgvuldig
onderzoek te doen naar klachten over discriminatie, analoge toepassing van de Europese regels
omtrent de bewijslastverdeling bij seksediscriminatie op de andere gronden, de aan belonings-
structuren en functiewaarderingssystemen te stellen eisen, een ruime interpretatie van het begrip
‘arbeidsvoorwaarden’, nadere invulling van het concept van indirect onderscheid en van de
uitzondering in de AWGB met betrekking tot de vrijheid van instellingen op bijzondere grondslag
om eisen te stellen, de rechtmatigheid van kledingvereisten die de vrijheid van godsdienst
beperken (in het bijzonder zaken met betrekking tot hoofddoeken) en diverse andere kwesties
die voortkomen uit de toegenomen pluriformiteit van de samenleving.62 In paragraaf 4.2 ga
ik nog verder in op een aantal specifieke onderwerpen die mijns inziens goede illustraties bieden
van positieve sociale werking van de AWGB dan wel juist het gebrek daaraan.63

Resumerend kan naar mijn mening worden geconcludeerd dat de AWGB juridisch gezien
een bevredigende werking heeft gehad die recht doet aan de doelstellingen van de wetgever
om een duidelijk en werkbaar handvat te bieden voor de toepassing van de gelijkebehandelings-
norm in horizontale verhoudingen. Maar juridische werking is uiteraard niet maatgevend om
de effectiviteit van wetgeving aan af te meten. Al vanaf het begin van het aantreden van de
voormalige CGB in 1994 was er een roep om aandacht voor de sociale werking van de AWGB.
Ook de CGB zelf was zich terdege bewust van de beperkingen van het recht als instrument
tot gedragsverandering, wat bij uitstek het uiteindelijke doel van de gelijke behandelingsregel-
geving is:

‘De rol van het recht bij het bewerkstelligen van de wenselijk geachte veranderingsprocessen waarop het
gelijkheidsbeginsel doelt, moet daarbij niet overschat worden: het recht kan deze, met name wanneer groepen
zich ervoor inzetten, aanzwengelen en de maatschappelijke discussie op basis van rechtspraak en Commissie-

61 Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten van de Mens, Kamerstukken II 2017/18, 34338, nr. 3, p. 2.
62 Commissie gelijke behandeling, Gelijke behandeling in beweging. Evaluatie van vijf jaar Algemene wet gelijke behandeling,

1994-1999, Utrecht 2000, p. 13-16; Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaam-
heden CGB 1999-2004, Utrecht 2005, p. 12-22 en 31-67. Zie verder de in noot 54 genoemde overzichten in o.a. de
Oordelenbundel en kronieken.

63 Overigens is het vermelden waard dat het College ook ten aanzien van discriminatie op grond van leeftijd en
handicap een rijke jurisprudentie heeft ontwikkeld. Bespreking daarvan gaat zoals eerder opgemerkt het bestek
van deze bijdrage echter te buiten.
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oordelen bevorderen. Binnen de mogelijkheden die het recht biedt moet men beseffen dat de gelijke
behandelingsnorm geen effect zal sorteren als deze zich in een isolement bevindt.’64

Na de eerste evaluatieperiode waarin de CGB een sterke focus had gelegd op haar oordelende
functie is dan ook steeds meer aandacht gekomen voor de sociale werking van de wet.65 Dat
is gepaard gegaan met een sterkere inzet van de andere instrumenten die de CGB ter beschikking
stonden, zoals het geven van adviezen, doen van onderzoek uit eigen beweging en het geven
van voorlichting en dergelijke. De oprichting van het College in 2012 heeft gezien zijn veel
bredere mandaat hiervoor allerlei extra mogelijkheden geschapen.

4 Sociale werking

Zoals in de inleiding aangegeven gaat het bij de sociale werking van de AWGB kort gezegd
om de effecten van de wet in de maatschappelijke werkelijkheid. Bij sociale werking is het nuttig
onderscheid te maken tussen de specifieke of directe sociale werking van de AWGB en algemene,
vaak indirecte sociale werking van de wet. Specifieke sociale werking ziet op de effecten van
de wet in concrete conflictsituaties die zijn voorgelegd aan het College of een andere juridische
instantie. Algemene sociale werking ziet op effecten buiten deze concrete conflictsituaties om,
dus op effecten op het maatschappelijk veld en de samenleving in bredere zin. Het kan daarbij
zowel gaan om invloed op hoe in de samenleving wordt gedacht over gelijke behandeling en
discriminatie – de eerder genoemde symboolwerking – als om daadwerkelijke gedragsverande-
ring. Dat laatste gaat een belangrijke stap verder. Over het algemeen kan men zeggen dat voor
gedragsverandering bij de normadressaat van een wet sprake moet zijn van ‘weten, willen,
kunnen’.66

4.1 Specifieke sociale werking: effecten van de oordelen zelf

Gegevens over de specifieke sociale werking van de AWGB zijn in alle evaluaties meegenomen
en ook in de meer recente, jaarlijkse discriminatiemonitors te vinden. Daaruit blijkt dat het
overgrote deel van de oordelen wordt opgevolgd: het opvolgingspercentage schommelt al heel

64 Commissie gelijke behandeling, Gelijke behandeling in beweging. Evaluatie van vijf jaar Algemene wet gelijke behandeling,
1994-1999, Utrecht 2000, p. 20. Deze overweging lag ook aan de wieg van een project om de AWGB-normen beter
in te bedden dat resulteerde in de multidisciplinaire bundel De toekomst van gelijkheid; zie R. Holtmaat (eindred.),
De toekomst van gelijkheid. De juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm, Deventer: Wolters
Kluwer 2000.

65 Bij de eerste evaluatie geeft de CGB aan dat een focus op de oordelen een bewuste keuze is geweest om in de
beginfase de autoriteit van de CGB te vestigen; voor de toekomst wil de CGB meer aandacht voor onderzoek
uit eigen beweging, advisering over wetgeving, follow-up beleid met betrekking tot oordelen en haar voorlichtings-
taak, zie Commissie gelijke behandeling, Gelijke behandeling in beweging. Evaluatie van vijf jaar Algemene wet gelijke
behandeling, 1994-1999, Utrecht 2000, p. 8.

66 G.J. Veerman & R. Mulder, Wetgeving met beleid. Bouwstenen voor een bruikbare wetgevingstheorie, Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers 2010. www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/ov-201001-wetgeving-met-beleid.aspx.
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lang rond de 75%.67 Bij opvolging kan het zowel gaan om individuele maatregelen die gericht
zijn op de klager, als om structurele maatregelen die een breder effect hebben en veelal bedoeld
zijn om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen. Dat laatste is vaak van nog groter
belang dan het eerste en vindt in een meerderheid van opgevolgde oordelen plaats.68 Te denken
valt aan het aanpassen van een sollicitatieprocedure, het invoeren van een klachtenregeling of
het wijzigen van een kledingvoorschrift. Sinds 2013 publiceert het CRM de oordelen overigens
met naam en toenaam van de betrokken instantie tegen wie de klacht is gericht. Het is niet
duidelijk of dit soort naming and shaming effecten heeft op de mate of soort van opvolging van
de oordelen of wellicht een preventieve werking heeft.

Uit de evaluatie van het CRM in 2017 komt verder naar voren dat de vertaalslag van de
oordelende functie naar het bredere publiek nog steeds aandacht behoeft. Diverse stakeholders
geven aan dat bijvoorbeeld het taalgebruik nog beter kan worden aangepast aan deze bredere
doelgroep.69

Voor een meer gedetailleerd overzicht van het aantal klachten en afgehandelde zaken door
het College sinds 2012 kan verder worden verwezen naar de jaarlijkse Monitor Discriminatie-
zaken.70 Deze monitor geeft ook interessante cijfers over het aantal en soort vragen dat het
College over gelijkebehandelingskwesties krijgt. Zo is het aantal contactmomenten met het CRM
over gelijke behandeling tussen 2012 en 2018 verdrievoudigd.71 Blijkbaar weet men het CRM
steeds beter te vinden.

Overigens kunnen de opvolgingspercentages per discriminatiegrond soms aanzienlijk
verschillen. Zo is bij de tweede evaluatie van de AWGB, dat een meer uitgebreid onderzoek
omvatte naar de specifieke effecten van de oordelen, gebleken dat bij de grond ras het opvol-
gingspercentage op 88% lag en bij godsdienst op 81%, maar bij geslacht op slechts 45%. De CGB
had daar geen verklaring voor, maar het is wel een aanzienlijk verschil.72 Of dit een incidenteel
verschijnsel is geweest valt moeilijk te zeggen. In het overzicht van de opvolgingspercentages
sinds 2012 in de Monitor Discriminatiezaken is het opvolgingspercentage niet uitgesplitst naar
grond van onderscheid.

Opmerkelijk is verder dat uit de evaluatie van het CRM in 2017 naar voren komt dat de
overheid oordelen minder vaak opvolgt dan de private sector. In haar reactie heeft de minister
van BZK aangegeven dat dat niet spoort met de voorbeeldfunctie van de overheid en dat zij
hier bij de betrokken ministeries aandacht voor zal vragen.73

Over de mate van opvolging van oordelen door de rechter is aanzienlijk minder informatie
beschikbaar. Alleen bij de tweede evaluatie van de AWGB is hier systematisch onderzoek naar
gedaan, maar dat is dus nogal gedateerd. Uit dat onderzoek bleek dat een oordeel dat een

67 Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht
2005, p. 125; Commissie gelijke behandeling, Derde evaluatie AWGB, WGB m/v en artikel 7:646 BW. Over de periode
1 september 2004 tot 1 september 2009, Utrecht 2010, p. 4. De Monitor Discriminatiezaken 2018 bevat een overzicht
sinds 2012, zie p. 23. De cijfers uit de derde evaluatie en later omvatten ook de oordelen die betrekking hebben
op de WGBH/CZ en de WGBL.

68 Monitor Discriminatiezaken 2018, Bijlage Tabellen, figuur 17.
69 KWINK roep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van de Mens’, 4 juli 2017, p. 41.
70 Zie in het bijzonder de diverse tabellen die als bijlagen bij de Monitor zelf te raadplegen zijn.
71 Monitor Discriminatiezaken 2018, Bijlage Tabellen, figuur 7.
72 Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht

2005, p. 125.
73 Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten van de Mens, Kamerstukken II 2017/18, 34338, nr. 3, p. 8.
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vervolg bij de rechter had gekregen in 61% van de gevallen was opgevolgd.74 Door het ontbre-
ken van verder onderzoek valt niet te zeggen of dit percentage sinds 2005 gelijk is gebleven
of niet. In paragraaf 4.2.1 ga ik nog in op enkele individuele rechterlijke uitspraken die de nodige
media-aandacht hebben gekregen en waarin de rechter zich heeft gebogen over de jurisprudentie
van het College en diens interpretatie van de AWGB. Deze geven echter geen representatief
beeld van hoe de rechter met de jurisprudentie van het College om gaat.

4.2 Algemene sociale werking, inclusief symboolwerking

Gezien het zeer beperkt beschikbare onderzoek over de algemene sociale werking van de AWGB
vallen hierover geen harde conclusies te trekken. De laatste meer uitgebreide evaluatie waarin
ook sociaalwetenschappelijk onderzoek naar deze werking is gedaan dateert van 2006. Dat is
al weer bijna vijftien jaar geleden. Niettemin is er wel een en ander te zeggen over de soorten
algemene sociale werking die aan de AWGB en het werk van het College toe te schrijven zijn
zonder een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin daarvan sprake is.

Om te beginnen kunnen we constateren dat de bekendheid met de AWGB en het College
in de afgelopen 25 jaar is toegenomen. Bij de tweede evaluatie is al gebleken dat het aantal vragen
over gelijke behandeling dat via telefoon en email bij de CGB is binnengekomen sinds de
inwerkingtreding van de wet enorm is gegroeid en dat ook de bekendheid bij de antidiscrimina-
tiebureaus en vakorganisaties aanzienlijk is toegenomen.75 De genoemde organisaties spelen
vaak een intermediaire rol tussen burgers en College bij het verspreiden van de AWGB-normstel-
ling en het aanbrengen van concrete klachten. De cijfers over bij het College inkomende vragen
in de periode 2012-2018 laten zien dat de groei in de bekendheid met het College zich heeft
doorgezet.76 De groei van het internet heeft hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld.

Verder lijkt ook de verspreiding van de inhoud van de AWGB-normstelling duidelijk te
zijn toegenomen. Het College zelf heeft sinds de eerste evaluatie ook bewust meer aandacht
besteed aan deze vorm van sociale werking van de wetgeving door naast haar oordelende taak
sterker in te zetten op actiever optreden via instrumenten als voorlichting en advisering aan
zowel de overheid als aan andere organisaties, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties.
Ook wordt meer aandacht besteed aan communicatie over de oordelen voor het brede publiek,
hetgeen blijkens de evaluatie van het CRM ook bijdraagt aan de bekendheid van mensenrechten
in meer algemene zin.77 Het aangaan van de ‘sociale dialoog’ wordt in dit verband gezien als
een belangrijk aspect van de rol van het College.78

Een concreet voorbeeld van de invloed die het College op deze manier kan uitoefenen vormt
het advies over het dragen van gezichtssluiers en hoofddoeken op school aan de minister van

74 Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht
2005, p. 125.

75 Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamheden CGB 1999-2004, Utrecht
2005, p. 29.

76 Monitor Discriminatiezaken 2018, Bijlage Tabellen, figuur 1.
77 KWINK groep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van de Mens’, 4 juli 2017, p. 15.
78 Commissie gelijke behandeling, Gelijke behandeling in beweging. Evaluatie van vijf jaar Algemene wet gelijke behandeling,

1994-1999, Utrecht 2000, p. 20 en Commissie gelijke behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaam-
heden CGB 1999-2004, Utrecht 2005, p. 107, 125.
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Onderwijs, Cultuur en Welzijn dat in 2005 heeft geleid tot een ministeriële leidraad voor school-
besturen die nog steeds de geldende richtlijn vormt.79 Een ander voorbeeld van de wijze waarop
de normstelling van het College een potentieel breder bereik heeft gekregen betreft verwijzingen
van de overheid en andere organisaties naar het College als de instantie waar mensen terecht
kunnen met klachten over discriminatie. Ook hier blijkt uit een kleine steekproef dat bijvoorbeeld
de Arbeidsinspectie en het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
informatie geven over het wettelijke kader tegen discriminatie met daarbij een rechtstreekse
weblink naar het College voor nadere informatie en het indienen van klachten over discrimina-
tie.80 Ook erkenning van het belang van de rol van het College bij discriminatiebestrijding door
belangrijke adviesorganen als de SER biedt de gelegenheid om de ontwikkelde normstelling
beter ingang te doen vinden bij de diverse doelgroepen, zoals de sociale partners.81 Op dit
niveau lijkt de (indirecte) werking van de AWGB zonder meer positief te zijn. Uit de evaluatie
van het CRM in 2017 blijkt in ieder geval dat dit soort stakeholders de werkzaamheden van het
College waardeert als over het algemeen kwalitatief hoogstaand en gezaghebbend.82

Het zijn mijns inziens juist deze indirecte vormen van algemene sociale werking, die via
allerlei andere actoren lopen, die van cruciaal belang zijn om de AWGB-normstelling een groter
bereik te geven. Het belang van samenwerking komt ook in meer algemene zin aan de orde
in de evaluatie van het CRM als mensenrechteninstituut in den brede.83 Daarnaast wordt het
belang benadrukt om ook nog meer aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van het CRM
bij een breder publiek.84 Het brede mandaat van het huidige CRM biedt daar bij uitstek ook
de mogelijkheid voor, bijvoorbeeld via het stimuleren en coördineren van activiteiten in het
kader van mensenrechteneducatie en voorlichting.

Moeilijker te beantwoorden is de vraag of de verspreiding van de inhoud van de AWGB-
normstelling ook leidt tot een daadwerkelijk accepteren daarvan in woord en daad door de
normadressaten in het maatschappelijk veld in brede zin (dus buiten de bij een concrete zaak
bij het CRM betrokken partijen). Onderzoek daarover is tot op heden zeer beperkt. Bij de tweede
evaluatie is weliswaar een bevolkingsenquête gehouden om meer zich te krijgen op de symbool-
werking van de AWGB bij een breder publiek, maar afgezien van het feit dat dit onderzoek
ook al weer bijna vijftien jaar geleden is gedaan, zijn daaruit geen eenduidige conclusies te

79 CGB Advies 2003/01 over gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen; Ministerie van OCW, 2005, Leidraad kleding
op scholen, www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rap
porten/2005/10/14/leidraad-kleding-op-scholen. Een kleine steekproef suggereert dat deze richtlijn daadwerkelijk
wordt gevolgd. Zie bv. www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/kledingleidraad/; www.ronduitspinakervso
alkmaar-live-3cd40f5d-1cc1b30.divio-media.net/filer_public/87/9b/879bc56d-18e2-44f6-8a69-329226ca2cd1/proto
col_kledingvoorschriften_def_17-10-2017.pdf; www.kluwer.simgroep.nl/internet/veel-gestelde-vragen_217/
item/mag-een-school-bepaalde-kleding-verbieden_3107.html.

80 Zie www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsdiscriminatie; www.arboportaal.nl/onderwerpen/discriminatie.
Ook de FNV heeft een link naar de AWGB, zie Werkwacht – antwoord op al je vragen over werk en inkomen, www.werk
wacht.nl/artikel/algemene-wet-gelijke-behandeling/.

81 Zie als voorbeeld het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ uit 2014 waarin de SER benadrukt dat gezamenlijk
optrekken met betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties én het College noodzakelijk is om discriminatie
op de arbeidsmarkt aan te pakken, www.ser.nl//media/ser/downloads/adviezen/2014/discriminatie-werkt-
niet.pdf.

82 KWINK groep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van de Mens’, 4 juli 2017, p. 22. In bijlage 2 is een overzicht
te vinden van de geraadpleegde stakeholders.

83 KWINK groep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van de Mens’, 4 juli 2017, p. 37-39.
84 KWINK groep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van de Mens’, 4 juli 2017, p. 46-47.
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trekken over de vraag in hoeverre de AWGB en het werk van de CGB hebben geleid tot een
daadwerkelijke mentaliteitsverandering bij het bredere publiek.85 Wel wordt geconstateerd
dat in algemene termen gesproken het maatschappelijk draagvlak voor de idee van gelijke
behandeling in het algemeen ‘groot’ is en voor de CGB als zodanig ook ‘redelijk groot’.86 Over
door de CGB ontwikkelde specifieke, inhoudelijke AWGB-standaarden zijn in de publieksenquête
echter geen vragen gesteld.87

Bij gebrek aan meer systematisch en recenter onderzoek naar de symboolwerking van de
AWGB en de door het College ontwikkelde gelijkebehandelingsstandaarden met betrekking
tot de samenleving in den brede bespreek ik hieronder op meer casuïstische basis twee voorbeel-
den waarbij mijns inziens inderdaad sprake is van positieve symboolwerking en twee voorbeelden
waarbij deze vorm van sociale werking nagenoeg afwezig lijkt te zijn.

4.2.1 Afbakening vrijheid van godsdienst en andere grondrechten/waarden

De afbakening van de godsdienstvrijheid en andere grondrechten en waarden was bij de
totstandkoming van de AWGB het meest controversiële thema en dat lijkt het in zekere zin te
zijn gebleven. Wel hebben in de benadering van deze kwestie enkele belangrijke verschuivingen
plaats gevonden die (mede) lijken te zijn beïnvloed door de zich ontwikkelende jurisprudentie
van het College. Hoewel een causaal verband niet is aan te tonen, is enige invloed aannemelijk
gezien de wisselwerking die heeft plaats gevonden met de politieke en maatschappelijke discus-
sies over dit onderwerp. Oordelen van het College hebben met enige regelmaat geleid tot grote
media-aandacht en – vaak felle – maatschappelijke debatten die het denken over de afbakening
tussen godsdienstvrijheid en andere rechten en belangen ongetwijfeld hebben beïnvloed. Ook
hier gaat het dan dus om indirecte sociale werking, en niet om rechtstreekse effecten.

De eerste verschuiving die ik hier wil noemen betreft de benadering van het klassieke
vraagstuk welke grenzen moeten worden gesteld aan de vrijheid van een christelijke school
of andere organisatie op godsdienstige grondslag om ter bescherming van de eigen identiteit
onderscheid te maken dat samenhangt met het afwijzen van (uitingen van) homoseksualiteit.
In de afgelopen 25 jaar heeft het verbod van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie steeds
meer prioriteit gekregen ten opzichte van de godsdienstvrijheid. Niet alleen het afschaffen van
de ‘enkele feit’-constructie getuigt daar van, maar ook de invoering van artikel 5 lid 2a AWGB,

85 M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene
wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, hoofdstuk 4. Directe, indirecte en symbolische effecten.

86 M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene
wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 314. Het onderzoek concludeert ook dat het
draagvlak voor de AWGB en CGB aanzienlijk hoger ligt bij allochtonen dan bij autochtonen, p. 315.

87 Op grond van het onderzoek zijn overigens wel verschillende positieve en negatieve vormen van symboolwerking
gesignaleerd die een indicatie geven van het soort effecten dat de wetgeving genereert. Deze conclusies zijn echter
primair gebaseerd op de concrete case studies die zijn gedaan naar de symboolwerking bij rechtstreeks bij oordelen
betrokken partijen, en dus niet bij het bredere publiek. Aan de positieve kant gaat het onder meer om een gunstig
effect op het draagvlak voor het ideaal van gelijke behandeling en voor de AWGB en de CGB in algemene zin,
op de verspreiding van het wettelijk kader en op het ter discussie stellen van een met de wet strijdige mentaliteit.
Daarnaast treden soms echter ook negatief-symbolische effecten op, zoals imagoschade voor de CGB, polarisering
van het conflict of het ingraven door verzoekers in de eigen positie. M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.),
Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2006, p. 301-315.
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dat een uitzondering op het verbod van onderscheid op grond van godsdienst toe laat met
betrekking tot (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand (de zogenoemde (b)abs)
die in de uitoefening van hun ambt onderscheid maken.

Artikel 5 lid 2a AWGB is ingevoerd na jaren van discussie over de vraag of een (b)abs mag
weigeren om paren van gelijk geslacht te huwen. Dit probleem ontstond door het invoeren van
het ‘homohuwelijk’ in 2001. Ook ten opzichte van dit vraagstuk is sprake van een duidelijke
verschuiving. Zo oordeelde de CGB in 2002 nog dat een beroep van een (b)abs op een gewetens-
bezwaar gehonoreerd moet worden, zolang dit geen belemmering vormt voor paren van gelijk
geslacht in een bepaalde gemeente om te kunnen huwen.88 Deze pragmatische aanpak kreeg
zowel steun als kritiek, maar deed het politieke en maatschappelijke debat niet verstommen.
In 2008 komt de CGB vervolgens tot een andere afweging en oordeelt dat een gemeente als
functie-eis mag stellen dat een (b)abs bereid moet zijn om ook huwelijken van paren van gelijk
geslacht te sluiten.89 Naar aanleiding van dit oordeel brengt de CGB tegelijk ook een uitgebreid
advies uit over de kwestie, waarin richtlijnen zijn opgenomen ten aanzien van zowel nieuw
aan te stellen als zittende (b)abs. In dit advies geeft de CGB aan dat zij mede tot een aanpassing
van haar standpunt is gekomen na in gesprek te zijn gegaan met een brede groep van ‘personen
die werkzaam zijn bij gemeenten, ministeries, de vakbeweging, belangenorganisaties en personen
afkomstig uit de rechterlijke macht en de wetenschap’.90 Hieruit blijkt duidelijk hoe haar oor-
deelsvorming zich heeft ontwikkeld in wisselwerking met het politieke en maatschappelijke
debat. De benadering van de CGB werd al snel overgenomen door de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten.91 Om verdere onduidelijkheid weg te nemen werd in 2014 de hierboven genoem-
de wettelijke bepaling opgenomen in de AWGB. Tot slot is het vermelden waard dat de nieuwe
lijn door de Centrale Raad van Beroep is bevestigd als ook niet in strijd met het EVRM.92 De
Raad kon hier verwijzen naar de ondertussen door het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens uitgebrachte uitspraak in Eweida.93

Een tweede verschuiving in de discussies over bescherming van de godsdienstvrijheid en
andere grondrechten/waarden betreft de verschuiving in aandacht van christelijke manifestaties
van godsdienst naar islamitische uitingen. Discussies over het wel of niet mogen verbieden van
een hoofddoek op de werkvloer zijn in dit verband exemplarisch. Van het begin af aan heeft
het College de AWGB zo geïnterpreteerd dat deze een grote mate van bescherming biedt aan
een werknemer die op grond van haar geloof een hoofddoek wil dragen. De CGB bevond zich
hier overigens in goed gezelschap. Al in 1994 oordeelde de Kantonrechter Alphen aan den Rijn
dat een kapper een medewerker niet kon verbieden om een hoofddoek te dragen.94 De door
de CGB ontwikkelde normering is begin van deze eeuw vastgelegd in verschillende richtlijnen
die zoals hierboven al aangegeven ruim ingang lijken te hebben gevonden bij bijvoorbeeld de

88 CGB oordeel 2002-25 en 2002-26.
89 CGB oordeel 2008-40.
90 CGB Advies 2008/4, Advies Commissie Gelijke Behandeling inzake gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke

stand .‘Trouwen? Geen bezwaar!’, p. 3.
91 VNG-notitie mei 2008, ‘Een nieuwe koers ten aanzien van de gewetensbezwaarde ambtenaar’, www.vng.nl/files/

vng/vng/Documenten/Extranet/CvA%202009/BABS/2008_mei_cva_notitie_gewetensbezwaarde_ambtenaar.pdf.
92 CRvB 29 februari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:606.
93 EHRM 15 januari 2013, C-48420/10, C-59842/10, C-51671/10 en C-36516/10 (Eweida e.a./VK).
94 Ktr. Alphen aan den Rijn, 22 maart 1994, NJCM-Bulletin 1994, p. 569 e.v.

244 NTM|NJCM-Bull. jrg. 45 [2020], nr. 2



25 jaar AWGB: juridische en sociale werking in soorten en maten | Mini-special

sociale partners en de onderwijssector.95 Ik zou de stelling aandurven dat het College via deze
indirecte wegen zeker heeft bijgedragen aan een bredere acceptatie en sterkere mate van ‘normali-
sering’ van het dragen van een hoofddoek in het maatschappelijk verkeer. In ieder geval zijn
werknemers met een hoofddoek bij grote winkelketens, supermarkten en andere grote werkgevers
geen bijzonderheid meer.

Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de invloed van het College op dit terrein ook
duidelijk zijn grenzen kent getuige de reacties op de oordelen van het College met betrekking
tot het dragen van hoofddoeken in specifieke openbare functies, zoals de rechterlijke macht.
Het oordeel uit 2001 met betrekking tot de ‘griffier met hoofddoek’ is daar een duidelijk voor-
beeld van. In deze zaak oordeelde de CGB dat de AWGB er toe verplicht om een griffier, die
als zodanig geen onderdeel vormt van de rechterlijke macht, toe te staan om ook tijdens een
zitting een hoofddoek te dragen.96 Het oordeel leidde tot een brede politieke en maatschappelijke
discussie over de vraag hoe het dragen van een hoofddoek door een rechter of griffier zich
verhoudt tot de door de staat te betrachten neutraliteit ten opzichte van de burger.97 Dit debat
maakte duidelijk dat het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de benadering van de
CGB ontbrak en het betreffende beleid werd dan ook niet aangepast.98 Tegelijk is het van belang
om op te merken dat het benadrukken van de noodzaak om bij dit soort bijzondere functies
een grens te trekken impliciet ook iets anders duidelijk maakte, namelijk dat het dragen van
een hoofddoek in ‘gewone’ publieke functies en in de private sector politiek en maatschappelijk
gezien nauwelijks nog breed gedragen weerstand opriep.

Een ander voorbeeld van de grenzen van de invloed die het College uitoefent met betrekking
tot de normering van de afbakening van de vrijheid van godsdienst en andere rechten en
belangen betreft de kwestie van ‘handen schudden’. Ook hier heeft het College in zijn oordelen
een sterk op accommodatie gerichte benadering gekozen. Afhankelijk van de context dient een
werkgever mee te gaan in de wens van een werknemer om personen van het andere geslacht
geen hand te schudden, mits begroeting dan wel op een sekseneutrale en respectvolle wijze
geschiedt.99 De rechter heeft deze benadering niet gevolgd en verschillende oordelen hieromtrent
van de CGB ook expliciet terzijde geschoven. Aan het functionele belang van de in Nederland
gebruikelijke wijze van begroeten wordt een groter gewicht toegekend dan aan de vrijheid van

95 CGB Advies 2004/06 inzake Arbeid, religie en gelijke behandeling; CGB Advies 2003/01 inzake gezichtssluiers en hoofddoeken
op scholen; CGB Advies 2008/03 inzake gelijke behandeling in het onderwijs: ’Naar een discriminatie vrije school’.

96 CGB oordeel 2001-53. In 2016 heeft het College deze lijn overigens bevestigd in oordeel 2016-45.
97 Zie voor twee analyses die tot tegenovergestelde conclusies komen bv. M. Kuijer, ‘Vrouwe Justitia: blinddoek

of hoofddoek?’ (Annotatie bij CGB oordeel 2001-53), NJCM-Bulletin 2001, p. 890 en M.L.P. Loenen, ‘Hoofddoeken
voor de klas en in de rechtbank: op weg naar een multicultureel publiek domein?’ NJCM Bulletin 2001, p. 851-869.

98 Een vergelijkbare scheiding der geesten is te zien tussen het oordeel van het College dat het dragen van een
hoofddoek bij de politie niet in alle omstandigheden verboden mag worden en de heersende kledingvoorschriften
bij de politie die dit niet toestaan (zie oordeel 2017-135). Overigens is het interessant te vermelden dat de politie-
leiding wel open staat voor het toestaan van een hoofddoek, maar daar vooralsnog van af heeft gezien omdat
er niet voldoende draagvlak voor bestaat, zie ‘Hoofddoek blijft verboden bij politie: ‘duidelijk geen draagvlak
voor dit idee’, De Volkskrant 26 mei 2017, www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoofddoek-blijft-verboden-bij-
politie-duidelijk-geen-draagvlak-voor-dit-idee~bdfa2aa4/.

99 Zie bijv. oordeel 2006-51 en het overzicht van de jurisprudentie van de CGB tot dan toe in de annotatie van deze
zaak door J. Tigchelaar, ‘Respect! Handen schudden II’, NJCM-Bulletin 2006, p. 833-843.
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een werknemer om via een bepaalde wijze van begroeting uiting te geven aan zijn of haar gods-
dienst.100

De genoemde voorbeelden laten mijns inziens goed zien hoe het College in wisselwerking
met het bredere politieke en maatschappelijke debat een rol speelt in de ontwikkeling van het
denken over gelijkebehandelingsvraagstukken in onze samenleving en de grenzen die daar aan
zitten. Soms lijkt ontegenzeggelijk sprake van een positieve symboolwerking van de ontwikkelde
normstelling, soms stuit die op te grote weerstand om in bredere kring te kunnen worden
aanvaard.

4.2.2 Discriminatie van woonwagenbewoners – woonwagenbeleid

Een tweede voorbeeld van positieve sociale werking van de AWGB betreft de invloed die de
jurisprudentie van het College in wisselwerking met de activiteiten van diverse andere actoren
heeft gehad op het woonwagenbeleid.101

Sinds 2007 is een groeiend aantal gemeenten een zogenoemd ‘uitsterfbeleid’ gaan voeren
ten aanzien van woonwagens in hun gemeente. Zij werden daartoe mede in staat gesteld door
het landelijke beleid, dat zowel voorzag in het reduceren als het volledig afbouwen van het
beschikbaar stellen van woonwagenlocaties als een van de mogelijke beleidsopties voor gemeen-
ten.102 Verzet tegen dit soort uitsterfbeleid door de direct belanghebbenden zelf kon steeds
meer rekenen op steun van uiteenlopende andere nationale en internationale actoren: op Europees
niveau werd druk uitgeoefend op het Nederlandse beleid door onder meer de European Commis-
sion against Racism and Intolerance, het Europese Comité inzake sociale rechten en de EU-Commis-
sie, op nationaal niveau speelden het Public Interest Litigation Projecti van het Nederlandse Juristen
Comité voor de Mensenrechten, het CRM en later ook de Ombudsman een belangrijke rol.103

Het CRM zette daarbij in een reeks van oordelen een duidelijke lijn uit: woonwagenleven vormt
een wezenlijk onderdeel van de van generatie op generatie overgedragen cultuur van woon-
wagenbewoners, die zijn aan te merken als een etnische groep. Uitsterfbeleid verdraagt zich
dan ook niet met het verbod op onderscheid op grond van ras in de AWGB.104 Verder is de
overheid verplicht te voorzien in ‘een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonruimte voor
woonwagenbewoners en voor personen die wachten op een sociale huurwoning’.105 Dat bete-
kent dus een actief beleid om het wonen op een woonwagenlocatie mogelijk te maken als
onderdeel van het huisvestingsbeleid van een gemeente.

Al de uitgeoefende druk gezamenlijk was ongetwijfeld van invloed op de fundamentele
beleidswijziging die in 2018 door de centrale overheid werd ingezet met het ‘Beleidskader
gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’, dat aansluit bij de jurisprudentielijn van het

100 CRvB 7 mei 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI2440 en Hof Den Haag 10 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW1270.
101 Zie voor een gedetailleerde analyse van deze wisselwerking L.M. Huijbers & C.M.S. Loven, ‘Pushing for Political

and Legal Change: Protecting the Cultural Identity of Travellers in the Netherlands’, Journal of Human Rights Practice
2019, p. 1–22.

102 Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2007, Werken aan Woonwagenlocaties. Handreiking voor
gemeenten over beleid en handhaven, p. 7. www.pilpnjcm.nl/wp-content/uploads/2014/10/VROM-2007-Werken-aan-
Woonwagenlocaties-Handreiking-voor-gemeenten-over-beleid-en-handhaven.pdf.

103 Huijbers & Loven 2019 (supra noot 101), p. 7-9.
104 Zie o.m. CRM, oordeel 2014-165, 2014-166, 2014-16, 2016-19, 2016-72, 2017-55, 2017-136, 2017-137.
105 CRM oordeel 2016-19, overweging 5.3.
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CRM.106 In de kabinetsreactie op de evaluatie van het CRM is ook expliciet aangegeven dat
de oordelen van het CRM mede aanleiding zijn geweest voor de aanpassing van het beleid.107

Al met al vormt de wijziging van het woonwagenbeleid mijns inziens een schoolvoorbeeld hoe
juist een samenspel van diverse actoren bij kan dragen aan een positieve sociale werking van
de AWGB.

4.2.3 Discriminatie op grond van zwangerschap bij de arbeid

Voorbeelden waarbij van de AWGB nauwelijks enige algemene sociale werking lijkt uit te gaan
zijn er helaas ook. Twee ervan wil ik hier belichten. Het eerste voorbeeld betreft discriminatie
in verband met zwangerschap. Dat is een hardnekkig probleem gebleken. Al in de eerste
Oordelenbundel over 1999 blijkt uit de analyse van de oordelen met betrekking tot onderscheid
op grond van geslacht bij de arbeid, dat zo’n 25% van deze oordelen kwesties van zwanger-
schapsdiscriminatie betreffen: het niet aangaan van een dienstverband in verband met zwanger-
schap, het om die reden niet verlengen van een contract of zelfs het beëindigen van een dienstver-
band.108 Ook nu is deze problematiek nog volop aanwezig, zoals blijkt uit twee grootschalige
onderzoeken die in opdracht van het College in 2012 en 2016 zijn uitgevoerd naar discriminatie
in verband met zwangerschap bij de arbeid.109 Opvallend daarbij is dat de kennis over zwanger-
schapsdiscriminatie niet is verbeterd en dat de bereidheid van vrouwen om deze vorm van
discriminatie te melden zelfs is afgenomen.110 Het College beveelt de overheid aan te zorgen
voor een betere en structurele informatievoorziening en sterker in te zetten op effectieve hand-
having van de geldende normen via bijvoorbeeld een actievere rol van de Inspectie SZW.111

4.2.4 Discriminatie van mensen met een migratieachtergrond

Een nog veel groter probleem waarop de AWGB weinig invloed lijkt te hebben, betreft de
aanhoudende discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Onderzoek laat zien dat
die discriminatie niet alleen plaats vindt op de arbeidsmarkt, maar ook bij het zoeken van stages
of huisvesting.112 Daarbij wordt ook steeds duidelijker dat discriminatie van mensen met een

106 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/02/beleidskader-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsen-
beleid.

107 Kabinetsreactie Evaluatie Wet College voor de Rechten van de Mens, Kamerstukken II 2017/18, 34338, nr. 3, p. 9.
108 I.P. Asscher-Vonk & Y. Konijn, ‘Geslacht en arbeidsduur’, in: T. Loenen (eindred.), Gelijke behandeling: oordelen

en commentaar 1999, Deventer: Wolters Kluwer 2000, p. 25-44. Het gaat om 9 van 37 oordelen.
109 CGB, Hoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het

werk, Utrecht 2012; CRM, Is het nu beter bevallen? Vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen
en moeders met jonge kinderen, Utrecht 2016.

110 CRM, Is het nu beter bevallen? Vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen en moeders met
jonge kinderen, Utrecht 2016, p. 7.

111 CRM, Is het nu beter bevallen? Vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen en moeders met
jonge kinderen, Utrecht 2016, p. 9-10. De Inspectie SZW is een samenvoeging van de voormalige Arbeidsinspectie,
de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

112 Zie o.m. SCP 2014, Ervaren Discriminatie in Nederland; SCP 2015, Op Afkomst Afgewezen; www.scp.nl/Publicaties/
Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen; Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie?
(MBO and the market for internships: what role for discrimination? www.kis.nl/publicatie/mbo-en-de-stagemarkt-
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migratie-achtergrond geen incidenten betreft, maar voortkomt uit een veel groter onderliggend
maatschappelijk probleem van bewust en onbewust racisme. Hoezeer dat een structureel
probleem vormt, blijkt bijvoorbeeld ook uit de recente media-aandacht voor de wijdverbreide
racistische bejegening van gekleurde spelers in het amateur en professionele voetbal113 en die
van Chinezen en andere Aziatische mensen naar aanleiding van het coronavirus.114

In reactie op het hardnekkige karakter van discriminatie in onze samenleving heeft de
overheid in 2016 een ‘Nationaal actieplan tegen discriminatie’ gelanceerd om tot een meer
effectieve en integrale aanpak van de problematiek te komen die alle discriminatiegronden
omvat.115 Aan een dergelijke integrale aanpak lijkt meer behoefte dan ooit. Jaarlijks wordt
over de implementatie gerapporteerd aan de Tweede Kamer.116

Ook het CRM zelf heeft zijn bredere mandaat op diverse manieren ingezet om bij te dragen
aan een meer integrale aanpak van discriminatie. Dat loopt uiteen van het (doen) verrichten
van verder onderzoek en uitbrengen van adviezen tot het ontwikkelen van trainingen om
discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan en het ontwikkelen van modules voor het
onderwijs.117 Er is dus zeker de nodige aandacht voor dit onderwerp, maar die aandacht lijkt
vooralsnog weinig effecten te hebben gesorteerd.

5 Conclusies

Het voorgaande overziend kan worden geconcludeerd dat evaluatie van de werking van de
AWGB een gemêleerd beeld oplevert. Wat de juridische werking betreft kan het oordeel over-
wegend positief zijn. In de afgelopen 25 jaar heeft de wetgeving een goed en voldoende flexibel
handvat geboden om de in de wet uitgezette kaders over de reikwijdte van de gelijke behande-
lingsnorm en de werking daarvan tussen burgers onderling nader in te vullen en te verfijnen.
Weliswaar heeft de wetgever de nodige aanpassingen en aanvullingen doorgevoerd, maar
werkelijk ingrijpende wijzigingen in structuur of systematiek van de AWGB zijn niet nodig
gebleken. Deze flexibiliteit van de wetgeving geeft ook vertrouwen dat de wet voldoende
aangrijpingspunten biedt om gelijkebehandelingsstandaarden uit te werken met betrekking tot

wat-de-rol-van-discriminatie; Onderzoek discriminatie woningmarkt. Rachid is ook gewoon een nette jongen, Groene
Amsterdammer, 28 maart 2018, www.groene.nl/artikel/rachid-is-ook-gewoon-een-nette-jongen.

113 In reactie hierop trekken het kabinet en de KNVB 14 miljoen euro uit voor het bestrijden van racisme en andere
discriminatie in het voetbal, www.nos.nl/artikel/2322127-14-miljoen-voor-bestrijding-racisme-en-discriminatie-in-
voetbal.html.

114 Zie o.a. de berichtgeving rond de in reactie hierop gestarte online petitie tegen deze vorm van discriminatie
www.nos.nl/artikel/2322380-online-petitie-tegen-discriminatie-aziaten-vanwege-coronavirus.html.

115 Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie, Kamerstukken II, 2015/16, 30950, nr. 84.
116 Zie voor de meest recente voortgangsrapportage (van 2 februari 2019) www.rijksoverheid.nl/documenten/

kamerstukken/2019/02/12/kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie.
117 Zie voor een beknopt overzicht van dit soort activiteiten KWINK groep, ‘Evaluatie College voor de Rechten van

de Mens’, 4 juli 2017, p. 20-21. Zie voor de onderwijsmodules bijvoorbeeld de ‘Werkvorm voor voortgezet onderwijs
– Godsdienst en geloofsovertuiging’ op de website van het CRM.
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nieuwe vormen van discriminatie die zich aandienen, zoals online discriminatie en discriminatie
bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmen en kunstmatige intelligentie.118

Een tweede belangrijke conclusie ten aanzien van de juridische werking van de AWGB is
mijns inziens dat het grote aantal zaken dat het CRM te beoordelen heeft gekregen een belangrijke
voorwaarde is gebleken om de normstelling stapje voor stapje – en vaak in wisselwerking met
het politieke en maatschappelijke debat – uit te kunnen bouwen. Deze communicatieve functie
van de AWGB lijkt mij een sterk aspect van de wetgeving. Dat wetgever en rechter uiteindelijk
het laatste woord hebben en het CRM niet altijd volgen, zoals bijvoorbeeld is gebleken ten
aanzien van de rechterlijke uitspraken met betrekking tot ‘handen schudden’, doet aan het belang
van die communicatieve functie niet af, maar is er eerder een wezenlijk onderdeel van. Het
ontbreken van bindende kracht van de oordelen moet in dit verband dan ook niet als een zwakte
van het systeem worden gezien. Daar komt bij dat de beperking tot een semi-judiciële rol aan
het College de benodigde ruimte laat om daarnaast een veel breder palet aan instrumenten in
te zetten om gelijke behandeling te bevorderen dan voor een rechterlijke instantie gepast zou
zijn, zoals advisering en educatie. Juist de combinatie van de oordelende functie en dit bredere
instrumentarium is voor de sociale werking van de AWGB cruciaal gebleken.

Daarmee kom ik tot beantwoording van de vraag hoe die sociale werking moet worden
geëvalueerd. Laat ik voorop stellen dat de appreciatie van wat de AWGB in dit opzicht heeft
opgeleverd sterk afhankelijk zal zijn van de verwachtingen die men heeft over de instrumentaliteit
van wetgeving. Voor wie, zoals deze auteur, geen torenhoge verwachtingen heeft en doordrongen
is van de beperkingen van het recht als instrument om maatschappelijk gedrag te beïnvloeden,
is het glas eerder half vol dan half leeg.

Wat de specifieke of directe sociale werking van de AWGB betreft, dat wil zeggen de effecten
van de wet in concrete conflictsituaties die zijn voorgelegd aan het College of een andere
juridische instantie, zou ik die als bevredigend willen bestempelen. Het opvolgingspercentage
van de oordelen schommelt al jaren rond de 75%. Dat is een zeer ruime meerderheid van de
gevallen. Verder is een positief te waarderen aspect dat in een meerderheid van die gevallen
niet alleen individuele maatregelen worden getroffen, maar ook structurele.

Wat de algemene, en vaak indirecte sociale werking van de wet betreft, inclusief de symbool-
werking, is het beeld dat oprijst veel meer gemêleerd. Als positief punt valt te noemen dat de
bekendheid met de wet en met het CRM duidelijk is toegenomen. Allerlei intermediaire organisa-
ties spelen daarbij steeds meer een doorverwijzingsrol, zoals antidiscriminatiebureaus en
werknemersorganisaties, maar ook ministeries. De verspreiding en acceptatie van de ontwikkelde
normstelling lijkt eveneens duidelijk te zijn toegenomen. Ook hier spelen diverse andere organisa-
ties een belangrijke rol. Naast de hiervoor genoemde instanties gaat het bijvoorbeeld ook om
belangrijke adviesorganen als de SER. Over de feitelijke bekendheid met de normstelling bij
het brede publiek valt bij gebrek aan nader onderzoek echter weinig met zekerheid te zeggen.

118 Zie voor enkele studies die hiervoor goede aanknopingspunten bieden F. Zuiderveen Borgesius, Discrimination,
artificial intelligence, and algorithmic decision-making, Council of Europe 2018, www.rm.coe.int/discrimination-artificial-
intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73; R. Allen & D. Masters, ‘Artificial intelligence: the right
to protection from discrimination caused by algorithms, machine learning and automated decision making’, ERA
Forum 2019, www.link.springer.com/epdf/10.1007/s12027-019-00582-w?author_access_token=S1-wAL9UWbJO
D1_whDbfX_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7caoZci7Z1gn3VMW2z7m3MKUtbJY5GRCmm5QEU0cGYhzWKuM9w
U4HQ0TZ_o8Al8zzZKTK5YhUbrroQXch7mboJI47D4YuZScCY3ALoxWVCEw%3D%3D.
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Nog moeilijker te beantwoorden is de vraag welke effecten de AWGB heeft gehad op het
uiteindelijke gedrag van mensen. De vier voorbeelden die zijn besproken suggereren dat er op
sommige terreinen sprake is van positieve symboolwerking, zoals bij de discussies rond de (b)abs,
hoofddoeken op de werkvloer en het woonwagenbeleid. De AWGB en de toezichthoudende
rol van het CRM hebben daarbij bijgedragen aan een andere manier van denken over de
betreffende problematiek en ook op het daar naar handelen. Bij al deze voorbeelden valt ook
duidelijk te constateren dat voor dit soort positieve effecten een sterke wisselwerking met diverse
andere actoren een belangrijke zo niet noodzakelijke voorwaarde is. De voorbeelden met
betrekking tot de hardnekkige discriminatie van zwangere vrouwen en van mensen met een
migratieachtergrond laten tegelijkertijd de beperkingen van de wetgeving zien als het gaat om
het teweegbrengen van gedragsverandering in de maatschappelijke werkelijkheid van alledag.
Dat ligt echter meer aan de inherente beperkingen van recht als instrument om sociale verande-
ring teweeg te brengen dan aan gebreken in de AWGB als zodanig of een gebrek aan aandacht
voor deze onderwerpen vanuit het CRM. Vormen van discriminatie die sterk verbonden zijn
met breed verspreide vooroordelen en dieperliggende maatschappelijke problemen zijn bijzonder
lastig aan te pakken.

Al met al lijkt bij de normadressaten van de wet het ‘weten’ over de AWGB-normstelling
in de loop der jaren duidelijk te zijn verbeterd, maar het ‘willen’ volgen van de normstelling
laat zeker nog heel veel te wensen over. Dat is ontegenzeggelijk een kwestie van lange adem
en vraagt om een nog beter en gerichter samenspel tussen alle actoren die van invloed kunnen
zijn op dit proces. Mijn belangrijkste conclusie is in dit verband dat de positieve effecten van
de AWGB het grootst lijken te zijn waar het CRM de ontwikkelde gelijkebehandelingsstandaarden
via andere organisaties en instanties heeft weten te verspreiden en ingang heeft doen vinden.
De invloed van diverse richtlijnen over gelijke behandeling op het maatschappelijk veld en de
wijziging van het woonwagenbeleid zijn daar concrete voorbeelden van. Mijn aanbeveling aan
het College zou dan ook zijn om die rol als spin in het web te koesteren en uit te buiten. De
bredere inbedding van de gelijkebehandelingsfunctie in het CRM biedt hiertoe extra mogelijk-
heden.

Terugkijkend op 25 jaar AWGB kan het totaaloordeel over de werking van de wet over-
wegend positief zijn. Niet omdat we er zijn met gelijke behandeling – nog lang niet – maar wel
omdat de AWGB en het toezichthoudende werk van het College, in wisselwerking met de inzet
van een groot aantal andere actoren, verschil hebben weten te maken.
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