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"Those who wept as they went out carrying the seed
will come back singing for joy,  as they bring in the harvest. "

(Psalm 126:6)



VOORWOORD

In de afgelopen tien jaren is de aandacht voor de betekenis die internationale
mensenrechtenbepalingen kunnen hebben voor het nationale recht beslist gegroeid.
Mijn poging om in dit boek een brug te slaan tussen enerzijds datgene wat op
internationaal niveau gebeurt ten aanzien van de bestrijding van rassendiscriminatie

en de bevordering van het genot van het recht op arbeid en anderzijds datgene wat
' op nationaal niveau gebeurt ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van leden

van 'etnische minderheden' komt daarmee in een iets ander licht te staan dan tien

jaar geleden het geval zou zijn geweest. Ook de aandacht voor de positie van
'etnische minderheden' in Nederland is trouwens gegroeid, met als gevolg dat er in

de loop van het onderzoek voor dit boek steeds meer te bespreken maatregelen en
andere initiatieven zijn bijgekomen.

Een en ander betekent overigens niet dat die 'brug' tussen het internationale en
het nationale niveau inmiddels compleet is, noch dat voldoende of op voldoende
effectieve wijze toepassing is gegeven aan internationaalrechtelijke bepalingen. Hoe
het met dit alles gesteld is komt in dit boek aan de orde. Ik hoop daarmee een
bijdrage te kunnen leveren aan de strijd voor een betere naleving van de rechten

van de mens, in het bijzonder van het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie.

Mijn onderzoek bracht mij een aantal malen naar Gen&ve, naar het Centre for
Human Rights van de Verenigde Naties en de International Labour Office. Velen

hebben mij daar geholpen met het verzamelen van informatie. Met name noemen
wil ik Alfred de Zayas, Markus Schmidt, David Johnson en Alexandre Tikhonov

bij de VN en Constance Thomas en Roger Zegers de Beijl bij de ILO. In Engeland
heb ik enige tijd doorgebracht bij onder andere de Commission for Racial Equality
in Londen en het Centre for Research in Ethnic Relations van de University of
Warwick, Coventry. Ook daar hebben velen mij informatie verschaft. Om dezelfde

reden gaat mijn dank uit naar verscheidene (inmiddels vaak al weer oud-)medewer-
kers van het Nederlands Centrum Buitenlanders en het Landelijk Bureau Racisme-

bestrijding. Verder hebben mensen bij diverse andere organisaties en instanties mij
van informatie voorzien - het zijn er eenvoudig te veel om op te noemen.

Mijn promotor professor Antoine Jacobs zeg ik dank voor zijn kritisch en
gedetailleerd  becommentariifren  van het manuscript. Professor Willem van Genug-
ten wil ik bedanken omdat hij vanaf een tamelijk vroeg stadium 'meelezer' is
geweest en mij daarnaast ook anderszins meermalen goede raad gegeven heeft.
Ook de overige leden van de leescommissie wil ik op deze plaats dank zeggen.

Op de juridische bibliotheek van de KUB heeft Paul van Waelsden vaak

genoeg zoekwerk voor mij verricht op de computer om een plaats in dit voorwoord
te verdienen. Verder ben ik bijzonder veel dank verschuldigd aan Leentje van
Woesik, zonder wie de lezer genoegen had moeten nemen met een handgeschreven
versie van dit boek. Mijn dank voor het verrichten van typewerk in de eerste jaren
van mijn onderzoek gaat uit naar Hanny Pentinga, Marianne Stolp en Marian de
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Jong. Tenslotte ben ik eveneens bijzonder veel dank verschuldigd aan Ann Musters
voor haar werk aan de lay out van dit boek.

Er zijn mensen wier steun op het niet-zakelijke vlak ik niet had kunnen missen
in de afgelopen jaren. Het is mij onmogelijk hen allen te noemen. Maar zij weten
ook zonder dat ik hen hier noem hoe intens dankbaar ik hen ben.

Het onderzoek is afgesloten op 15 mei 1997.

Machteld Inge van Dooren
Tilburg, 13 juni 1997
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INLEIDING

Het recht op arbeid is een recht van de mens dat vrij van rassendiscriminatie moet
kunnen worden genoten. Dit boek bedoelt een bijdrage te leveren op het vlak van
de realisatie van dat recht. Rassendiscriminatie, het verschijnsel dat mensen
slechter behandeld worden op grond van hun etnische afkomst, is iets van alle
tijden en plaatsen. Hetzelfde kan wellicht gezegd worden van de noodzaak voor de
mens om arbeid te verrichten zodat hij kan voorzien in zijn bestaan (in materiele
zowel als in immateritle zin). Wat echter niet van alle tijden is, is de wijze waarop
een en ander benaderd wordt. Pas sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is
sprake van een intemationaalrechtelijk verbod van rassendiscriminatie en een recht
op arbeid als recht van de mens.

Deze invalshoek heeft overigens wel zijn oorsprong in een wat verder verle-
den. Als voorlopers van het recht met betrekking tot de rechten van de mens
worden algemeen genoemd de Magna Charta van 1215 en de Engelse Bill of
Rights van 1688, documenten waarmee van de Engelse vorsten zekere rechten
werden afgedwongen. In ditzelfde verband noemt Paul Sieghart tevens de opmer-
king uit het Nederlandse Plakkaat van Verlatinge van 1581 dat de vorst er is voor
zijn  onderdanen  en niet andersom.' Wat betreft de historische achtergrond  van  de
rechten van de mens wordt vervolgens doorgaans melding gemaakt van de Ameri-
kaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776) en Bill of Rights (1791) en van de
Franse Dtclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen van 1789. Hiermee
werd, zoals Michael Banton het formuleert, "(t)he primacy of the individual as a
source of natural rights" vastgelegd.2 De basisbeginselen waarop het 'moderne'
recht met betrekking tot de rechten van de mens berust zijn vanaf dat moment
herkenbaar: ieder mens heeft bepaalde rechten enkel op grond van zijn mens-zijn;
deze rechten zijn onvervreemdbaar; conflicten met betrekking tot die rechten
dienen te worden opgelost door middel van de toepassing van "just laws in accor-
dance with just procedures".3

In eerste instantie ging het om vrijheidsrechten: rechten die voor de overheid
de verplichting met zich meebrachten zich van inmenging te onthouden. Deze
rechten worden ook wel 'klassieke' rechten genoemd, of 'rechten van de eerste
generatie'.  Als een uitvloeisel  van de ontwikkeling  van het socialisme  in  de  loop
van de negentiende eeuw zijn daar vervolgens rechten bij gekomen voor de
realisatie waarvan actieve overheidsbemoeienis benodigd is.4 Het recht op arbeid

1 Paul Sieghart, 77ze LaMYitt Rights of Mankind. Oxford  University  Press   1986,  blz.  24.
2 Michael Banton, international Action Against Racial Discnmination. Clarendon Press, Oxford

1996, biz. 12.
3 Paul Sieghart,   The  International  Law of Human Rights. Clarendon Press, Oxford 1983 reprinted

1990, blz. 8.
4 Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, blz. 9.
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wordt gewoonlijk gerekend onder deze 'tweede generatie' van mensenrechten, de
'sociale' rechten.

De beginselen van 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' uit de Franse revolu-
tie, en dan met name het beginsel van 'gelijkheid', kunnen nog apart genoemd
worden onder de voorlopers van het discriminatieverbod. Als een van de eerste

pogingen om een verbod van rassendiscriminatie op internationaal niveau geformu-
leerd te krijgen geldt een Japans voorstel om, in aansluiting op het door de
Amerikaanse president Woodrow Wilson in 1918 geintroduceerde beginsel van
zelfbeschikking, in het Volkenbondsverdrag ook een bepaling op te nemen betref-
fende "racial equality".5 Het voorstel  werd niet aangenomen. Vanaf dit moment
echter kunnen we zeggen dat de discussie over wat we nu als mensenrechtenkwes-
ties aanduiden zich - goeddeels in reactie op de twee wereldoorlogen - meer en
meer op internationaal niveau is gaan afspelen.6

Het is tegen deze - hier slechts zeer summier beschreven - historische achter-
grond dat de drie kernbegrippen waar het in dit boek om gaat, te weten 'discrimi-
natie',   'ras' en 'recht op arbeid', tot ontwikkeling zijn gekomen.   In het eerste
hoofdstuk komt aan de orde welke inhoud en betekenis deze drie begrippen in het
huidige recht, het internationale en het Nederlandse, gekregen hebben. Die inhoud
en betekenis staan minder vanzelfsprekend vast dan vaak gedacht wordt. De
bedoeling is duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de vraag wat het precies is
dat moet worden bestreden met behulp van het verbod van rassendiscriminatie bij
de uitoefening van het recht op arbeid, of positief geformuleerd, wat het precies is
dat moet worden bevorderd wanneer het gaat om de realisatie van een recht op
arbeid vrij van rassendiscriminatie.

Op internationaal niveau zijn diverse verdragsbepalingen tot stand gekomen die
op een of andere wijze betrekking hebben op de bestrijding van rassendiscriminatie
en/of de uitoefening van het recht op arbeid. In het tweede hoofdstuk wordt
beschreven om welke verdragsbepalingen het gaat. Het bestaan van deze bepalin-
gen is op zichzelf echter nog geen garantie dat zij ook daadwerkelijk zullen worden
toegepast, op zodanige wijze dat de (potenti8le) slachtoffers van rassendiscriminatie
op de arbeidsmarkt (ook wel aan te duiden met te term 'etnische minderheden')
daar iets aan hebben. De centrale vraag in dit boek is in hoeverre Nederland
voldoet aan de vereisten die in de relevante internationale bepalingen worden
gesteld. Om een antwoord te krijgen op die vraag is onderzocht welke maatregelen
genomen zijn om, al dan niet expliciet, toepassing te geven aan deze bepalingen.
Het gaat daarbij om maatregelen op zowel wetgevend en uitvoerend als rechterlijk
gebied. Naast maatregelen genomen door of namens de overheid komt tevens aan
de orde wat door anderen dan de overheid, met name door individuele werkgevers,
moet worden gedaan.

Alvorens de concrete maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie
van leden van 'etnische minderheden' worden onderzocht komt in het derde
hoofdstuk ter sprake op welke wijze in zijn algemeenheid binnen de nationale
rechtsorde toepassing kan worden gegeven aan internationaalrechtelijke bepalingen.

5    Banton, biz. 15.
6      Zie ook Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, blz. 13,14.
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De vraag is niet alleen of zulke bepalingen als zodanig gelding kunnen hebben
binnen het nationale recht, maar ook welke de manieren zijn waarop de staat aan
zijn internationale verplichtingen moet voldoen. De praktijk van de procedures
voor controle op de naleving van de verdragsverplichtingen, met name de rapporta-
ge door staten en het klachtrecht voor individuen, vormt een belangrijke bron van
informatie over de daadwerkelijke toepassing van de internationaalrechtelijke
bepalingen.

In de substantiele hoofdstukken 4 en 5 wordt besproken welke concrete
maatregelen genomen zijn om rassendiscriminatie te voorkomen en te bestrijden ten
aanzien van de toegang tot arbeid (hoofdstuk 4) en bij de betindiging van arbeids-
verhoudingen (hoofdstuk 5). Daarbij komt de vraag aan de orde of met die
maatregelen voldoende tegemoet gekomen wordt aan de internationale vereisten, op
welke punten het Nederlandse recht niet voldoet aan die vereisten en wat nodig is
om te komen tot een betere uitvoering van hetgeen in de relevante verdragsbepalin-
gen is vastgelegd.

Het vierde hoofdstuk is gesplitst ill hoofdstuk 4A en hoofdstuk 4B. De situatie
vdor sprake is van een arbeidsverhouding is namelijk verschillend voor leden van
'etnische minderheden' al naar gelang het antwoord op de vraag of zij wel of niet
de Nederlandse nationaliteit bezitten. In hoeverre de toegang van vreemdelingen tot
de Nederlandse arbeidsmarkt mag worden beperkt komt ter sprake in hoofdstuk
4A. In hoofdstuk 4B staat de arbeidsmarktpositie van 'etnische minderheden'
afgezien van de vreemdelingenrechtelijke beperkingen centraal. Voor die situatie
geldt in elk geval dat het tegengaan van een onderscheid naar nationaliteit is
inbegrepen bij de strijd tegen rassendiscriminatie.

In het internationale recht met betrekking tot de rechten van de mens is het
duidelijk zo dat datgene dat het meest benadrukt wordt en het vaakst herhaald ook
het zwaarste weegt. Alleen al op grond daarvan blijkt het belang van het verbod
van rassendiscriminatie. Wat betreft het recht op arbeid als recht van de mens is
dat iets minder, al is de aandacht voor de bestrijding van werkloosheid wel weer
heel groot. Aandacht voor de combinatie van beide kwesties brengt ons bij de kern
van het recht met betrekking tot de rechten van de mens.
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HOOFDSTUK 1

TERMEN EN BEGRIPPEN

a.        Discriminatie

1    De term 'discriminatie': algemene uitgangspunten en internationaal-
rechtelijke bepalingen

Het begrip 'discriminatie' wordt sinds enige tijd zeer frequent gebruikt en bestu-
deerd, zowel op juridisch als op politiek terrein, nationaal en internationaal. Met
die constatering is echter meteen de vraag aan de orde of wel steeds dezelfde
betekenis wordt gegeven aan deze term. Het is onwaarschijnlijk dat dat het geval

is, nu de term in zo veel verschillende instrumenten en op zo veel verschillende
niveaus voorkomt. Volgens Alkema' is het vanwege die grote verscheidenheid aan
verschijningsvormen moeilijk om algemene uitspraken te doen over het begrip
'discriminatie:   Toch   kan   men ook overeenkomsten ontdekken   in het gebruik
elvan. De betekenis die in het ene instrument aan een term gegeven is wordt meer
dan eens in een ander instrument overgenomen. Ook haakt men in het internationa-
le recht voor het opstellen van nieuwe bepalingen vaak aan bij wat op nationaal
niveau al geformuleerd is - of omgekeerd, zoals het geval blijkt bij de term 'discri-
minatie'.2 Een beschouwing van dergelijke overeenkomsten in gebruik  kan  ons

helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag naar de betekenis van het
discriminatiebegrip, een vraag waar we in het kader van een onderzoek naar de

toepassing van anti-discriminatiebepalingen uiteraard niet omheen kunnen.
Bezien we de bestaande bepalingen over discriminatie alsme(le de definities of

omschrijvingen die van dit begrip gegeven zijn, dan levert dit tenminste deze

algemene uitspraak op: met 'discriminatie' wordt gedoeld op het maken van onder-
scheid tussen mensen, waarbij de term vrijwel uitsluitend in negatieve zin wordt
gebruikt. Een eventueel positief gebruik van het woord moet expliciet aangegeven
worden, in alle andere gevallen kan men er vanuit gaan dat er sprake is van
gebruik in negatieve   zin. Dit blijkt    ook   uit het bestaan   van   de term 'positieve
discriminatie':  als het woord 'positief  er niet bij zou staan was de 'discriminatie'
negatief geweest.3 Dat we te maken hebben met een negatief gebruikt begrip valt
bovendien op te maken uit het feit dat alle aandacht geconcentreerd is op het

1 E.A. Alkema, Advocant en mensenrechten, preadvies jaarvergadering Nederlandse orde van
advocaten. Dordrecht, 25 september 1981; biz. 309.

2      Zie deel 2 van deze paragraaf over de term *discriminatie' in het Nederlandse recht.
3    Dit is anders in het Engels: 'to discriminate' duidt op het maken van onderscheid zowel in de

negatieve als in de neutrale of zelfs in de positieve zin van het woord (The Oxford Concise

Dictionary of Current English, Oxford, Clarendon Press 1982 (reprinted   1987)).   Waar   wij
'discrimineren'  gebruiken  vinden  we  daarom  in  het  Engels  de  woorden  'to discriminate against' .
Toch heeft het begrip 'discrimination' ook in het Engels een overwegend negatieve lading
gekregen.
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verbieden en uitbannen van discriminatie. Het is een als "scientifically false,
morally condemnable, socially unjust and dangerous" veroordeeld verschijnsel.4 Er
is dus weinig twijfel over mogelijk dat niet elk onderscheid als discriminatie valt
aan te merken - "een ongunstig element" moet "herkenbaar aanwezig" zijn. 5

Bossuyt laat zien dat de internationale doctrine in overeenstemming hiermee het
uitgangspunt heeft dat de term discriminatie gebruikt wordt "exclusivement dans un
sens pdjoratif".6 Moeilijker  is  het om vast te stellen waaruit dat negatieve (ongun-
stige) element precies bestaat. Dit laatste komt verderop in deze paragraaf aan de
orde.

Er valt nog een tweede algemene opmerking te maken: het gebruik van het
begrip 'discriminatie' is tamelijk recent. De ontwikkeling van de term vond plaats
gelijktijdig met de ontwikkeling van het huidige mensenrechtensysteem, dat wil
zeggen in de periode na de Tweede Wereldoorlog.7 Sterker nog, 6dn van de
belangrijkste bestanddelen van het onder de Verenigde Naties opgezette mensen-
rechtensysteem   is nu juist het non-discriminatiebeginsel.   Een en ander betekent
overigens niet dat het beginsel geen wortels heeft die verder terug in de tijd liggen.
Wat er ook zij van andere verschijningsvormen van discriminatie, relevant is hier
in de eerste plaats discriminatie in de betekenis die het in het kader van het
mensenrechtensysteem gekregen heeft, aangezien de anti-discriminatiebepalingen
die in internationale mensenrechteninstrumenten te vinden zijn voor dit boek het
uitgangspunt vormen.

Het mensenrechtensysteem van de Verenigde Naties is - in tegenstelling tot het
systeem ter bescherming van minderheden dat ten tijde van de Volkenbond gold en
waaronder speciaal voor bepaalde minderheden rechten werden vastgelegd -
bedoeld om mensenrechten te beschermen, dat wil zeggen rechten die alle mensen
hebben enkel en alleen op grond van hun mens-zijn. Uit dit basisbeginsel van het
mensenrechtensysteem volgt een tweede beginsel, inhoudende dat discriminatie  niet
is toegestaan. Elk mens heeft aanspraak op bescherming van de bedoelde rechten
zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de ene mens en de andere.8

4    W. McKean, Equality and Discrimination under International Law. Oxford, Clarendon Press  1983,
blz.   11.

5   P.W.C. Akkermans (red.), De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar. Tjeenk Willink, Zwolle
1992, biz. 45

6   Marc Bossuyt, L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de
l'homme. Bruylant,  Bruxelles  1976,  blz.  25; zie  ook N. Lemer, Group Rights and Discrimination
in International Law, International Studies in Human Rights, Vol. 15, Kluwer 1991, biz. 25.

7    Bossuyt, blz. 12.
8   De basis van het mensenrechtensysteem is op verschillende manieren door vele verschillende

auteurs beschreven. Belangrijk is bijvoorbeeld de beschrijving door Paul Sieghart (77:e Internatio-
nat Lciw of Human Rights, Clarendon  Press,  Oxford  1990,  met name biz.  17,  en  in 77;e Lawful
Rights of Mankind, Oxford University  Press  1986, blz.  75).  Zie ook Akehurst, die terecht verwijst
naar artikel 55 van het VN Handvest, waarin gesproken wordt over het respecteren van de rechten
van de mens "for all without distinction". (Michael Akehurst, A Modern Introduction to Internatio-
nal Law. Sixth  Edition  1987,  reprinted  1993  by  Routledge,  London,  blz.  76).  Een  artikel  waarin
duidelijk wordt aangegeven wat het verschil is met het systeem van minderhedenbescherming is
van de hand van P. Thornberry (Is there a Phoenix in the Ashes? International Law and Minority
Rights. In: 15 Texas international Law Journal 1980, biz. 439).
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Zo geformuleerd lijkt het erop of, in tegenstelling tot wat boven werd opgemerkt,
toch elk onderscheid als discriminatie is aan te merken. Het gaat echter om
onderscheid waardoor afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de rechten
van de mens. In die zin betreft het ook hier een onderscheid dat negatief van aard
is. Dat het antwoord op de vraag of iets nu 'discriminatie' is dan wel 'zo maar
onderscheid' niet direct duidelijk is wanneer we kijken vanuit het perspectief van
het mensenrechtensysteem ligt overigens voor een deel aan de terminologie. Pas in
de loop der jaren is het gebruik van de term 'discriminatie' consequent geworden.

Aanvankelijk werden de woorden 'distinction' en 'discrimination' door elkaar

gebruikt. Nauwkeurig onderzoek onder meer aan de hand van de travaux prtpara-
toires bij de verschillende anti-discriminatiebepalingen bracht Bossuyt tot de
conclusie dat men de twee woorden oorspronkelijk als onderling verwisselbaar
heeft beschouwd, aangezien nergens een reden wordt gegeven voor de keuze van
de ene dan wel de andere term.9 Naarmate de betekenis van het woord zich meer
en meer ontwikkelde in de richting van een puur negatief onderscheid is men
steeds vaker de term 'discriminatie' gaan gebruiken. Opmerkelijk is daarbij dat het
in het Frans langer duurde dan in het Engels eer men het gebruik van het woord
'discriminatie' voor negatief onderscheid volledig doorvoerde, met als gevolg dat
de Franse en de Engelse tekst van mensenrechteninstrumenten in dit opzicht af en
toe van elkaar afwijken. Men ging er lang vanuit dat het Franse 'distinction'
precies hetzelfde betekende   als het Engelse 'discrimination',   en   men   gaf   de
voorkeur aan 'distinction' omdat 'discrimination' als een anglicisme beschouwd
werd. Achteraf bezien maakt deze taalkundige kanttekening extra duidelijk dat men
wel degelijk hetzelfde verschijnsel op het oog had, en dat niet elk onderscheid valt
onder het begrip 'discriminatie'.

Een veelvoorkomende stelling luidt dat discriminatie in strijd is met het gelijk-
heidsbeginsel. Wat dit beginsel inhoudt is minstens zo moeilijk aan te geven als
waar de term 'discriminatie' voor staat - ook hier bestaat een groot aantal verschij-

ningsvormen, daar er eindeloos veel meningen zijn over wie of wat er gelijk is
waaraan en in hoeverre. Het als ideaal geformuleerde "alle mensen zijn gelijk"
roept daarbij  nog de meeste problemen op. De verwarring ontstaat doordat er niet

bij gezegd wordt in welk opzicht mensen aan elkaar gelijk zouden zijn. Het gevolg
is dat geheel ten onrechte wordt gesuggereerd dat zij in alle opzichten gelijk zijn,
dus dat zij identiek zijn. Geen twee mensen zijn aan elkaar gelijk, zegt daarom ook
Bossuyt. Daar voegt hij vervolgens zeer terecht aan toe: "Ceci n'emp6che pas
d'affirmer  que  tous les hommes sont egaux du point  de vue juridique":0  Dit  zou
de gedachte kunnen zijn achter de in mensenrechteninstrumenten herhaaldelijk
terug te vinden bepalingen waarin in de een of andere vorm de notie van 'gelijk-
heid' verwerkt is. Belangrijkste voorbeelden zijn "6galitd devant la loi" ('equality
before the law'), onder andere te vinden in artikel 7 van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens (UDHR) en artikel 26 van het Covenant on Civil and
Political Rights (CCPR), waarmee de eis van een gelijke toepassing van alle

9    Bossuyt, blz. 12.
10   Bossuyt, biz. 38.
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rechten voor alle mensen tot uitdrukking is gebrachtil, en (te vinden in dezelfde
artikelen als het eerste voorbeeld) het recht op gelijke bescherming door de wet,
ook wel aangegeven met "6galit6 dans la loi", wat wil zeggen dat de wet geen
discriminerende elementen mag bevatten. 12 In feite hebben  we  hier te maken  met
concretere formuleringen van een gedeelte van het reeds besproken eerste basisbe-
ginsel van het mensenrechtensysteem (alle mensen hebben aanspraak op dezelfde
mensenrechten, omdat zij mensen zijn). De inhoud van een algemeen gelijkheids-
beginsel zou, hierbij aansluitend, omschreven kunnen worden niet met "alle
mensen zijn gelijk" maar met "alle mensen zijn gelijk in hun aanspraak op de
rechten van de mens. " Het in artikel 1 UDHR gestelde "all human beings are born
free and equal in dignity and rights" moet op dezelfde manier begrepen worden.

Met de tekst van artikel 1 UDHR komt het woord 'dignity' ter sprake, dat
mijns inziens essentieel is in de discussie over het gelijkheidsbeginsel. Het wordt in
elk geval herhaaldelijk in Wn adem genoemd met 'equality in rights', waarmee het
inderdaad samenhangt. De gedachte dat alle mensen op grond van hun mens-zijn
aanspraak maken op bescherming van de rechten van de mens kan namelijk ook als
volgt geformuleerd worden: alle mensen hebben aanspraak op die rechten op basis
van hun menselijke waardigheid. Ook Bossuyt verbindt het bovengeciteerde gelijk-
zijn van de mensen "du point de vue juridique" met de waardigheid van de mens,
wanneer hij zegt dat de betekenis van die gelijkheid is dat "tous les hommes ont la
m6me valeur intrinsaque" 13, waarmee meteen duidelijk aangegeven is wat die
'waardigheid' inhoudt. Santa Cruz legt op vergelijkbare wijze dit verband. Hij stelt
dat discriminatie een ontkenning is van het gelijkheidsbeginsel en daarmee "an
affront to human dignity".  Naar zijn oordeel vloeit het gelijkheidsbeginsel voort uit
het begrip 'menselijke waardigheid', een begrip dat hij beknopt weergeeft met de
woorden "every human being is an end in himself, not a mere means to an        '
end. " 14   In het Nederlands   is   de hele kwestie terminologisch eenvoudig   op   te                         I
lossen door niet te spreken van de gelijkheid van de mensen, maar van hun
gelijkwaardigheid.

Het is de gelijkwaardigheid van mensen die door discriminatie in het geding
komt. Of zoals Santa Cruz het geformuleerd heeft: "The universally-proclaimed
democratic principle that 'all human beings are born free and equal in dignity and
rights' stands in jeopardy wherever discrimination is practised".15  Op deze wijze
wordt dus een illustratie gegeven van de stelling dat discriminatie in strijd is met
het gelijkheidsbeginsel. Wanneer we het bovenbesproken eerste basisbeginsel van
het VN-mensenrechtensysteem beschouwen als een verwoording van het gelijk-
heidsbeginsel wordt langs die weg eveneens duidelijk dat discriminatie met het
gelijkheidsbeginsel in strijd moet worden geacht: zoals gezegd volgt het non-
discriminatiebeginsel immers  uit dat eerste basisbeginsel.

11   Bossuyt, blz. 87.
12     Bossuyt, biz. 88.
13    Biz. 38. Bossuyt citeert hier de dissenting opinion van Tanaka in de South West Africa cases (18

juli  1966, /C/ Reports 1966, blz. 306 en 313).
14   H. Santa Cruz, Racial Discrimination. United Nations, New York 1971, biz. 14.
15   Santa Cruz, blz. 14.
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Waar het non-discriminatiebeginsel geschonden wordt is dus ook sprake van
een  inbreuk  op het gelijkheidsbeginsel. Dat neemt echter  niet  weg  dat  we  met  twee
verschillende beginselen te maken hebben. Wanneer discriminatie plaatsvindt wordt
het gelijkheidsbeginsel geschonden, maar dat wil nog niet zeggen dat het gelijk-
heidsbeginsel, wanneer er geen discriminatie plaatsvindt, ook volledig gerealiseerd
is. Het is trouwens niet meer dan logisch, zoals Vierdag zegt, dat waar twee
verschillende juridische begrippen bestaan ook sprake is van twee verschillende
zaken:6 Ook de Nederlandse Grondwetgever moet aan twee verschillende beginse-

len gedacht hebben, getuige het feit dat beide principes na elkaar in het eerste
artikel van de herziene Grondwet zijn opgenomen. Volgens Bossuyt is de idee van
non-discriminatie minder abstract en ook technischer dan de idee van gelijkheid.
"On pourrait soutenir", schrijft  hij,  "que le principe d'tgalitt se concrttise dans  la
norme de non-discrimination, car c'est par l'application de cette dernitre qu'on
aboutit  h  la  rtalisation du principe d'egalitt." 17 Tegelijk blijkt hieruit  weer  dat  de
twee beginselen dicht bij elkaar liggen. Zoals Bossuyt zelf ook zegt kunnen zij
worden beschouwd als "deux facettes d'une meme  rtalitt".18 Het verschil  zit hem
hierin dat voor de realisatie van het abstractere gelijkheidsbeginsel meer nodig is
dan het uitbannen van elke vorm van discriminatie. Wanneer men het standpunt
inneemt dat een zich onthouden van het maken van een inbreuk op het gelijkheids-
beginsel (lees: een zich onthouden van discriminatie) voldoende is om dit beginsel
te realiseren vallen de twee beginselen inderdaad samen. Evenals bij de verwezen-

lijking van concrete rechten van de mens kan men echter stellen dat steeds duidelij-
ker is geworden dat naast een zich onthouden van inmenging ook het nemen van
actieve maatregelen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het gelijkheidsbe-
ginsel - nauwkeuriger: voor de realisatie van alle rechten van de mens voor alle
mensen  op   voet van gelijkheid.'9 De vraag   is   wel   of  men  bij het nemen   van

dergelijke actieve maatregelen zo ver mag gaan dat sprake is van zogeheten
'positieve discriminatie' (een voorkeursbehandeling voor (potentitle) discriminatie-
slachtoffers).20

Keren wij terug bij de vraag naar de betekenis van het discriminatiebegrip. De
overwegingen die gemaakt zijn ten aanzien van mogelijke elementen van dat begrip
moeten we bezien tegen de achtergrond van de twee hierboven weergegeven
algemene opmerkingen, te weten dat de term 'discriminatie' op een negatief
onderscheid slaat en tamelijk recent, voor wat het internationale niveau betreft
binnen het kader van het systeem ter bescherming van de rechten van de mens, tot
ontwikkeling is gekomen. In essentie gaat het om de vraag waaruit het 'negatieve'
bestaat dat discriminatie eigen is, en hoe we dus kunnen nagaan of in een bepaald

16      E.W.   Vierdag,   The   Concept  of  Discrimination   in  International  Law.   With  special  Reference   to
Human Rights, Martinus Nijhoff, Den Haag 1973, blz. 51.

17   Bossuyt, biz. 37.
18   Bossuyt, biz. 37.
19 Vergelijk paragraaf b van het derde hoofdstuk.

20 Zie hierover hoofdstuk 4, paragraaf c.
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geval sprake is van discriminatie dan wet van een geoorloofde vorm van onder-
scheid.

Een gezaghebbende bron op dit punt is de uitspraak van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens in de befaamde Belgian Linguistics case. Het Hof
stelde vast dat een onderscheid niet-legitiem en daarmee discriminatoir is wanneer
een "objective and reasonable justification" voor dat onderscheid ontbreekt, of
wanneer er geen "reasonable relationship of proportionality" blijkt te zijn "between
the means employed and the  aim it is sought to realise".21  In deze uitspraak kwam
enkel het discriminatieartikel uit de Europese Conventie voor de Rechten van de
Mens (artikel 14) aan de orde. Toch kan er ook in een meer algemene context naar
verwezen worden. Volgens Alkema is de uitspraak zelfs van centrale betekenis
voor de uitleg van het discriminatiebegrip.22 Een andere uitspraak waarnaar in
verband met die uitleg vaak verwezen wordt is afkomstig van het Hof van Justitie
van de (toen nog) Europese Gemeenschappen. Aangegeven werd dat van discrimi-
natie geen sprake is wanneer valt te wijzen op objectief gerechtvaardigde redenen
voor een bepaald beleid, dat wil zeggen wanneer de gekozen middelen beantwoor-
den aan een werkelijke behoefte, geschikt zijn en noodzakelijk om het beoogde
doel te bereiken en bovendien evenredig zijn ten opzichte van dat doel.23  Deze
omschrijving vertoont duidelijk overeenkomsten met de in de Belgian Linguistics
case genoemde criteria.

In veel definities van discriminatie is het criterium van het ontbreken van een
objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond voor het maken van onderscheid
terug te vinden.24 Het betreft dan meest binnen het kader van het Nederlandse
recht geformuleerde maar als algemeen gepresenteerde discriminatieomschrijvin-
gen. Op internationaal niveau geformuleerde definities verwijzen doorgaans direct
naar verdragsteksten en bevatten mede om die reden weer andere elementen.

Wat betreft het proponionaliteitsvereiste moeten we overigens niet uit het oog
verliezen dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de Belgian
Linguistics case doelde op een door de staat gemaakt onderscheid door middel van
een wettelijke maatregel. Het criterium heeft betrekking op de mate waarin daarbij
voor de staat beleidsruimte overblijft.25 Op discriminatie van het ene individu

21 European Court of Human Rights 23 juli 1968, Series A no.  5 en 6, biz. 34 en  35.
22 Alkema, Preadvies biz. 309.
23     Hof van Justitie EG  13 mei  1986, zaak 170/84, Bilka-Knujhaus/Weber von Hartz. Naar deze zaak

wordt onder andere verwezen in A.C. Possel (red.), Met recht rassendiscriminatie bestri/'den.
Landelijk Bureau Racismebestrijding, Utrecht en Tjeenk Willink, Zwolle, 1990, biz. 10.

24 Zie bijvoorbeeld A.L. Asscher, De betekenis van de richtlijnen over discriminatie op de arbeids-
markt, in: Migrantenrecht 1988 nr. 4, biz. 91; A. Kruyt, Anti-discriminatie circulaire voor Arbeids-
bureaus, in: LBR-Bulletin 1988  nr.  1,  biz.  9.  zie  ook  de  beschrijvingen  van  het negatieve  dat
discriminatie eigen is in bijvoorbeeld Gelijk in de praktijk, Rapport van de interdepartementale
juridische werkgroep gelijkheidsbeginsel (IWEG), 's-Gravenhage 1990, biz. 9-11; Tj Gerbranda en
M. Kroes, Grondrechten evaluatie-onderzoek, Eindrapport, Stichting NJCM-Boekerij, Leiden 1993,
biz. 178, met verwijzing naar de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel tot herziening van
de Grondwet; Akkermans, biz. 44. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft zelf in
latere uitspraken herhaaldelijk verwezen naar zijn eigen omschrijving in de Belgian Linguistics
case.

25   Zie ook Alkema, Preadvies biz. 309.
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door het andere zal het daarom niet in dezelfde vorm van toepassing kunnen

zijn. Toch is denkbaar dat bijvoorbeeld werkgevers bij aanstelling en ontslag26

van werknemers met een vergelijkbare eis rekening moeten houden: de gebruikte
criteria om het beoogde doel - aanstelling of ontslag van werknemers - te bereiken

mogen immers niet 'discriminerend' zijn, niet willekeurig of disproportioneel, zij
moeten 'noodzakelijk en geschikt' zijn, lees: zij moeten functierelevant zijn.27 De

zaak bij het EG Hof van Justitie had bovendien geen betrekking op het beleid van
de staat maar op dat van een onderneming.

Tot een wat andere omschrijving van het begrip 'discriminatie' komt Groenen-
dijk.28 Aan de hand van een analyse van discriminatiedefinities noemt hij drie
elementen die hij in de meeste - weliswaar niet-juridische - definities tegenkwam.
Allereerst is dat het negatieve aspect van discriminatie: iemand wordt achtergesteld
of ongunstig behandeld. Daarnaast gaat het erom dat het ongunstige onderscheid
gemaakt wordt omdat  de persoon  in kwestie  behoon  tot  een  bepaaide  groep,  terwijl
het behoren tot die groep in de gegeven omstandigheden irrelevant is. Ook dit
laatste zou men overigens kunnen beschouwen als een kwalificatie van het negatie-
ve aspect van discriminatie.

Het 'behoren tot een bepaalde groep' is als element van discriminatie te
noemen nu geconstateerd kan worden dat bij de praktijk van discriminatie onder-
scheid gemaakt wordt tussen verschillende groepen van mensen, op basis van
kenmerken die de ene groep wel en de andere groep niet bezit.29 In het geval van
rassendiscriminatie is huidskleur een duidelijk voorbeeld. Het kenmerk 'donkere
huidskleur' kan gezien worden als iets dat een bepaalde groep mensen gemeen
heeft. Vervolgens kan het door anderen gebruikt worden als basis voor het maken
van onderscheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat omschrijvingen van het
discriminatiebegrip doorgaans vergezeld gaan van een opsomming van bepaalde
gronden (of 'groepskenmerken') op basis waarvan geen onderscheid mag worden

gemaakt.
Een belangrijke kanttekening bij het element 'behoren tot een bepaalde groep'

is: althans volgens degene die discrimineen. Het is niet nodig dat men objectief
beschouwd ook werkelijk tot de bedoelde groep behoort. Wanneer een ander meent
dat dat zo is en daarop zijn negatieve onderscheiding baseert kan er ook sprake zijn
van discriminatie. Hierbij sluit aan het resultaat van de analyse van discriminatie-
omschrijvingen door Santa Cruz:30 'discriminatie' wijst op een onderscheid

gebaseerd op de groep, klasse of categorie waartoe een persoon behoort dan wel
verondersteld wordt te behoren; discriminatie is "the categorical treatment of a
member of a group because he is a member of that group, and supposedly,
therefore,  of a particular  type".  Daar  komt  nog  bij  dat het soms juist de discrimi-

26  Dit nog afgezien van de vraag in hoeverre op internationaal niveau opgestelde normen zich
Oberhaupt tot individuen kunnen richten. Zie daarover hoofdstuk 3.

27 Zie hierover hoofdstuk 4B en hoofdstuk 5.
28      C.A. Groenendijk, Recht tegen rassendiscriminatie  op de arbeidsmarkt,  in:  SMA   1983,  biz.  661;

biz. 662.
29   Zie ook Lemer, Group Rights. biz. 27
30   Santa Cruz, biz. 14.
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natie kan zijn waardoor wordt uitgemaakt dat het slachtoffer van die discriminatie
tot een bepaalde groep behoort: een 'groepskenmerk' van het slachtoffer wordt
plotseling relevant, eenvoudig doordat het als grond voor discriminatie gebruikt
wordt, zodat de aandacht erop gevestigd raakt.

Om wat voor groepskenmerken gaat het eigenlijk? Meermalen, vooral op
internationaal niveau, is de opmerking gemaakt dat het factoren zijn waarover men
als  individu  ze(f geen controle hee#.31 Daarmee wordt bedoeld  dat het eigenschap-
pen zijn die men niet veranderen kan (fysieke gegevenheden zoals ras en geslacht)
of die men niet veranderen kan zonder de eigen persoonlijkheid geweld aan te doen
(zoals opinie, religie, levensovertuiging). Santa Cruz gebruikt  dit  als het beslissen-
de criterium voor een antwoord op de vraag of sprake is van discriminatie dan wel
van een geoorloofd onderscheid: onderscheid op basis van individuele capaciteiten
of verdiensten is mogelijk, ongeoorloofd echter is onderscheid "based on factors
over  which [the individual]  has no control,   such  as  his  race, his colour,   his
descent,  and his national [or] ethnic origin".32 Niemand wenst  door een ander  op
grond van dergelijke eigenschappen bij een bepaalde 'groep' ingedeeld te worden
met de bedoeling dat op basis van die indeling een negatief onderscheid kan
worden gemaakt. Zo blijkt dus opnieuw dat het over het algemeen de (potentitle)
discriminator is waar de indeling aan de hand van 'groepskenmerken' vanuit gaat.

Behalve het 'behoren tot een groep' noemde Groenendijk ook nog als element
van discriminatie dat dit behoren tot een bepaalde groep 'in de gegeven omstandig-
heden irrelevant' is. Hiermee wordt niet aangegeven om wat voor soon kenmerken
het gaan moet. Er wordt alleen verwezen naar omsmndigheden waarin het gebruik
van enig groepskenmerk irrelevant en daarom niet geoorloofd is. De vraag is
natuurlijk wel hoe en vooral door wie dit bepaald wordt. Wellicht dat het criterium
'niet objectief en redelijk gerechtvaardigd' hier dienst kan doen. Degene die een
onderscheid maakt zal in elk geval zijn best doen om te laten zien dat het onder-
scheidende kenmerk w61 relevant is. Sommige kenmerken worden echter zo
verwerpelijk geacht als grond voor onderscheid dat dit niet zal lukken. Zo wijst
Groenendijk erop dat volgens de Nederlandse strafwetgeving "het behoren tot een
raciale groep in het zakelijke verkeer zelden of nooit een relevant kenmerk voor
achterstelling   is".33

Het criterium dat de als grond voor onderscheid gebruikte kenmerken factoren
zijn waarover het individu geen controle heeft kan gecombineerd worden met het
criterium dat het onderscheid niet redelijk en objectief te rechtvaardigen is (dan
wel dat een beroep op die kenmerken in de gegeven omstandigheden irrelevant is):
een onderscheid gebaseerd op factoren buiten de controle van de persoon in
kwestie kan nooit redelijk en objectief gerechtvaardigd   zijn. Zo ondubbelzinnig
blijkt de oplossing van het probleem - wat is discriminatie en wat is geoorloofd
onderscheid? - echter niet te zijn. We zagen zojuist dat zelfs van ras, het school-
voorbeeld van een verboden discriminatiegrond en van een factor waarover men

31   Zie bijvoorbeeld: 77;e Main Types and Causes of Discrimination, Memorandum submitted by the
Secretary-General, United Nations,  New York  1949, biz.  26.

32   Santa Cruz, blz. 14.
33     Groenendijk in  SMA  1983, blz. 663.
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zelf geen controle heeft, gezegd werd niet dat het nooit maar dat het "zelden of
nooit" een geoorloofde grond voor onderscheid kan zijn, terwijl bij een andere
geijkte grond voor onderscheid, te weten geslacht, ook onder omstandigheden
aangevoerd wordt dat een onderscheid te rechtvaardigen is, bijvoorbeeld omdat
vrouwen nu eenmaal 'fysiek zwakker' zijn dan mannen. Zoals in het vierde
hoofdstuk wordt besproken zal in de praktijk inderdaad veel afhangen van de
concrete omstandigheden van een geval, waarbij echter in elk geval voor wat
betreft arbeid een doorslaggevend criterium is of een bepaalde eis die een vorm
van onderscheid tot gevolg heeft »ctierelevant is:

In enkele internationale instrumenten die beogen discriminatie te bestrijden zijn
ook definities opgenomen van het discriminatiebegrip. De twee belangrijkste
voorbeelden zijn artikel 1 van de International Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination (CERD) en artikel 1 van Conventie no. 111
van de ILO, de Discrimination (Employment and Occupation) Convention (C. 111).

In het eerste lid van artikel 1 CERD lezen we: "In this Convention, the term
'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preferen-
ce based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the
purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise,
on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political,
economic, social, cultural  or any other field of public  life. " De definitie  in  het
eerste lid van artikel  1  C. 111 luidt:  "For the purpose of this Convention the term
'discrimination' includes: (a) Any distinction, exclusion or preference made on the
basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social
origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or
treatment in employment or occupation". Beide definities zijn alleen voor gebruik
binnen het kader van het betreffende verdrag bedoeld. Ze lijken echter sterk op
elkaar en zijn net als het bovenbesproken arrest van het Europese Hof in de
Belgian Linguistics case ook gebruikt om te komen tot een definitie van discrimina-
tie in het algemeen.

35

Ook bij deze omschrijvingen valt te wijzen op een aantal elementen die als
eigen aan discriminatie kunnen worden beschouwd. In essentie gaat het daarbij  om
drie hoofdelementen: in de eerste plants dat sprake is van onderscheid, in de
tweede plaats dat dit gebeurt op bepaalde nader aangeduide gronden en in de derde
plaats dat dit leidt tot een verhindering van de realisatie van de rechten van de
mens (CERD) of de gelijkheid van kansen (C. 111).36 Over elk van deze drie
punten vallen enkele nadere opmerkingen te maken.

34 Zie hoofdstuk 4B paragraaf b, biz. 215,216.
35 Zie bijvoorbeeld Bossuyt, blz. 33 e.v.; Santa Cruz, blz. 15, A.T.J.M. Jacobs, Over discriminatie in

het arbeidsbestel, in: Arbeid en discriminatie, A.T.J.M. Jacobs (red.), Kluwer, Deventer 1992, biz.
1; Vierdag, blz.  8 1.

36   Equality in Employment and Occupation. General Survey by the Committee of Experts on the
Application of Conventions and Recommendations, International Labour Office, Geneva  1988, biz.
18; deze driedeling wordt overgenomen in L. Betten, International Labour Law. Selected issues.
Kluwer, Deventer 1993, biz.  159. Zie verder Bossuyt, biz. 34 e.v.  en Egon Schwelb, The Internati-
onal Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. In: International and
Comparative  Law  Quarterly, Vol.  15 Oct, 1966, blz. 996-1059, op biz. 1001.
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Men heeft in artikel 1 CERD duidelijk willen aangeven dat elk soon daden dat
tot discriminatie kan leiden is inbegrepen. Daarom komt niet alleen het woord
'onderscheid' ('distinction') voor in de bepaling, maar ook 'exclusion' ('uitslui-
ting'), 'restriction' ('beperking') en 'preference' ('voorkeur'). Of er nog andere
soorten 'daden' te bedenken zijn die tot discriminatie zouden kunnen leiden doet
niet ter zake: met de vier gebruikte termen bedoelde men alles wat in dit verband
relevant   is te dekken.37   Ook in artikel   1    C. 111 wordt gesproken   van   "(a)ny
distinction, exclusion or preference". De bepaling beslaat   "all the situations"
waardoor de gelijkheid van kansen in het geding komt.38 In principe kan dus elk
handelen of nalaten discriminerend zijn. 39

Voor de CERD ligt de verwijzing naar bepaalde gronden voor de hand, aange-
zien dit verdrag zich speciaal richt op de bestrijding van discriminatie naar ras en
aanverwante gronden.  In C. 111 worden ook andere gronden genoemd,  maar in een
kennelijk limitatieve opsomming. Opvallend bij de meeste andere internationale
bepalingen waarin een discriminatieverbod werd opgenomen is juist de niet-
limitatieve opsomming van gronden, aangegeven door bijvoorbeeld de woorden
"without distinction of any kind,  such  a s. . . . " . Deze bepalingen hebben terecht een
illustratief karakter gekregen. Het gaat er voor het constateren van discriminatie
niet zozeer om welke van de eigenschappen waarover men als individu zelf geen
controle heeft de basis vormt voor onderscheid als wel dat zo'n eigenschap is
gebruikt. Er kan worden volstaan met het noemen van de duidelijkste voorbeelden.
Alle denkbare eigenschappen van dit soort opnoemen is bovendien niet haalbaar.40
In C. 111 heeft men zich blijkens de formulering41 echter tot enkele met name
genoemde factoren willen beperken. Wel opent lid 1 (b) van mikel 1 C.111 voor
staten de mogelijkheid nog andere gronden vast te stellen.

Het derde element van de discriminatiedefinitie is een negatieve invloed op de
rechten  van  de  mens  (in  C. 111:  op de gelijkheid van kansen of behandeling)  als
gevolg van het handelen of nalaten in kwestie. Het gebruik van zowel "nullifying"
als "impairing" geeft aan dat niet alleen daar waar erkenning of uitoefening van
mensenrechten volstrekt onmogelijk is gemaakt maar ook waar slechts sprake is

31    Natan Lemer, The  U.N.  Convention on the Elimination of all  Forms of Racial  Discrimination.
Sijthoff en Noordhoff, Alphen  aan  den  Rijn  1980,  blz.  28.  Zie  ook de travaux prtparatoires,  met
name E/CN.4/Sub.2/SR.411, biz. 6.

38   Equality in Employment and Occupation, biz. 18.
39 Lerner, Group Rights, biz. 26. Schwelb (biz. 1001) geeft aan dat het gaat om "a certain act or

omisson". Ook Van Dijk stelt dat de bepaling van artikel 1 CERD op dit punt ruim is opgezet. P.
van Dijk, De conventie inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Totstandko-
ming, inhoud en toezichtsprocedures. In: Th.C. van Boven e.a.. Bestrijding van rassendiscrimi-
natie: internationale en nationale middelen. Ars AEqui Libri Rechten van de Mens deel 6,
Nijmegen 1985. Biz. 6.

40   Al was het alleen al omdat met de tijd verschilt welke van die eigenschappen vooral aandacht
krijgen.  In dat verband stelde Partsch: "Listed are just those criteria which, according to experien-
ce, have led to unlawful discrimination. The catalogue is based on historical experience and reflects
values which are prized at present." (Karl Joseph Partsch, Fundamental Priciples of Human Rights:
Self-Determination, Equality and Non-Discrimination. In: Karel Vasak (general editor), 77te
International Dimensions of Human Rights. Vol. 1. Greenwood Press, UNESCO 1982, biz. 73.)

41    " ...national extraction or social origin" (nadruk toegevoegd).
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van het belemmeren van die erkenning of uitoefening de conclusie kan worden
getrokken dat discriminatie heeft plaatsgevonden. Met de woorden "on an equal
footing"   (in  C. 111: "equality of opportunity or treatment") wordt (wellicht  ten
overvloede) het eerste basisbeginsel van het mensenrechtensysteem in herinnering
geroepen.

Sommigen zien het derde element van de definitie als een beperking, omdat
andere rechten dan mensenrechten nu buiten de definitie vallen.42 Zeker is wel dat
geen van de rechten van de mens er buiten valt. Dit blijkt onder andere uit de
CERD. Dat onder  C. 111 het toepassingsgebied is beperkt  tot het werkterrein  van
de ILO doet hier niet aan af, dat geldt immers voor alle conventies van deze
organisatie. In artikel 5 CERD lezen we dat het verbieden van discriminatie en het
garanderen van gelijkheid voor de wet door staten plaats dient te vinden "notably
in the enjoyment  of the following rights". Het tweede gedeelte van artikel 5 geeft
een opsomming van rechten. Met het woord 'notably' ('met name') is echter
aangegeven dat deze lijst illustratief is en niet limitatief: de genoemde rechten zijn
misschien wel de belangrijkste, maar niet de enige waaraan aandacht moet worden
besteed bij de bestrijding van discriminatie. De opstellers van de tekst waren van
mening dat bepaalde rechten speciaal genoemd moesten worden. Maar tegelijk
mocht  niet   in  twij fel getrokken kunnen worden  dat alle rechten  van  de  mens  vrij
van discriminatie dienen te worden genoten - dit is immers Mn van de twee
basisbeginselen van het mensenrechtensysteem.

43

Artikel 1 CERD geeft aan dat het moet gaan om rechten op het gebied van
'public  life'. Voor zover mensenrechten niet  tot dat gebied behoren vallen  zij  dus
buiten het definitie-artikel. Uit artikel 5 CERD blijkt echter dat het niet de bedoe-
ling was bepaalde mensenrechten buiten het bereik van de conventie te plaatsen. In
dit artikel zijn ook rechten opgenomen die buiten de sfeer van 'public life' vallen,
zoals het recht om te huwen en zich een echtgenoot te kiezen en het recht op
vrijheid van gedachte en geweten. Als het er op aankomt zal deze bepaling
voorrang krijgen boven het definitie-artikel.44 Het recht op arbeid valt als in
artikel 5 genoemd recht in elk geval binnen het bereik van de conventie. Als dat
anders was had het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Ct
ERD) ook geen uitspraken kunnen doen over de naleving van dit recht vrij van
rassendiscriminatie.45 Of het recht op arbeid valt onder 'public life' hangt af van
de interpretatie die men geeft aan dat begrip. Meent men dat het moet gaan om een
verhouding tussen overheid en burger, dan zou de arbeidsverhouding als verhou-
ding tussen particulieren er buiten vallen. Gezien de ruime opzet van het artikel is

42     Zie ook deel 2 van deze paragraaf over de term 'discriminatie' in het Nederlandse recht.
43 Zie bijvoorbeeld Et'CN.4/SR.796, biz. 11, 12; A/9018,1973, blz. 125 e.v.; Lerner, blz. 56; Karl

Joseph Partsch, Elimination of Racial Discrimination in the Enjoyment of Civil and Political
Rights. In: Texas International Law Journal \to\. 14, 1979, biz. 191 e.v. (biz. 209). Recent
herhaalde het Committee on the Elimination of Racial Discrimination dat de rechten en vrijheden
die artikel 5 noemt "do not constitute an exhaustive list." General Recommendation XX (48) on
Article 5, maart 1996 (CERD/48/Misc.6/Rev.2, 1147th meeting).

44   Schwelb, blz. 1005,1006; Lerner, biz. 31.
45    De betreffende uitspraken zijn die in de in het vierde en vijfde hoofdstuk nog te bespreken zaken

van Yilmaz-Dogan tegen Nederland en Diop tegen Frankrijk
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het waarschijnlijker dat 'public life' alles bevat buiten de 'priv6sfeer'.  In dat geval
wordt het recht op arbeid wel gedekt. Het wordt door Schwelb en Lerner trouwens
ook niet genoemd als voorbeeld van een in artikel 5 CERD vermeld recht dat valt
buiten het domein van 'public life' uit artikel 1.46

In het CCPR is zoals in de meeste andere internationale instrumenten geen
definitie opgenomen van het discriminatiebegrip. Een aantal jaren geleden echter
heeft het Human Rights Committee (HR CO, dat waakt over de toepassing van het
CCPR,  een zogenaamd general comment aangenomen over non-discriminatie. Na
een blik te hebben geworpen op de definities in de verdragen betreffende discrimi-
natie naar ras en naar geslacht is dit comit6 gekomen tot een definitie die sterk lijkt
op de hierboven besproken definities: "the Committee believes, that the term
'discrimination' as used in the Covenant should be understood to imply any
distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such
as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of
nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an
equal footing, of all rights and freedoms. .47

Het HR Ct had nog een aanvullende opmerking. Gesteld werd dat een verschil
in behandeling niet tot discriminatie leidt wanneer sprake is van redelijke en
objectieve criteria voor onderscheid en wanneer het te bereiken doel gerechtvaar-
digd is onder het CCPR.48 Dit is ook terug te vinden in de uitspraken inzake
individuele klachten die door het HR Ct zijn gedaan.49 Zo komt dus het element
van het ontbreken van een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond, ondanks
de eigen vormgeving van de discriminatiedefinitie in de internationale instrumen-
ten, ook op internationaal niveau terug.

Opvallend is dat de in artikel 1 CERD genoemde negatieve invloed op de
realisatie van de rechten van de mens dod 6f effect ("purpose or effect") kan zijn
van het gemaakte onderscheid: het is niet nodig dat de discriminator de bedoeling
had te discrimineren. Wanneer er geen bedoeling was te discrimineren, terwijl het
effect hetzelfde is, kan toch sprake zijn van discriminatie. In artikel  1  C. 111 wordt
eveneens gesproken over het efect van het gemaakte onderscheid, en ook het HR
Ct heeft melding gemaakt van "purpose or effect" bij de beschrijving van het
discriminatiebegrip. 50

Dit verschijnsel kunnen we aanduiden met het begrip 'indireae discriminatie'.
Van    ' indirecte discriminatie' wordt ook gesproken wanneer een (wettelijke)

46   De hier besproken problematiek komt nog terug in hoofdstuk 48, biz. 201.
47 General Comment 18: Non-discrimination. Thirty-seventh session,  1989. In: Compilation of general

comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies, HR 1/GEN/1,
1992, biz. 26.

48   Blz. 27.
49 Zie bijvoorbeeld: Broeks  v.   the Netherlands, CCPR/C/29/D/172/1984 en Zwaan-de Fries   v.   the

Netherlands, CCPR/C/29/D/182/1984 (beide uitspraken zijn van 9 april 1987); Pauger v. Austria,
CCPR/C/44/D/415/1990, uitspraak    van 29 maart 1992; Sprenger    v. the Netherlands,
CCPRJC/44/D/395/1990, uitspraak  van 31 maart  1992,  en meer recent Simunek  e.a.   v. the Czech

Republic, CCPR/C/54/D/516/1992, uitspraak van  19 juli  1995.
50 General Comment, biz. 26.
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maatregel op zichzelf neutraal is, maar in praktijk toch nadelig (discriminerenl)
blijkt uit te werken voor een bepaalde groep. Binnen het recht van de Europese
Unie, waar men zich - na de kwestie van opheffing van verschil in behandeling op
grond van nationaliteit - in eerste instantie richt op de bestrijding van discriminatie
naar geslacht, kreeg 'indirecte discriminatie' overigens de specifieke betekenis van
onderscheid dat niet expliciet - 'direct' - op geslacht is gebaseerd, maar bijvoor-
beeld op huwelijkse staat of kostwinnerschap, onderscheid waarvan vooral vrouwen
nadeel blijken te kunnen ondervinden.51 Dit is veeleer een uitbreiding van een
bepaalde grond voor discriminatie (te weten geslacht) dan een uitbreiding van het

begrip 'discriminatie' zelf.
Bossuyt stelt dat het bij de internationale bepalingen zelfs in eerste instantie

ging om het dfect van het gemaakte onderscheid.  Dat is namelijk een objectief vast
te    stellen    feit.    Het    doel dat iemand heeft    met zijn handelen    is een subjectief
gegeven en daarmee iets dat zich slechts in beperkte mate leent voor opname in
een juridische definitie.52 De begrippen 'directe discriminatie' en 'indirecte discri-
minatie' als zodanig stelt hij daarbij niet aan de orde. Ook hier zien we dus dat bij
omschrijvingen die op de internationale instrumenten gebaseerd zijn soms een
andere redenering gevolgd wordt dan bij de binnen het kader van het Nederlandse
recht geformuleerde, als algemene definities bedoelde ornschrijvingen. In het boek
"Met recht rassendiscriminatie bestrijden" vinden we bijvoorbeeld de volgende zeer
bondige omschrijvingen: directe discriminatie is "het maken van onderscheid dat
ten doel heeft iemand (....) achter te stellen", indirecte discriminatie heeft betrek-
king op "de efecten van bepaald beleid of van het hanteren van bepaalde criteri-
a. "53 Met andere woorden,  het  doel  van het onderscheid doet juist wel terzake
wanneer het er om gaat te bepalen of van (directe) discriminatie sprake is.54

Mede vanwege het feit dat het discriminatieverbod algemeen aanvaard is is de
kans dat direct en openlijk gediscrimineerd wordt niet zeer groot. Juist de meer
verborgen of indirecte vormen van discriminatie zullen in praktijk de grootste rol
spelen. Juist bij die vormen ook zal echter de vraag of sprake is van discriminatie
dan wel van een geoorloofd onderscheid het moeilijkst te beantwoorden zijn.
Daarom komt de kwestie van indirecte discriminatie nog meermalen in met name
het vierde en vijfde hoofdstuk terug.

Met gebruikmaking van de besproken 'elementen van discriminatie' alsmede de
opmerkingen ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel kunnen we nu komen tot een
werkdefinitie van het begrip 'discriminatie': discriminatie is elk handelen of nalaten
dat als doel of effect heeft een negatief onderscheid tussen personen, in die zin dat
het is gebaseerd op factoren, buiten de controle van de personen tegen wie het is

51       Zie de Richtlijn   van   de   Raad   van de Europese Gemeenschappen    van 9 februari    1976
(76/207/EEG), net name artikel 2

52   Bossuyt, biz. 36.
53 Met recht rassendiscriminatie bestrlden, A.C. Possel (red.), LBR, Utrecht en Tjeenk Willink,

Zwolle, 1990, biz. 8. Nadruk toegevoegd.
54    Dit afgezien van de vraag of die bedoeling bewezen moet worden. Over een aantal bewusrechte-

lijke kwesties zie paragraaf d (procedurele aspecten) van hoofdstuk 4B.
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gericht, die kenmerken zijn van de groep waartoe de persoon behoort dan wel
verondersteld wordt te behoren, terwijl er geen objectieve en redelijke rechtvaardi-
gingsgrond is voor een op zulke factoren gebaseerd onderscheid, dan wel dat die
factoren in de gegeven omstandigheden objectief gezien irrelevant zijn. Een en
ander levert een schending op van het gelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen van het
streven naar realisatie van de rechten van de mens voor allen op voet van ge-
lijk(waardig)heid.

2      De term 'discriminatie' in het Nederlandse recht

Hoe het begrip 'discriminatie' in het algemeen en in internationale bepalingen is
gedefinieerd kwam ter sprake in het eerste gedeelte van deze paragraaf. Vervol-
gens is nu aan de orde op welke wijze we een omschrijving van deze term terug-
vinden in het Nederlandse recht. We zien daarbij dat er een ontwikkeling heeft
plaatsgevonden. In eerste instantie kwam de definitiekwestie enkel aan de orde in
het kader van de voorgenomen ratificatie van de CERD. Pas later werd duidelijk
dat discriminatie wel degelijk ook in Nederland een nationaal probleem was. Er
kwam meer aandacht voor mogelijke nationaalrechtelijke middelen ter bestrijding
van discriminatie en als gevolg daarvan ook voor een nadere invulling van het
begrip als zodanig.

De eerste wettelijke definitie van het discriminatiebegrip is te vinden in artikel
90 quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit artikel luidt als volgt: "Onder
discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke
uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat
de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of
cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet
gedaan of aangetast."

Bijna woordelijk blijkt dit artikel overeen te komen met de vertaalde versie
van artikel 1 CERD. Verwonderlijk is dat niet, aangezien artikel 90 quater Sr werd
opgenomen ter uitvoering van juist deze conventie.55 Alleen de gronden voor
discriminatie ('ras' en aanverwante factoren) werden weggelaten, zodat een
definitie van discriminatie    in het algemeen ontstond. 56    Zo    werd    dus    met    66n
wettelijke bepaling tegelijk uitvoering aan de CERD gegeven En een algemene
definitie van discriminatie in de wet opgenomen. De invloed van de totstandkoming
van de CERD is duidelijk. Zonder dit verdrag was deze definitie van discriminatie
niet in het Wetboek van Strafrecht terecht gekomen.

55    Zie de Uitvoeringswet bij het Verdrag, Stb. 1971 nr. 96.
56 Dit gebeurde overigens mede met het oog op toekornstige internationale verdragen op discrimina-

tiegebied, met name het verdrag tegen discriminatie op grond van godsdienst, dat echter nog altijd
niet gereed gekomen is. Zie hierover bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij de ontwerp-
goedkeuringswet  van  de CERD (Tweede Kamer 1967-1968,  9723  (R  663)  nr.   3,  biz.   2),  de
Memorie van Toelichting bij de ontwerp-uitvoeringswet van de CERD (Tweede Kamer 1967-1968,
9724 nr.  3,  biz. 4 en 5) en Handelingen Tweede Kamer 1969-1970,  blz.  4334.
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Het is niet gezegd dat een voor een verdrag opgestelde definitie ook op alle
punten bruikbaar is binnen het nationale recht. Met het vrijwel woordelijk overne-
men van de definitie uit de CERD heeft men het risico genomen dat bepaalde
elementen in de Nederlandse strafwet terecht zouden komen die daar wellicht niet
in thuishoren. Volgens Van Dijk geldt dit in elk geval voor het criterium dat pas
sprake is van discriminatie wanneer daardoor mensenrechten in het geding komen.
Het is in zijn ogen een onnodige beperking dat niet van discriminatie gesproken
zou kunnen worden in gevallen waarin andere rechten dan mensenrechten in het
geding zijn. 57

Wie enkel kijkt vanuit het internationale recht met betrekking tot de rechten
van de mens zal de door Van Dijk gesignaleerde beperking niet snel als zodanig
ervaren. Wat de mensenrechtenbescherming betreft zijn immers geen rechten
uitgesloten van het verbod van discriminatie. Bovendien ligt binnen het internatio-
nale recht het accent op de rechten van de mens wanneer het gaat om de rechtspo-
sitie van individuen. Dat binnen het kader van het mensenrechtensysteem aan geen
andere rechten dan de rechten van de mens wordt gedacht is begrijpelijk. Behalve
begrijpelijk is dit naar mijn mening ook terecht. Dat de uitoefening van de als
fundamenteel te beschouwen rechten van de mens in het geding komt is 66n van de
belangrijkste aanwijzingen om te komen tot de constatering dat een gemaakt
onderscheid discriminatie oplevert en niet 'zomaar onderscheid' is.58 Voor het
nationale recht kan men natuurlijk besluiten tot een ruimer gebruik van het discri-
minatiebegrip. Het is immers altijd toegestaan verder te gaan dan op grond van
internationale bepalingen vereist is. Voor het Nederlandse strafrecht is men echter
niet gekomen tot een dergelijke uitbreiding.

De situatie is anders in het civiele recht. Mede door de nadruk die Nederland,
bij de uitvoering van de CERD, op een strafrechtelijke aanpak heeft gelegd is geen
vergelijkbare definitie voor het civiele recht opgesteld. Bij een civiele actie tegen
discriminatie was, tot het moment dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling
(AWGB) in werking trad, een beroep op de zogeheten 'open normen' van het
Burgerlijk Wetboek vrijwel de enige weg waarlangs een nadere invulling van het
discriminatiebegrip mogelijk was. Aan het gebruik van de 'open norm' van artikel
6: 162 NBW (voorheen artikel    1401   BW)   ligt de gedachte ten grondslag   dat
discriminatie een onrechtmatige daad oplevert. Het in het geding zijn van de
rechten van de mens zal niet direct ter sprake komen als het gaat om de toepassing

57   Van Dijk in Th.C. van Boven e.a., biz. 2. Ook Burkens beschouwt de specificatie dat de rechten
van de mens in het geding moeten zijn als een beperking, en wei als een beperking "welke
klaarblijkelijk   met   art.1.1    van de nieuwe Grondwet   niet is beoogd" (M.C. Burkens, GeliJke
behandeling.  In: A.K.  Koekkoek, W.  Konijnenbelt, F.C.L.M.   Crijns (red.), Grondrechten: commen-
taar op hoofdstuk I van de herziene Grondwet (Jeukensbundel),  Ars  AEqui  Libri,  Nijmegen  1982,
biz.  62). Idem Akkermans  1992,  blz.  46. Over artikel  1   van de Grondwet hieronder  meer.

58   Zie het eerste gedeelte van deze  paragraaf op  biz.  3.
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van deze nationaalrechtelijke bepaling.59 Tegelijk echter is de beperking dat het
om een mensenrecht moet gaan hier niet van toepassing.60

De volgende stap op de weg naar een nadere invulling van het disciriminatie-
begrip werd gezet bij gelegenheid van de grondwetsherziening rond 1980. In de
Herziene Grondwet van  1983  is een hoofdstuk over grondrechten opgenomen dat
begint met een artikel betreffende gelijke behandeling en non-discriminatie. In
artikel 1 Gr lezen we: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,  is niet toegestaan."

Het begrip 'discriminatie' zelf wordt in het grondwetsartikel niet gedefinieerd.
Op verschillende manieren zijn elders omschrijvingen gegeven van de betekenis
van het begrip zoals dat in de Grondwet is gebruikt. Tijdens de parlementaire
behandeling van het ontwerp voor artikel 1 Gr werd gesteld dat 'discriminatie'
duidt op "het maken van ongerechtvaardigd onderscheid wegens een niet ter zake
doend kenmerk".61 Het gelijkheidsbeginsel van artikel  1  Gr zou op dezelfde wijze
impliceren dat onderscheid op de in dit artikel genoemde gronden "alleen is
toegestaan als hiervoor een objectieve en redelijke grond aanwezig  is".62  Naar we
mogen aannemen geldt dit ook voor de gronden die niet uitdrukkelijk in het artikel
zijn genoemd, aangezien de opsomrning van discriminatiegronden niet limitatief
maar  illustratief  is.   Op een andere plaats lezen  we dat discriminatie hier zeggen  wil
"achterstelling van individuen of groepen op grond van kenmerken, die in de
context  van de behandeling geen aanvaardbaar motief vormen".63 De auteurs  van
het Documentatierapport van het Grondrechten evaluatie-onderzoek komen tot een
hiermee vergelijkbare omschrijving die luidt: "De strekking van het verbod van
discriminatie is het verbieden van onderscheid op grond van eigenschappen of
kenmerken van personen, die in redelijkheid niet relevant zijn voor het bepalen van
aanspraken en verplichtingen op een bepaald gebied van het maatschappelijk
leven".64 Even verder merken   zij   nog   op   dat men "verschillende   behandeling

wanneer deze in de aard van de zaak ligt of steunt op objectieve of redelijke
gronden" niet onder het discriminatieverbod wil laten vallen.65 In deze omschrij-

59   Over het gebruik van 'open normen' zie hoofdstuk 5, biz. 257
60 Zoals Nederland trachtte uit te leggen in het eerste rapport over de CERD. Binnen het Rassendis-

criminatiecomitt leidde dit tot een misverstand: een van de leden van dit comita bracht naar voren
dat deze uitleg onbegrijpelijk was aangezien discriminatie altijd een schending is van de rechten
van de mens. Zie CERD/C/SR. 160, biz. 30. Hiermee dreigt echter een cirkelredenering te ontstaan.
Met de mededeling dat discriminatie een schending is van de rechten van de mens is de term
'discriminatie' zelf immers niet gedefinieerd.

61    Door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister-President, Handelingen Tweede Kamer
1985-1986, biz. 259 e.v. Zie Tjetske Gerbranda en Marianne Kroes, Grondrechten evaluatie-
onderzoek,   Documentatierapport (1) Stichting NJCM-Bockerij, Leiden 1991, biz. 1-17 en 1-58

62 Tweede Kamer 1985-1986, 16102 nr. 128. Zie Grondrechten evaluatie-onderzoek, Documentatie-
rapport biz. 1-96.

63      Tweede   Kamer   1986-1987,   19958  nrs.   1-2.   Zie:   Tj.   Gerbranda  en   M. Kroes, Grondrechten
evaluatie-onderzoek, Eindrapport Stichting NJCM-Boekerij, Leiden  1993, blz.  229

64 Grondrechten evaluatie-onderzoek, Documentatierapport blz. 1-5.
65  Blz. 1-6.
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vingen zijn de voornaamste elementen van het discriminatiebegrip66 terug te
vinden, te weten gebrek aan een objectieve en redelijke rechtvaardiging en een
"niet ter zake doend kenmerk" (oftewel: een eigenschap waarover men als individu
zelf geen controle heeft) als grond voor onderscheid.

Het is niet zonder meer duidelijk of we het discriminatieverbod zoals dit is
neergelegd in artikel 1 Gr als een beginsel moeten beschouwen of als een grond-
recht.   Over het algemeen spreekt  men  van een 'grondrecht'.67 De plaats  van  het
artikel in het hoofdstuk 'grondrechten' geeft daartoe ook aanleiding, hoewel in de
formulering het woord 'recht' niet voorkomt. Aan de andere kant wordt vaak over
'gelijkheid' en het 'discriminatieverbod' gesproken in termen van beginselen. De

wetgever heeft in elk geval geen ondubbelzinnig standpunt ingenomen in deze
kwestie. In het eerste gedeelte van deze paragraaf is het verbod van discriminatie
echter besproken als het tweede basisbeginsel van het mensenrechtensysteem.68

Het discriminatieverbod is op zichzelf geen mensenrecht, het is een beginsel dat
inherent is aan al deze rechten. Ook het eerste artikel van de Grondwet moet naar

mijn mening op deze wijze beschouwd worden. Het gaat dus niet om een 'grond-
recht' dat, omdat het van fundamenteel belang is, hoger in rang zou zijn dan de
overige 'grondrechten'.

Inmiddels is er een nieuwe definitie tot stand gekomen. Deze is opgenomen in
de na vele jaren eindelijk voltooide Algemene Wet Gelijke Behandeling
(AWGB).69 De wet is bedoeld als uitwerking van artikel 1 van de Grondwet.70

In artikel lb AWGB wordt 'direct onderscheid' omschreven als "onderscheid
tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,

ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke
staat". Hier is dus sprake van een andere benadering: elk onderscheid dat op de
door de wet genoemde gronden gemaakt wordt is verboden. Met andere woorden,
de wet bepaalt wat discriminatie is:' De in het eerste gedeelte van deze paragraaf

vermelde gedachte dat onderscheid op grond van sommige kenmerken nooit
redelijk en objectief gerechtvaardigd kan zijn 2 is daarmee tot in het extreme

66   De bedoelde elementen werden beschreven in het eerste gedeelte van deze paragraaf

67 Bijvoorbeeld Minister van Binnenlandse Zaken: "Het grondrecht op gelijke behandeling en non-

discriminatie", zie Grondrechten evaluatie-onderzoek, Documentatierapport blz. 1-57.
68   Zie biz. 6.
69       Wet  van 2 maart  1994,  Stb.  230, in werking getreden  op   I   september  1994.

70   De bedoeling van de wet is om "mede in verband met artikel 1 van de Grondwet" bescherming te
bieden tegen discriminatie, zo lezen we in het inleidende gedeelte van de wet. Zie ook de Memorie

van Toelichting: "Het wetsvoorstel werkt het in artikel 1 van de Grondwet opgenomen algemene
discriminatieverbod nader uit" (Tweede Kamer 1990-1991, 22014 nr.  3, blz.  2)

71 Hierin lijkt de AWGB op de Engelse Race Relations Act (RRA), die eveneens de reikwijdte van
het begrip 'directe discriminatie' beperkt heeft tot onderscheid op de door deze  wet zelf genoemde

gronden. Section  1  par.   1  (a)  van  de RRA stelt: "A person discriminates against another  in  any
circumstances relevant for the purposes of any provision of this Act if - (a) on racial grounds he

treats that other less favourable than he treats or would treat other persons". Met de kwalificatie
"less favourable" geeft de RRA echter in tegenstelling tot de AWGB uitdrukkelijk aan dat het om
een negatief onderscheid moet gaan.

72   Zie biz. 12.
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doorgetrokken. De mogelijkheid van een redelijke en objectieve rechtvaardiging is
dan ook weggelaten.

De benadering van het discriminatiebegrip waarvoor in de AWGB gekozen is
heeft consequenties. Zo hebben we hier te maken met een limitatieve opsomming
van discriminatiegronden. Wat dat betreft wekt de aanduiding 'Algemene Wet
Gelijke Behandeling' een suggestie die niet wordt waargemaakt, te weten dat het
een wet zou betreffen waarin juist alle soorten discriminatie zijn meegenomen. In
dit opzicht vormt de AWGB dus ook maar een gedeeltelijke uitwerking van artikel
1 Gr, dat zoals we zagen geen limitatieve opsomming van discriminatiegronden
kent.

Verder ziet de definitie er helder en eenduidig uit, maar naar mijn idee
ontstaat juist onduidelijkheid wanneer men er vanuit gaat dat onderscheid op
bepaalde gronden nooit gerechtvaardigd is en als gevolg daarvan alleen de vraag
aan de orde komt of we met 66n van die bepaalde gronden te maken hebben. Er
zal dan altijd weer iemand komen met het voorbeeld van de zwarte acteur of het
Chinese restaurant dat Chinees personeel moet kunnen vragen.73 Dit reikt dus
verder dan de door het LBR uitgesproken mening dat een positieve actie-plan het
enige voorbeeld is van een geval waarin onderscheid op grond van ras objectief
gerechtvaardigd   is. 74 In theorie   kan   ook voor onderscheid op grond   van   ras   een

'objectieve en redelijke rechtvaardiging' bestaan, ook al zal dat in praktijk niet snel
mogelijk zijn. In zo'n geval is dan geen sprake van discriminatie. In de AWGB is
geprobeerd hieraan tegemoet te komen door de bepaling op te nemen dat onder-
scheid op grond van geslacht, ras of nationaliteit met verboden is in gevallen
waarin deze gronden 'bepalend' zijn. Vervolgens werd in het Besluit Gelijke
Behandeling uitgewerkt welke die gevallen zijn. Geprobeerd is duidelijkheid te
scheppen door de opstelling van een uitputtende regeling. Dit houdt echter altijd
het gevaar in zich dat achteraf niet alle mogelijke gevallen gedekt blijken te zijn (of
dat de regeling juist weer te ruim is, zoals het NJCM stelde in een commentaar bij
het ontwerp-Besluit Gelijke Behandeling75) en bovendien dat men gefixeerd raakt
op hetgeen is vastgelegd. En dat terwijl de regering het aan de rechter heeft willen
overlaten om te beoordelen of andere dan de in de AWGB neergelegde vormen van
onderscheid toch met artikel 1 Gr in strijd geacht moeten worden.76 Hetzelfde zou

73   NJCM-commentaar op het voorstel voor een Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), in:
NJCM-Bulletin 16-3 0991), biz. 265 en A.T.J.M. Jacobs, Over discnminatie in het arbeidsbestel.
in: Arbeid en discriminatie, A.T.J.M.   Jacobs  (red.),  Kluwer,  Deventer  1992,  biz.  7.

74    Nanda Pattipawae, Algemene Wet Gelijke Behandeling. Commentaar LBR. In: LBR-Bulletin 1988

nr. 4, blz. 9. Hier wordt ook verwezen naar de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel
AWGB van 25 maart 1988 (Tweede Kamer 1987-1988, 20501 nr. 3, biz. 16) waarin gesteld werd
dat een 'redelijkheidstoetsing', gezien de verplichting in internationale verdragsbepalingen om
onderscheid op grond van ras te verbieden, in het geval van onderscheid naar ras niet mogelijk is.
Hierbij wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat de bedoelde verdragsbepalingen niet uitgaan
van een 'ongekwalificeerd' verbod van onderscheid (zie het eerste gedeelte van deze paragraaf,
blz. 6).

75   NJCM-commentaar op het concept-besluit gelijke behandeling, NJCM-Bulletin 19-1 (1994), biz.
73.

76      Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel AWGB, Tweede Kamer 1990-1991, 22014 nr. 3, blz.
2. Zie ook het NJCM-commentaar op het voorstel AWGB, NJCM-Bulletin 16-3 (1991), biz. 261.
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mijns inziens kunnen gelden voor het oordeel over gevallen waarin een onderscheid
op grond van bijvoorbeeld ras toch objectief te rechtvaardigen zou zijn.77

Het begrip 'indirecte discriminatie' krijgt doorgaans aparte aandacht. Over het
algemeen wordt de term gebruikt voor het geval van een op zichzelf neutrale

maatregel die in praktijk nadelig uitwerkt voor een bepaalde groep. Toegespitst op
het terrein van arbeid en de grond 'ras' is sprake van indirecte discriminatie
wanneer het kenmerk 'ras' niet expliciet gebruikt wordt maar bijvoorbeeld van een
werknemer geeist wordt dat deze 'goed Nederlands spreekt' dan wel een bepaalde

opleiding heeft genoten, of wanneer de gekozen methoden van werving en selectie
in het algemeen tot gevolg hebben dat leden van 'emische minderheden' in feite in
een achterstandspositie komen te verkeren. 78

In de Grondwet is het begrip 'indirecte discriminatie' niet uitdrukkelijk
opgenomen. We kunnen er echter vanuit gaan dat het verbod van discriminatie
zowel op directe als op indirecte discriminatie slaat. In artikel 90 quater Sr is wel
een uitdrukkelijke verwijzing naar indirecte discriminatie te vinden. Daar wordt
immers net als in de internationale instrumenten verwezen naar de mogelijkheid
van discriminatie als gevolg vm gemaakt onderscheid.79 Artikel 429 quater Sr

impliceert op dezelfde wijze als artikel 1 Gr dat ook indirecte discriminatie
verboden is:  "Hij  die ( . . . ) personen discrimineert  ...".80 Voor artikel  137g Sr,  dat
een recente toevoeging is aan het Wetboek van Strafrecht, geldt iets anders.

Strafbaar gesteld  is daar degene die "personen opzettelijk discrimineert".  Het  gaat
hier om een misdrijf. De in dat geval noodzakelijke toevoeging van het opzet-
vereiste maakt dat alleen directe discriminatie als misdrijf strafbaar is. Indirecte
discriminatie kan dus nooit meer zijn dan een overtreding. Enerzijds is het natuur-
lijk terecht dat een opzettelijk gepleegd strafbaar feit zwaarder wordt aangerekend.

Anderzijds is het echter de vraag of indirecte discriminatie voor het slachtoffer
inderdaad minder ernstig is. Indirecte discriminatie leidt immers "feitelijk, maar
'subtieler', tot hetzelfde resultaat" (te weten achterstelling in verband   met  een
"irrelevant persoonskenmerk").s'

In de AWGB is een enigszins andere benadering te vinden. We zagen al dat
deze  wet een eigen benadering heeft  van het discriminatiebegrip als zodanig.   In
aansluiting daarop meldt artikel tc dat de betekenis van 'indirect onderscheid'
binnen het kader van de AWGB de volgende is: "onderscheid op grond van andere

hoedanigheden of gedragingen dan die bedoeld in onderdeel b, dat direct onder-

77   Zie ook hoofdstuk 4B, biz. 215,216.
78   Groenendijk in SMA 1983, biz. 663; M.M. Den Boer, Artikel 1 Grondwet: gelijke behandeling en

non-discriminatie. in: Ars AEqui 36 (1987)  3,  biz.  134.  Zie ook hierboven,  blz.  15.  Jan  Hoens
spreekt van "handelingen (...) die wellicht op het eerste gezicht niets met rassendiscriminatie te

maken hebben, maar in hun ejJecten wei degelijk achterstellend werken." (Jan Hoens, Rassendiscri-
minatie  en het wetsontwerp tot wijziging van artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht.   In:  NJB,

7 maart  1981, nr.  10,  biz.  261.)  Dit onderwerp wordt besproken in hoofdstuk 4B alsmede  in het

vijfde hoofdstuk.
79   Zie het eerste gedeelte van deze paragraaf, biz. 16
80    Zie ook Gelijk in de praktijk, biz. 25 en HR 26 juni 1984, RR no. 68.
81    Den Boer, biz. 134.
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scheid tot gevolg heeft." Hiermee lijkt  men  aan te haken  bij de betekenis  die  in het
recht  van de Europese Unie gegeven  is  aan het begrip 'indirecte discriminatie'.
Zoals hiervoor uiteengezet beschouwt men indirecte discriminatie naar geslacht
daar als onderscheid dat niet expliciet op geslacht is gebaseerd maar op huwelijkse
staat of kostwinnerschap, evenwel met speciaal voor vrouwen nadelige gevol-
gen.82   In  het rapport "Gelijk   in de praktijk" lezen  we iets dergelijks: onder   'indi-
recte discriminatie' moeten we verstaan "onderscheid op grond van een ogenschijn-
lijk neutraal criterium, dat weliswaar niet onder de reikwijdte van een bepaald
discriminatieverbod valt, maar dat in zijn efecten in het betr€fende geval toch leidt
tot onderscheid in behandeling, dat door het desbetreffende verbod wel expliciet
wordt verboden".83

Afwijkend is bovendien dat de AWGB in artikel 2 lid 1 voor 'indirect onder-
scheid' de mogelijkheid van een objectieve rechtvaardiging opent, in welk geval
geen sprake is van een door deze wet verboden onderscheid. Voor 'direct onder-
scheid' werd zoals we zagen de mogelijkheid van een objectieve rechtvaardiging
uitgesloten.84 Naar de mening van het NJCM kan dit verschil in benadering van
direct en indirect onderscheid zin hebben uit een oogpunt van precieze normstel-
ling. Maar dan moet wel voorkomen worden dat enerzijds gevallen waarin direct
onderscheid wel gerechtvaardigd is onder het verbod vallen en anderzijds duidelijke
gevallen van discriminatie nfet onder het verbod vallen doordat het criterium
'objectief gerechtvaardigd' als vangnet dient.85 Mijns inziens was het het meest
zuiver geweest om de mogelijkheid van een objectieve rechtvaardiging voor beide
vormen van onderscheid open te houden. Niet alleen omdat ook voor directe
discriminatie het ontbreken van een objectieve rechtvaardigingsgrond een vereiste
moet blijven, maar ook om te vermijden dat indirecte discriminatie per definitie als
'minder ernstig' te boek komt te staan.

b.         Ras

1    De term 'ras': algemene uitgangspunten en internationaalrechtelijke
bepalingen

Evenals bij de term 'discriminatie' het geval bleek, is over inhoud en betekenis van
het begrip 'ras' minder duidelijkheid dan men op het eerste gezicht zou denken.
Deze en vele andere termen worden doorgaans gebruikt op een manier die de

82   Zie het eerste gedeelte van deze paragraaf, biz. 17.
83   Gelijk in de praktijk, biz. 11.
84  Ook op dit punt lijkt de AWGB op de Engelse RRA. In de RRA wordt de noodzaak van het

ontbreken van een objectieve rechtvaardigingsgrond eveneens alleen voor het geval van indirecte
discriminatie vermeld. Section 1 par. 1 (b) van de RRA geeft onder (ii) aan dat het bij indirecte
discriminatie moet gaan om een eis die niet beschouwd kan worden als "justifiable irrespective of
the colour, race, nationality or ethnic or national origins of the person to whom it is applied".

85   NJCM-commentaar op het voorstel AWGB, NJCM-Bulletin 16-3 (1991), biz. 264.
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indruk wekt dat hun betekenis als vanzelfsprekend vaststaat.86 Bovendien worden

zij niet speciaal door juristen maar ook in andere wetenschappen en daarnaast in de

gewone spreektaal gebruikt. In aansluiting hierop lezen   we bij Banton dat raciale

indelingen "in the popular consciousness" bestaan en dat het recht zich daarom

bezig moet houden  met  deze  " folk concepts  of race",  die van invloed  zijn  op  het
gedrag van mensen, veeleer dan met enige antropologische classificatie.87 Met het
bovenstaande is de noodzaak van een beschouwing over de inhoud en de reikwijdte
van het begrip 'ras' in feite al aangetoond. Daarnaast is vooral van belang dat we
het begrip 'ras' nodig hebben bij de bestrijding van rassendiscriminatie zoals die in
de praktijk voorkomt.  In de juridische instrumenten die bedoeld zijn om rassendis-

criminatie uit te bannen wordt de term onvermijdelijk gebruikt.88 Het is noodza-

kelijk dat duidelijk wordt wat men precies bestrijdt.
Hieronder zal eerst bekeken worden op welke wijze het begrip 'ras' gebruikt

werd ten tijde van de Volkenbond en daarna bij de Verenigde Naties. Vervolgens
komt aan de orde hoe het begrip in de diverse mensenrechtenverdragen is terug te
vinden. Tenslotte wordt aangegeven welke elementen van het begrip 'ras' kunnen

worden onderscheiden.

De bestrijding van discriminatie naar ras neemt een belangrijke plaats in in het
huidige mensenrechtensysteem, maar het onderwerp is al eerder in verdragen aan
de orde geweest. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, werd tegelijk met het

Verdrag van Versailles een verdrag opgesteld voor de bescherming van de minder-
heden in Polen. Daarin is een artikel opgenomen waarvan de eerste zin als volgt
luidt: "All Polish nationals shall be equal before the law and shall enjoy the same
civil and political rights without distinction  as  to race, language or religion. "

(artikel   7). 89 Onder de Volkenbond   zijn met meerdere staten dergelijke verdragen

gesloten, die bedoeld waren voor de bescherming van minderheden. Deze groepen
werden wel aangeduid als 'national minorities',w  maar  ook als 'racial, linguistic
and religious minorities of als 'ethnic minorities'.92 Het Permanent Court  of,91

International Justice gebruikte de aanduiding "the German race" voor een dergelij-

86  Niet voor niets maakte Banton over de discussie ten tijde van de opstelling van de CERD de
opmerking: "All the participants thought they knew what racial discrimination was, though they
had different things in mind." Michael Banton, International Action Against Racial Discrimination.
Clarendon Press, Oxford 1996, biz. 58.

87   Michael Banton. The Nature and Causes of Racism and Racial Discrimination, in: International

Sociology Vol. 7, no. 1, March  1992, biz. 75.
88   Zie ook E/CN.4/Sub.2/SR.411, biz. 6 over het opstellen van de CERD.

89  Tekst van het verdrag in: Nationalities and National Minorities (with special reference to East-
Central Europe), Oscar I. Janowsky, The Macmillan Company, New York 1945, blz. 173 c.v

90  Zie N. Lemer, The Evolution of Minority Rights in International Law. In: C. Brolmann, R.
Lefeber and M. Zieck (editors), Peoples  and  Minorities  in  International Law. Martinus Nijhoff,
Dordrecht  1993, biz. 79 en P. Thornberry, Is there a Phoenix in the Ashes? International Law and

Minority Rights. In: 15 Texas   International  Law  Journal  1980,  Mz.  439  eN.
91   N. Lemer, Group Rights and Discrimination in International Law, International Studies in Hurnan

Rights, Vol. 15, Kluwer 1991, blz. 12.
92  Sieghart, 77:e International Law of Human Rights. Clarendon Press, Oxford 1990, biz. 13.
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ke groep.e In deze context blijkt dus met 'ras' te worden verwezen naar een
'nationale minderheid'. Een verwijzing naar de nationaliteit van de minderheden is
niet aan de orde, het betreft hier juist groepen die dezelfde nationaliteit hadden of
gekregen hadden als de meerderheid van de staat waarin zij leefden. Zij onder-
scheidden zich echter van die meerderheid doordat zij behoorden tot een andere
'natie', een groep   met een eigen culturele achtergrond   en een eigen 'nationaal
bewustzijn'.w

Zoals de betekenis van de term 'ras' ten tijde van de Volkenbond beinvloed
werd door het onder deze organisatie opgezette systeem van minderhedenbescher-
ming, zo heeft ook bij de bestrijding van rassendiscriminatie door de Verenigde
Naties en daarmee bij de inhoud die de term 'ras' na de Tweede Wereldoorlog
kreeg een aantal historische factoren meegespeeld. Met de term werd niet meer (in
elk geval niet meer direct) verwezen naar 'nationale minderheden'. De bescher-
ming van minderheden is onder de Verenigde Naties enigszins op de achtergrond
geraakt, het is geen hoofdpunt meer.

In artikel 1 lid 3 van het VN-Handvest wordt als doelstelling van de organi-
satie vermeld "To achieve international co-operation   (...) in promoting   and
encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without
distinction as to race, sex, language or religion. " Deze doelstelling werd geformu-
leerd in reactie op fascisme en nationaal-socialisme, die de basis gevormd hadden
voor de meest grove schendingen van mensenrechten van personen enkel en alleen
omdat zij tot een ander 'ras' behoorden.95 Binnen de Verenigde Naties is men
hier vaak op teruggekomen. In het Derde Comit6 van de Algemene Vergadering
werd bijvoorbeeld opgemerkt dat rassendiscriminatie te wijten is aan het voortbe-
staan van "the false doctrine that certain races were superior to others" en dat het
het doel van de VN is "to eradicate such erroneous beliefs and to lead mankind to
unity and brotherhood. "96 Het woord  'ras'  moet dan ook tegen deze achtergrond
worden begrepen: als een verwijzing naar een groep die zich op grond van "innate
and immutable physical characteristics" onderscheidtw,    maar   ook   in een ruimere
zin, verwijzend naar groepen - met name Joden - die door het nationaal-socialisme
als 'rassen' werden aangeduid maar waarvan "most writers suggested that they
were  'only' an ethnic group".98 Het verzet tegen de theorietn  van het nationaal-

93 German Settlers in  Poland-case,  PCIJ 1923, Series  B no.  6,  biz.  24.
94     E.W.  Vierdag,  The  Concept  of  Discrimination  in  International  Law.   With  special  Reference  to

Human Rights. Martinus Nuhoff, Den Haag 1973, blz. 88.
95 Karl Joseph Partsch, Fundamental Principles of Human Rights: Self-Determination, Equality and

Non-Discrimination. In: Karel Vasak (general editor), 77:e international Dimensions of Human
Rights, Vol. 1. Greenwood Press, UNESCO  1982, biz. 75. Theo van Boven, Juridisch-politieke
aspecten verbonden met de bestrijding van rassendiscriminatie door de Verenigde Naties. In: Th.C.
van  Boven  e.a.,   Bestrijding  van  rassendiscriminatie.   Internationale  en  nationale  rechtsmiddelen.
Ars AEqui Libri Rechten  van  de  Mens decl 6, Nijmegen  1985, biz. 32; Vierdag, biz.  89.

96      A/C.3/SR. 1 300,   par.  27, een opmerking  van de Chileense delegatie  bij de bespreking  van  het
ontwerp voor de CERD.

97 Deze definitie wordt gebruikt door Partsch in Vasak, biz. 75. Hij citeert daarbij Pierre van den
Berghe,  R(Ice   and  Racism,   a  Comparative  Perspective,  New  York  1967,  blz.  9.  Naar  de  mening
van Partsch is voor juridische doeleinden alleen deze (sociologische) definitie bruikbaar.

98  John Rex, Race and Ethnicity, Open University Press, Milton Keynes, 1986, biz. 18.
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socialisme zoals dat doorklinkt in het gebruik van de term 'ras' door de Verenigde
Naties moet ook ten grondslag liggen aan de meer dan eens herhaalde opvatting dat
'ras' eenvoudig niet bestaat.99 Een andere reactie is echter ook mogelijk. In de
Subcommissie werd door Abram aangevoerd dat het onzin is theorieen over raciale
verscheidenheid als 'wetenschappelijk onjuist' te betitelen. De bedoeling van de
strijd tegen rassendiscriminatie is immers juist "to protect the differences between
races apparent to any observer" als iets bijzonders dat de mensheid eigen is. 100

Een andere historische factor waardoor het denken over 'ras' en de bestrijding
van discriminatie op die grond sterk is beinvloed is de dekolonisatie. Van Boven

schrijft: "De intensiteit van gevoelens die in de Verenigde Naties (en ook elders)
I aan de dag treedt bij de bestrijding van rassendiscriminatie en racisme, kan in

belangrijke mate worden verklaard uit de achterstelling en vernedering die mensen
en volkeren in koloniale en soortgelijke situaties hebben ondergaan en waartegen
zij in een groeiend besef van eigenwaarde en eigen identiteit in verzet kwa-
men. " 101 Met andere woorden, volken  uit de Derde Wereld wilden boven  twij fel
verheven  zien  dat  zij, al behoren  zij   tot een ander   'ras', niet minder  zijn  dan
volken uit het Westen. Ook hier signaleren we dus verzet tegen een gebruik van de
term 'ras' voor zover daaruit zou spreken dat het ene ras 'beter' is dan het andere.
Dit punt speelde uiteraard nog niet ten tijde van het opstellen van het VN-Hand-
vest. Aan de ontwikkeling van het denken over 'ras' en 'rassendiscriminatie' heeft
het echter sterk bijgedragen. Dat laatste kan tevens gezegd worden van het systeem
van apartheid zoals dat lange tijd gegolden heeft in Zuid-Afrika. Aan de bestrijding
daarvan is door de Verenigde Naties steeds bijzonder veel aandacht besteed.
Artikel 3 CERD is zelfs geheel gewijd aan deze specifieke vorm van rassendiscri-
minatie.

We komen het begrip 'ras' tegen in vele internationale bepalingen. Deze geven

echter geen van alle een definitie van het begrip, zelfs de CERD niet. Wat in die
bepalingen de betekenis is van 'ras' kan dus niet direct uit de tekst opgemaakt
worden. Ook de travaux prdparatoires geven op dit punt geen uitsluitsel. Het ligt
echter in de verwachting dat de mensenrechteninstrumenten die onder de Verenigde
Naties tot stand gekomen zijn eenzelfde uitgangspunt hebben ten aanzien van de

99     Dit werd bijvoorbeeld verwoord in de Subcommission on the Prevention of Discrimination and the
Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/SR.411, biz. 6 en in het Derde Comite, A/C.3/SR. 1300,
par.  8.  In de Proposals on the Biological Aspects of Race van UNESCO (augustus 1964) wordt

erop gewezen dat pure rassen in de zin van "genetically homogenous populations" niet bestaan - er

is altijd wei sprake van een zekere vermenging (paragraph 3). En er is geen enkcle wetenschappe-
lijke basis voor de gedachte dat het ene 'ras' beter zou zijn dan het andere (slotpassage). Het gaat
erom dat op sociaal niveau geen consequenties mogen worden verbonden aan biologische
verschillen, aan het behoren tot de ene of de andere raciale groep, aldus de samenvatting van
UNESCO-onderzoek die Santa Cruz geeft (Racial Discrimination. United Nations, New York
1971, blz.  11). Meer recent meldde Essed dat 'ras' in feite "een sociale constructie" is of zelfs "een

mythe" (Philomena Essed, Alledaags racisme, Amsterdam 1984, blz.  19 en  39).
100 E/CN.4/Sub.2/SR.410, biz. 11.
101  In Th.C. van Boven e.a., blz. 33. Zie ook Theo van Boven, Combating Racial Discrimination in

the World and in Europe. Netherlands  Quarterly  of Human Rights 1993, Vol. 2, biz. 165. Over de
twee historische factoren verder bijvoorbeeld nog Banton in international Sociology, blz. 70.
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term 'ras' als het VN-Handvest. Die instrumenten zijn immers te beschouwen als
een uitwerking van de doelstelling van de VN om de rechten van de mens te
beschermen.

Het eerste instrument dat werd opgesteld ter uitvoering van die doelstelling is
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. In artikel 2 lid 1
staat vermeld dat de in de Verklaring neergelegde rechten gelden voor een ieder
"without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion,
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. "
Een vergelijkbaar artikel met daarin precies dezelfde opsomming van gronden is te
vinden in de twee verdragen die samen met de UDHR de zogenaamde "Bill of
Rights" vormen, in het CCPR in artikel 2 lid 1 en in het International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) in artikel 2 lid 2. In de preambule
van de CERD wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepaling uit het Handvest en
de lijst van gronden in de UDHR. We vinden dus steeds eenzelfde opsomming van
discriminatiegronden terug, expliciet geformuleerd of via een verwijzing in de
preambule. Een opsomming die vergelijkbaar is met de bepaling uit het Handvest,
al is het aantal voorbeelden daar minder uitgebreid. Zo blijkt dat de term 'ras'
inderdaad steeds voorkomt in eenzelfde context als in het Handvest.

Hoewel zoals gezegd van het begrip 'ras' geen definitie te vinden is in de
CERD wordt op een andere manier wel verduidelijkt wat er de betekenis van is.
Volgens artikel 1 lid 1 moet onder rassendiscriminatie namelijk worden verstaan
discriminatie die is gebaseerd op "race, colour, descent, or national or ethnic
origin". Hiermee heeft  men alle motieven van raciale  aard  die de basis  voor
discriminatie kunnen vormen willen opnemen. 102 De discussies ten tijde van het
opstellen van de conventie gingen dan ook niet zozeer over de vraag of geprobeerd
moest worden een dergelijk overzicht van gronden te geven als wel over de vraag
welke termen nodig waren om die gronden te benoemen:03 De opsomming
maakt duidelijk dat rassendiscriminatie meer omvat dan discriminatie naar ras in
enge zin, dat wil zeggen discriminatie louter op grond van aangeboren fysieke
kenmerken. Met andere woorden, het begrip 'ras' zoals dat gebruikt is in de term
'rassendiscriminatie' moet ruim worden uitgelegd. Volgens artikel 1 CERD, zo
schrijft Partsch, "beschriinkt sich der Begriff der 'Rasse' nicht auf den Gegensatz
zwischen Menschen verschiedener Farben. Er erfallt auch die Beziehungen zwi-
schen verschiedenen ethnischen Gruppen, selbst wenn sie sich 'rassisch' sehr nahe
stehen, wie zwischen Franzosen und Italienern, Deutschen und Franzosen und auch
Zwischen ethnischen Gruppen innerhalb der Staaten. „104

\02  Natan Lemer, The  U.N.  Convention on the Elimination of All  Forms of Racial  Discrimination.
Sijthoff en Noordhoff, Alphen  aan  den  Rijn  1980, blz.  28; Jan Hoens, De strafrechtelijke bestrij-
ding van rassendiscriminatie. In: /Irs AEqui 30 (1980), blz. 548.

103 Zie bijvoorbeeld: A/C.3/SR. 1299, IE/CN.4/SR.783 en E/CN.4/Sub.2/SR.410  en 411.
104 Karl Joseph Partsch, Die Strafbarkeit der Rassendiskriminierung nach der Internationalen Abkom-

men und die Verwirklichung der Verpflichtungen in nationalen Strafrechtsordnungen. In: German
Yearbook of International Law, Vol. 20, 1977, biz. 121. Zie ook P. van Dijk, De conventie inzake
de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Totstandkoming, inhoud en toezichtsproce-
dures. In: Th.C. van Boven e.a., biz. 7, Jan Hoens in Ars AEqui 30 (1980),biz. 548, Van Boven in
Netherlands Quarterly of Human  Rights, biz. 165. Deze ruime uitleg is in het Nederlandse recht
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Het woord 'ras' in artikel 1 zelf moet waarschijnlijk in de strikte zin van een
verwijzing naar aangeboren en onveranderlijke fysieke eigenschappen worden
begrepen. Wel wekt het dan verwondering dat 'huidskleur' nog apart genoemd
wordt. Als er iets door 'ras' in biologische zin gedekt wordt is het toch zeker
huidskleur. De reden voor deze aparte vermelding is waarschijnlijk dat waar het
begrip 'ras' niet vastomlijnd is er over huidskleur in elk geval weinig misverstand
kan ontstaan.105 In sommige gevallen zal het praktischer zijn, ook uit bewijsrech-
telijk oogpunt, om een klacht in te dienen wegens discriminatie naar huidskleur dan
wegens discriminatie    naar   ras. We krijgen   als    het   ware de bekende ' althans' -

redenering:   'er is gediscrimineerd naar ras, althans naar huidskleur'.
De discriminatiegrond 'descent' werd pas in het Derde Comit6 van de Algeme-

ne Vergadering ingevoegd op voorstel van India. 106 Het voorstel werd unaniem
aanvaard, maar wat men onder deze term moet verstaan wordt nergens in het
verslag van de discussie duidelijk. Met 'descent' kan 'afkomst' in biologische zin
bedoeld zijn, maar net zo goed ook afkomst in culturele of zelfs sociale of maat-
schappelijke betekenis. Schwelb suggereert dat India net als in haar nationale
constitutie een verwijzing naar discriminatie op grond van 'kaste' wilde opne-
men. 107

Met 'national origin' en 'ethnic origin' wordt verwezen naar wat 'ras' in ruime
zin Indtr omvat dan 'ras' in biologische zin. Volgens sommigen moet een duidelijk
onderscheid gemaakt worden tussen  'ras' en 'ethnic origin'. Zo schrijft Jones:

"Most people do not know the difference between race and ethnic group, between
race and social cast, between nurture and nature. It makes for an economy of
thought to ascribe peculiarities of appearance, custom, values, to race. It is simpler
to attribute differences to heredity than to juggle all the complex social grounds for
differences that exist. "'08 Blanpain neemt dit onderscheid over.109 Bij 'ethnic
origin' moeten we dus vooral denken aan een gemeenschappelijke culturele
achtergrond.

Onder de opstellers van de CERD was verschil van mening over de vraag of
'ethnic origin' en 'national origin' nu hetzelfde betekenen of juist op heel verschil-
lende kwesties betrekking hebben.110 Wanneer 'national origin' op dezelfde wijze

gebruikt wordt als 'natie' of 'national minority' onder de Volkenbond, in die zin
dat ook culturele kenmerken een rol spelen, kunnen de twee termen inderdaad
samenvallen. 'National origin' kan echter ook in meer geografische zin begrepen
worden als 'atkomstig  uit een bepaaW  land'.  Dat  dit in principe geen verwijzing

overgenomen. Zie daarover hieronder in het tweede gedeelte van deze paragraaf.
105  Zie ook Vierdag, biz. 97 en 98 en L.A.N.M. Barnhoorn, De term 'ras' in de uitvoeringswet van het

Anti-Rassendiscriminatieverdrag, N/B  1977, blz. 970.
106 A/C.3/L. 1216 en L. 1238.
107 Egon Schwelb, The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-

nation. In: International and Comparative Law Quarterly, Vo\. 15 Oct. 1966, blz. 996-1059, op
blz. 1003.

108 J. Jones, USA. In: R. Blanpain (editor), Bulletin of Comparative Labour Relations,  Equality and
Prohibition  of Discrimination in Employment. Kluwer, Deventer 1985, biz. 215.

109  R. Blanpain, General Introduction: A Comparative Overview. In: R. Blanpain, biz. 6.
110  Zie met name E/CN.4/Sub.2/SR.410, biz. 9 en SR.411, blz. 7.
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naar nationaliteit hoeft in te houden komt hieronder nog aan de orde. Een 'natie'
zou bovendien uit meerdere 'etnische groepen' kunnen bestaan. 111 In de Declara-
tion on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination die aan de CERD
voorafging is overigens naast 'race' en 'colour' alleen 'ethnic origin' vermeld.

Bij de bespreking van de Nederlandse rapportage over de CERD kwam de
weigering tot afgifte van niet-Joodverklaringen aan de orde. Naar de mening van
het Ct ERD was de weigering terecht, omdat anders strijd met de conventie zou
ontstaan. Met andere woorden, discriminatie van Joden valt onder discriminatie
naar  ras:n  Een en ander bevestigt hetgeen eerder  in deze paragraaf  werd  opge-
merkt, te weten dat ras dak in een ruimere zin moet worden begrepen, met name
tegen de achtergrond van de denkbeelden ten tijde van het nationaal-socialisme.

Ook in andere mensenrechteninstrumenten worden doorgaans naast   ' ras'   nog
andere 'motieven van raciale aard' genoemd. De twee Covenants vermelden in
navolging   van de Universele Verklaring 'race', 'colour', 'national origin'   en
'birth'.   C. 111   van  de   ILO     en het Europees Sociaal Handvest (ESC) noemen
'race',  'colour'  en 'national extraction'.

De opstellers van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens
(ECHR) hebben een eigen opsomming van discriminatiegronden gemaakt en niet
die van de UDHR letterlijk overgenomen, al heeft men de UDHR blijkens een
verwijzing in de preambule wel als inspiratiebron gebruikt. In artikel 14 ECHR
vinden we behalve 'race', 'colour', 'national origin', en 'binh'  nog een andere
grond van 'raciale aard', namelijk 'association with a national minority'. Deze
grond is in geen van de andere instrumenten te vinden. Het is ook de enige
duidelijke verwijzing naar het criterium waarvoor men ten tijde van de Volkenbond
de term 'ras' gebruikte. Een verklaring hiervoor is wellicht dat de ECHR relatief
kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgesteld, in een tijd dat men eerder aan de
kwestie van minderhedenbescherming dacht dan een tiental jaren later.

De vraag of met de gebruikte termen werkelijk alle motieven van 'raciale
aard' gedekt zijn is het meest dringend voor wat betreft CERD, omdat dit verdrag
de pretentie heeft een uitputtende opsomming te geven van de bedoelde motieven.
Dat betekent dat andere dan de genoemde motieven niet aan de orde kunnen
komen.  Voor  C. 111  en  het ESC geldt eveneens dat sprake  is  van een limitatieve
opsomming. De andere bepalingen daarentegen kennen een illustratieve opsomming
van discriminatiegronden. Dit blijkt uit het gebruik van de woorden  "such as":  we
lezen dat mensenrechten dienen te worden genoten "Without distinction of any

111  Lerner, blz. 29, naar aanleiding van de discussie over het opstellen van de CERD.
112 Deze kwestie werd besproken  in  1977 en  1979, zie CERD/C/SR.333,  blz.  203 en CERD/C/SR.446,

biz.  138 en  139.  Op deze laatste bladzij lezen  we wat Partsch  in het Comitt verklaarde: "While  it
might be claimed that the identification was on religious grounds, under the Nuremburg legislation
of 1935  in his own country evidence of non-Jewish faith had been considered irrefutable proof of
race." Groenendijk acht het gezien de ontstaansgeschiedenis van de CERD - een reactie op de
moord op Joden in de Tweede Wereldoorlog - vanzelfsprekend dat Joden door het verbod van
rassendiscriminatie worden beschermd (C.A. Groenendijk, Recht tegen rassendiscriminatie op de
arbeidsmarkt. In: SMA 1983, biz. 665).

30



kind,   such  as race, colour   . . . "113 Feitelijk is hiermee elke denkbare grond  voor
discriminatie opgenomen,  en dus ook elk motief van 'raciale aard'. Overigens mag
de opsomming in C. 111 limitatief zijn, naar de mening van de International Labour
Office zijn de genoemde gronden ruim genoeg "to cover all the main cases of
discrimination which occur  in the various parts  of the world. "114 Daarnaast  is  in
onderdeel b van artikel 1 lid 1 van C.111 uitdrukkelijk gewezen op de mogelijk-
heid dat staten zelf andere gronden toevoegen.

De term 'ras' is, zo blijkt uit het voorgaande, dermate ruim dat vele factoren
daaronder kunnen worden begrepen. De vraag is echter waar de grens ligt, wat
niet meer valt onder 'ras' in de ruime zin van het woord. Een blik op de reeds

besproken internationale bepalingen leert ons dat men onderscheid naar nationaliteit
over het algemeen buiten het bereik heeft willen houden van de bepalingen die
rassendiscriminatie verbieden.

Het duidelijkst blijkt dit bij artikel 1 CERD, waar in een apart tweede lid is
neergelegd dat "This Convention shall not apply to distinctions, exclusions,
restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between
citizens and non-citizens. "

Toegestaan is hiermee onderscheid op basis   van   'citi-

zenship',  dat wil zeggen op basis van nationaliteit in staatkundige zin, dat gemaakt
wordt door staten. Uit het feit dat men het nodig vond dit zo expliciet te stellen
kunnen we overigens opmaken dat 'nationaliteit' niet vanzelfsprekend buiten 'ras'
in ruime zin valt.

Noch  in  C. 111   noch  in  het  ESC  is een dergelijke bepaling opgenomen.   In
beide instrumenten echter is in plaats van 'national origin' de term 'national
extraction' gebruikt. Het ILO Committee of Experts heeft gezegd dat "The concept
of national extraction    ( . . . )    is not aimed   at the distinctions    that    may    be    made
between citizens of the country concerned and those of another country, but covers
distinctions made on the basis of a person's place of birth, ancestry or foreign
origin.""' Men wilde de kwestie van onderscheid naar nationaliteit wel degelijk
buiten de conventie houden en meende dat dat met de term 'national extraction'
duidelijker bleek dan wanneer 'national origin' zou worden gebruikt. Bij het
opstellen van het ESC is deze benadering overgenomen.

Zoals we zagen is in de CERD wel de term 'national origin' gebruikt. Dit is
ook precies de enige van de vijf in artikel 1 genoemde gronden die voor problemen
zorgde. De standpunten van de opstellers liepen uiteen van de boven reeds vermel-
de stelling dat 'national origin' en 'ethnic origin' eigenlijk hetzelfde zijn tot de
suggestie dat ook nationaliteit in een bepaalde vorm moest worden opgenomen -
tussen aanhalingstekens in een kennelijke poging  om aan te geven dat de 'echte'

113  Artikel 2 lid  1  Universele Verklaring, artikel 2 lid 2 CESCR, artikel 2 lid  1 CCPR, artikel  14
ECHR

114    International  Labour Office, Fighting   Discrimination  in  Employment  and  Occupation:  a  Worker's
Educational Manual. Geneva 1968, biz. 38.

\15 Equality in Employment and Occupation, General Survey of the Reports on the Discrimination
(Employment and Occupation) Convention (no.111) and Recommendation (no. 111), 1958. Report
of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III
part 4B, International Labour Conference 75th Session, Geneva   1988,  biz.   32.   Zie  ook   ILO
Worker's Educational Manual, blz. 120.
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nationaliteit (in staatkundige zin) niet bedoeld was, dan wel uitsluitend voor staten
samengesteld uit meerdere nationaliteiten. Sommigen meenden dat 'national origin'
juist wel duidelijk was maar dat 'nationaliteit' net als 'ras' op vele verschillende
manieren gebruikt kan worden. ]16

Uit het voorgaande blijkt dat men niet zozeer elke vorm van onderscheid naar
nationaliteit heeft willen uitzonderen van het verbod van rassendiscriminatie als wel
dat men de mogelijkheid voor staten om een onderscheid te maken tussen staats-

burgers en niet-staatsburgers heeft willen voorbehouden. "In all countries a
distinction  was made between nationals and aliens",  zo werd  in de Subcommissie
gesteld. 117   ,Nationaliteit' komt echter op een heel andere manier aan de orde
wanneer door individuen op discriminerende wijze naar 'buitenlanders' verwezen
wordt. We kunnen niet simpelweg stellen dat hier van rassendiscriminatie geen
sprake kan zijn omdat het om de nationaliteit van de gediscrimineerden gaat. Er is
wel degelijk op zijn minst verband tussen onderscheid naar nationaliteit en onder-
scheid naar ras.

Hiermee blijkt dat ook 'nationaliteit' een term is die op verschillende manieren
kan worden gebruikt. In zijn boek "Nationality and Statelessness in International
Law" schrijft Weisl 18 dat hij 'nationaliteit' gebruikt als "a politico-legal term
denoting membership  of a State",  goed te onderscheiden  van het gebruik     "as  a
historico-biological term denoting membership of a nation". De tweede betekenis is
niet juridisch maar sociologisch of etnografisch en verwijst naar "the subjective
corporate sentiment of unity of members of a specific group forming a 'race' or a
'nation' which may, though not necessarily, be possessed of a territory and which,
by seeking political unity on that territory,  may lead to the formation of a State. "
Hoewel het volgens Weis geen toeval is dat beide betekenissen met dezelfde term
worden aangeduid waarschuwt hij voor de grote verwarring die kan ontstaan
wanneer de twee betekenissen niet van elkaar gescheiden worden gehouden. Dat
deze waarschuwing terecht is blijkt wel uit de discussies die gevoerd zijn bij het
opstellen van artikel   1   CERD en artikel   1   C. 111.   Het  is het onderscheid  naar
nationaliteit in politiek-juridische zin dat staten willen kunnen maken. Het bij hun
soevereiniteit behorende recht om te bepalen wie hun nationaliteit krijgt en welke
rechten en plichten daaraan verbonden   zijn   is   iets waar staten   zeer aan hechten.
Om nationaliteit in deze zin te kunnen handhaven als toegestane grond voor
onderscheid willen staten er dan ook zeker van zijn dat het niet wordt beschouwd

als inbegrepen bij 'ras' in ruime zin. In hoofdstuk 4A zal echter duidelijk worden
dat men bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit langzamerhand
steeds meer is gaan beschouwen als onderdeel van de strijd tegen rassendiscrimina-
tie. 119

116  E/CN.4/Sub.2/L.308 en 310; E/CN.4/Sub.2/SR.410 en 411; A/5921, biz. 2.
117 E/CN.4/Sub.2/SR.411, biz. 7.
118    P. Weis, Nationality and Statelessness in International Law. Second edition, Sijthoff and Noord-

hoff, Alphen aan den Rijn  1979, biz.  3.
119    Overigens  kan de voormalige nationaliteit van een persoon - in staatkundige zin - wei tot 'national

origin' gerekend worden. Volgens Schwelb dekt de CERD onderscheid "both on the ground of
present or previous 'nationality' in the ethnographical sense and on the ground of previous
nationality in the 'politico-legal' sense of citizenship." (blz.  1007).
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V

De term 'ras' in enge zin is op zichzelf al moeilijk te defini8ren. Wellicht is 1.:t
opstellen van een algemeen geldende definitie zelfs onmogelijk. lm Toch zijn er
wel pogingen gewaagd om tot een bruikbare omschrijving te komen. Volgens de
"Statement on Race" van het UNESCO Committee of Experts on Race Problems
wordt met een 'ras' aangeduid "a group or population characterised by some
concentrations, relative as to frequency and distribution, of hereditary particles
(genes) or physical characters, which appear, fluctuate, and often disappear in the
course of time by reason of geographic and/or cultural isolation. 121   Daarnaast  is
er de reeds genoemde definitie die Partsch gebruikt.122 Duidelijk is in elk geval

dat het gaat om aangeboren en onveranderlijke fysieke (biologische) eigenschappen
die een groep mensen gemeenschappelijk heeft. Anders gezegd, bij 'ras' in de
strikte zin van het woord gaat het om "het behoren tot een groep van mensen die
zich kenmerkt door vaste erfelijke eigenschappen en van andere groepen wordt
onderscheiden  aan  de  hand van strikt biologische criteria. "123  Over het algemeen
ontbreekt een opsomming van de bedoelde fysieke kenmerken. Alleen 'huidskleur'
('colour') wordt steevast genoemd. Dit is natuurlijk het duidelijkste voorbeeld, het
eerste kenmerk ook waar men in het dagelijks leven op af zal gaan. Het is echter
niet het enige kenmerk.124 Essed noemt "haar, ogen lichaamsbouw en dergelij-
ke". 125   Het zal duidelijk  zijn  dat  een  'ras'  niet  door  66n  van  deze  factoren  maar
door een combinatie daarvan gekenmerkt wordt.

De verzameling discriminatiegronden die als 'motieven van raciale aard' kunnen
worden aangeduid en dus vallen onder het begrip 'ras' in ruime zin is onoverzich-
telijk. Een nadere indeling van de betrokken gronden is daarom noodzakelijk.
Verschillende schrijvers hebben een dergelijke nadere indeling opgesteld.

Bossuyt maakte een inventarisatie van de discriminatiegronden die in zeventien
verschillende mensenrechteninstrumenten genoemd zijn. 126 In elk geval twee van
de door hem opgestelde categorietn hebben betrekking op 'motieven van raciale
aard'. De eerste  is 'Race' ('race'/'ras'), waaronder  ook valt 'couleur' ('colour'/
'huidskleur'). De tweede is 'Origine national' ('national origin'/'nationale afstam-
ming'), waaronder ook vallen: 'naissance' ('birth'/'geboorte'), 'pays d'origine'
('country of origin'/'land van herkomst'), 'ascendance nationale' ('national
extraction'/'nationale alkomst'), 'origine ethnique' ('ethnic origin'/'etnische
afstamming'), 'ascendance' ('descent'/'afkomst'), en 'appartenance A une minoritt
nationale' ('association with a national minority'/'associatie met een nationale
minderheid'). Mogelijk hoort een derde categorie die Bossuyt noemt,   'taal',  hier

120  Groenendijk in SMA 1983, blz. 664.
121 UNESCO, Statement on Race, 18 July 1950, paragraph 4.
122  Zie noot 97.
123 Van Dijk in Th.C. van Boven e.a., biz. 7.
124 Zowel Partsch als het ILO Committee of Experts wijzen hierop, echter zonder andere kenmerken te

noemen (Partsch in Vasak, blz. 77; Equality in Employment and Occupation  1988, blz. 27) Santa
Cruz laat zien dat 'ras' snel met 'huidskleur' vereenzelvigd wordt (biz. 13).

125  Essed, blz. 19.
126 Marc Bossuy'l, L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de

thomme. Bruylant, Bruxelles 1976, blz, 50.
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ook  bij. Deze grond wordt zowel   in de Covenants  als  in  de ECHR genoemd.
Volgens Lerner zou discriminatie op deze grond onder omstandigheden ook onder
het bereik van de CERD kunnen vallen.127 Taal kan inderdaad een van de cultu-
rele kenmerken zijn die een bepaalde 'etnische groep' gemeenschappelijk heeft.

Partsch heeft een driedeling gemaakt   van de 'motieven van raciale   aard':
'race' als verwijzing naar "a group that is socially defined on the basis of physical
criteria", 'descent' als verwijzing  naar "a social group defined  on the basis  of
language, culture or history" en 'national or ethnic origin' om aan te geven dat een
groep 'culturally different' is.128 Het verschil tussen de tweede en de derde cate-
gorie is onduidelijk. Wel bleek al eerder in deze paragraaf dat het nodig is 'ras' in
biologische zin te scheiden van 'ras' in culturele zin (ook 'ethnic origin' te noe-
men).

Mijns inziens kan op een iets andere wijze een driedeling gemaakt worden van
de motieven van 'raciale aard'. Naast 'ras' in enge (biologische) zin als eerste
categorie en de culturele elementen (etnische afstamming) als tweede categorie is
een derde categorie denkbaar bestaande uit de geografische elementen (zoals
nationale afstamming, nationale afkomst, geboorteplaats). Dit sluit ook aan bij de
in   de CERD naast elkaar gebruikte termen 'race', 'ethnic origin' en 'national
origin'.

'Ras' in ruime zin gebruikt omvat alle drie de categorie8n en is als zodanig als
een overkoepelende term te beschouwen. We zouden het woord 'ras', omwille van
de duidelijkheid, kunnen reserveren voor de eerste categorie, de biologische
betekenis, en als overkoepelende term bijvoorbeeld het woord 'etniciteit' kunnen
invoeren. In de internationale bepalingen is een dergelijk onderscheidend woordge-
bruik echter niet zichtbaar. Voor het vervolg zal daarom in dit boek worden
vastgehouden aan 'ras' als overkoepelende term.

2      De term 'ras' in het Nederlandse recht

Door middel van de Wet van 18 februari 1971 werd de term 'ras' voor het eerst in
het Nederlandse recht opgenomen.129 Dit is de wet die werd opgesteld ter uitvoe-
ring van de CERD.  Om aan de eisen van de conventie te voldoen diende ook in de
uitvoeringswet sprake te zijn van uitbanning van alle vormen van rassendiscrimina-             1
tie. Zowel in de Tweede Kamer als door het Ct ERD werd de vraag gesteld of dit
wel het geval was nu in de Nederlandse wet alleen het woord 'ras' zelf is overge-
nomen, zonder toevoeging van de overige discriminatiegronden die in artikel 1
CERD worden genoemd:30 Reeds in de Memorie van Toelichting bij de ont-
werp-uitvoeringswet stelde de regering dat de term 'ras' zoals die in de Nederland-             1

127 Lerner, biz. 32.
128  Partsch in Vasak, biz. 77.
129 Stb. 1971, nr. 96.
130 Tweede Kamer 1968-1969,  9724  nr.  5,  biz.  2  en  3,  CERD/C/SR. 161,   blz.  36. De betreffende

wettelijke bepalingen  zijn de artikelen  137c,  d en  e en 429 ter en quater Sr, artikel  1  van de Wet
op de CAO en artikel 9a van de Wet Economische Mededinging.
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se wetgeving te vinden is moet worden uitgelegd "naar de kennelijke strekking van
de  in  artikel  1  van het verdrag gegeven opsomming".131  Dat wil zeggen dat onder
'ras' ook de overige gronden vallen die artikel 1 CERD noemt. De Memorie van
Antwoord meldt dat, nu artikel 1 CERD verder geen definitie van 'ras' geeft, de
toevoeging van de overige gronden in dit artikel plaats moet hebben gevonden "met
het kennelijke doel, aan te duiden dat het in ruime betekenis dient te worden
opgevat."  132 Het argument  om toch dezelfde opsomming  niet over te nemen was
dat de gebruikte woorden te vaag waren. Voor de rest moest de kwestie maar aan
de rechter overgelaten worden, die naar de mening van de Minister van Justitie aan
de opsomming in de CERD "een voldoende duidelijke richtsnoer heeft" voor de
interpretatie  van  de  term   'ras: 133 Met andere woorden,  voor de rechter  zijn  de
gebruikte woorden blijkbaar niet te vaag. Barnhoorn merkt evenwel op "dat een
bruikbare omschrijving van de strekking van de opsomming het werk van de
rechter zou vergemakkelijken". 134

De rechter heeft de interpretatie van de term 'ras' inderdaad ter hand geno-
men. Daarbij is echter volstaan met een verwijzing naar artikel 1 CERD en het
standpunt van de regering zoals dat was weergegeven in de boven geciteerde
Memorie van Toelichting bij de ontwerp-uitvoeringswet. De Hoge Raad bepaalde
in een arrest van 15 juni 1976 "dat blijkens de M.v.T. bij het ontwerp dat heeft
geleid tot de Wet van 18 februari 1971, S. 96, tot uitvoering van het Internationaal
Verdrag van New York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm van
rassendiscriminatie  (...)  het  -  in dat artikel niet nader omschreven - woord  'ras'
moet worden uitgelegd naar de kennelijke strekking van de in art. 1 van genoemd
Verdrag gegeven opsomming, waarin naast 'ras' ook worden genoemd: huidskleur,
afkomst of nationale of etnische afstamming".135 Eerder in dezelfde  zaak  had  ook
het Hof een dergelijke redenering gevolgd, met een verwijzing naar "de geschiede-
nis van de totstandkoming van de Wet van 18 febr. 1971 tot uitvoering van het
Internationale Verdrag   . . . " 136 De overweging   uit het arrest   van   1976 is meerma-
len   herhaaid. 137

Ter beantwoording van de vraag van het Ct ERD waarom de opsomming van
gronden uit artikel 1 CERD niet was overgenomen in de wet werd in het derde
Nederlandse rapport over deze conventie verwezen naar de Memorie van Toelich-
ting bij de ontwerp-uitvoeringswet.138 Tijdens de bespreking van het rapport werd
mondeling daaraan toegevoegd dat ook de Hoge Raad heeft uitgesproken dat het
begrip 'rassendiscriminatie' in de Nederlandse wetgeving moet worden geYnterpre-

131 Tweede Kamer 1967-1968, 9724 nr. 3, biz. 4.
132 Tweede Kamer 1969-1970,9724 nr. 6, biz. 3.
133 Handelingen Tweede Kamer  1969-1970, biz. 4349.
I 34 L.A.N.M. Barnhoorn, De term 'ras' in de Uitvoeringswet van het Anti-Rassendiscriminatieverdrag.

Toepassing en interpretatie door de rechter.  In: NJB, 12 november  1977, afl.  39,  biz.  972.
135  HR 15 juni 1976, NJ 1976 nr. 551 en RR no. 5.
136    Uitspraak  van  het  Hof te 's-Gravenhage, 31 januari 1975, geciteerd  door  de  Hoge  Raad  in  zijn

uitspraak van 24 juni 1975, RR no. 3.
137  Voorbeelden zijn: HR 1 juli 1986, NJ 1987 nr. 217; Rechtbank Leeuwarden 8 juli 1987, NJ 1988

nr.  144, HR 14 maart 1989, NJ 1990 nr. 29.
138 CERD/C/9, biz. 3.
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teerd overeenkomstig artikel   1   CERD.m   Het   Ct ERD heeft   met dit antwoord
genoegen genornen.

Op grond van het voorgaande kunnen we vaststellen dat de term 'ras' ook in
het Nederlandse recht een ruime uitleg krijgt. De rechter geeft echter net zo min
een werkelijke interpretatie of definitie van de term als de internationale instrumen-
ten of de Nederlandse wetgeving. Wel heeft de Hoge Raad aangegeven dat de
betekenis van 'ras' door het uit te leggen overeenkomstig artikel 1 CERD ruimer
wordt dan in het spraakgebruik, maar dat dat voor de toepassing van de betreffen-
de bepaling uit het Wetboek van Strafrecht niet ter zake doet.* Men is er blijk-
baar vanuit gegaan dat 'ras' in het spraakgebruik alleen de engere, fysiek-biologi-
sche betekenis heeft.

Het gebruik van 66n of enkele ruim uit te leggen termen ter aanduiding van
raciale gronden is te rechtvaardigen in verband met het feit dat, zoals tijdens het
opstellen van de CERD werd opgemerkt, 'equality of treatment' het doel is dat
bereikt moet worden en niet het opsommen van iedere denkbare vorm van discri-
minatie, iets wat onmogelijk is.14' Dit sluit aan bij hetgeen in de eerste paragraaf
van dit hoofdstuk werd opgemerkt met betrekking tot de term 'discriminatie':  van
belang is niet dat alle denkbare discriminatiegron(len worden opgesomd maar dat
geconstateerd wordt of sprake is van een eigenschap waarover men als individu
zelf geen controle heeft als basis voor onderscheid. 142

Zonder gebruik te maken van de discussie in het Ct ERD waaruit, zoals in het
eerste gedeette van deze paragraaf besproken, naar voren kwam dat discriminatie
van Joden onder rassendiscriminatie valt!43 kwam Advocaat-Generaal Leijten tot
de conclusie dat het de bedoeling van de wetgever geweest moet zijn "dat wie
joden uitsluit van de mogelijkheid als werknemer in dienst te treden, in de uitoefe-
ning  van zijn bedrijf onderscheid maakt naar ras." 144   Ook  naar de bepaling  van
artikel 1 CERD verwees hij niet. Dat 'ras' zo ruim moet worden uitgelegd dat ook
het door hem besproken geval onder rassendiscriminatie valt ontleent hij aan een
uitspraak van het Engelse House of Lords. Daarin werd 'ethnic origins' gedefi-
nieerd als een verwijzing naar "a group which is a segment of the population
distinguished from others by a sufficient combination of shared customs, beliefs,
traditions and characteristics derived from a common or presumed common past,
even if not drawn from what in biological terms was a common racial stock."

Uit deze uitspraak evenals uit de verwijzing daarnaar door Leijten spreekt
terecht het besef dat vele factoren een rol kunnen spelen wanneer het er om gaat te
bepalen of sprake is  van een 'raciale grond'. Hetzelfde geldt voor de Memorie van
Antwoord bij het voorstel tot wijziging van artikel 429 quater Sr, waarin wordt

139  CERD/C/SR.333, blz. 202. In het meest recente rapport van Nederland over de toepassing van de
CERD worden diverse jurisprudentievoorbeelden genoemd waaruit blijken moet dat de term 'ras'
ruim wordt uitgelegd, in overeenstemming met artikel  1  CERD.  Biz.  1  van het rapport, maart  1997
(nog zonder VN-documentnummer).

140  HR 11 maart 1986, NJ 1986 nr. 613.
141 A/C.3/SR. 1300, par. 1.
142   Zie het eerste gedeelte van paragraaf a, blz. 14. Zie ook Barnhoorn, blz. 972.
143 Zie boven, biz. 30.
144 Algemene Conclusie bij HR 26 juni  1984, RR no. 68.
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opgemerkt dat bij verschillende kenmerken zal moeten worden aangeknoopt om
vast te stellen of sprake is van rassendiscriminatie, kenmerken die "van fysieke,

etnische, geografische, culturele, zelfs historische of godsdienstige aard" kunnen

zijn. 145

Bij het opstellen van de uitvoeringswet voor de CERD kwam, net als tijdens de
discussies bij het opstellen van de conventie zelf, de vraag aan de orde of 'nationa-

liteit' wel of niet onder 'ras' valt. In de Memorie van Antwoord bij de ontwerp-

uitvoeringswet werd de in het eerste deel van deze paragraaf besproken onderschei-

ding tussen 'nationaliteit' in de juridische zin van staatsburgerschap en 'nationali-
teit' in etnische zin overgenomen. De in artikel 1 CERD opgenomen discrimina-

tiegrond 'national origin' heeft volgens de Memorie van Antwoord in elk geval

geen betrekking op nationaliteit in de zin van staatsburgerschap. Men was er
daarom zeker van - ook gezien de expliciete uitsluiting van onderscheid tussen

'onderdanen' en 'niet-onderdanen' door artikel 1 lid 2 - dat de conventie "niet
verplicht tot wettelijke voorzieningen tegen discriminatie van groepen mensen

wegens hun staatsburgerschap." 146 Dergelijke 'voorzieningen'  zijn  dan  ook  niet

in de Nederlandse wetgeving opgenomen bij de uitvoering van de conventie.

Een en ander is door jurisprudentie bevestigd. Met een verwijzing naar de
geschiedenis van de totstandkoming van de uitvoeringswet, waaraan ook de ruime

uitleg van het begrip 'ras' ontleend werd, stelde het Hof Den Haag dat artikel 1

CERD "niet de bescherming beoogt van groepen mensen naar hun nationaliteit in
de  zin van staatsburgerschap".147 Evenzo  gaf de  Hoge  Raad te kennen dat 'natio-

nale afkomst'  w81 moet worden beschouwd als begrepen in artikel 429 quater Sr
maar 'nationaliteit' niet. 148 Ook op dit punt sluit de rechter zich dus aan bij de

uitleg die door de Memorie van Toelichting aan artikel 1 CERD werd gegeven.
Onderscheid naar nationaliteit onvoorwaardelijk uitsluiten van het verbod van

rassendiscriminatie, zonder te onderscheiden tussen de verschillende betekenissen

die de term 'nationaliteit' kan hebben, levert echter problemen op. We kunnen niet

zeggen dat, wanneer door individuen op discriminerende wijze naar 'buitenlanders'

verwezen wordt, geen sprake is van rassendiscriminatie eenvoudig omdat de

nationaliteit en niet het ras van de gediscrimineerden aan de orde is gesteld.149

Beledigende en discriminerende uitlatingen (of handelingen) gericht tegen 'buiten-

landers', 'Surinamers' of 'Marokkanen' komen  in het dagelijks leven veelvuldig
voor. Met een definitie van 'ras' en 'rassendiscriminatie' waar enig element van

'nationaliteit' aan ontbreekt is daar niet tegen op te treden. Voor het Landelijk

Bureau Racismebestrijding was dit een aantal jaren geleden aanleiding om de
Minister van Justitie te adviseren behalve  'ras' ook 'huidskleur', 'etnische afstam-

145 Tweede Kamer 1980-1981, 16115 nr. 5, blz. 5, besproken in A.C. Possel (red.), Met recht

rassendiscriminatie bestrijden. Landelijk Bureau Racismebestrijding, Utrecht en Tjeenk Willink,
7.wolle, 1990, biz. 2 met de kanttekening dat hiermee de criteria uit de CERD feitelijk nog worden

uitgebreid.
146 Eerste Kamer 1970-1971,9723 (R 663) en 9724, nr. 22a, blz. 3.
147  Uitspraak van 31 januari 1975, zie RR no. 3.

148  HR 1 juli 1986, NJ 1987 nr. 217.
149  Zie het eerste gedeelte van deze paragraaf, biz. 32.
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ming' en 'nationaliteit' in het Wetboek van Strafrecht op te nemen, "(d)it omdat er
maar at te snel wordt geconcludeerd dat buitenlanders geen ras zijn en dus niet
vallen onder de discriminatieverboden. It 50

De Minister van Justitie droeg voor dergelijke gevallen een oplossing aan door
uit te spreken dat onderscheid naar nationaliteit rassendiscriminatie oplevert
"Wanneer duidelijk wordt dat het maken van onderscheid wegens nationaliteit dient
als     dekmantel voor discriminatie wegens ras".151 Ondubbelzinniger    nog     was
Advocaat-Generaal Leijten die meende dat het maken van onderscheid naar
nationaliteit onder rassendiscriminatie valt als het gaat om nationaliteit "kennelijk
bedoeld niet in staatkundige maar in etnische zin".152 Aldus blijkt dat ook in het
Nederlandse strafrecht 'nationaliteit' in de staatkundige zin van 'staatsburgerschap'
niet, maar 'nationaliteit' in emische zin, ook wel aan te duiden met 'nationale
afkomst' ('national origin'),  wel valt onder  een ruim geYnterpreteerd begrip  'ras',
al is dit niet met zoveel woorden in de wet vastgelegd.

In de AWGB is op de valreep naar een voorstel van onder meer het LBR ook
'nationaliteit' als verboden grond voor onderscheid opgenomen:53 In artikel  2  lid
5 (a) is echter vastgelegd dat onderscheid naar nationaliteit dat is gebaseerd op
"algemeen verbindende voorschriften" van het verbod is uitgezonderd, zodat het de
staat toegestaan blijft om nationaliteit in staatkundige zin te gebruiken als grond
voor onderscheid.154 Burgers daarentegen kunnen en mogen dit aan de staat
toegestane onderscheid niet maken, althans niet als dat niet is gebaseerd op
"algemeen verbindende voorschriften".   De AWGB verschaft  op  dit   punt   meer
duidelijkheid dan het Wetboek van Strafrecht. Combineren we dit gegeven met
hetgeen boven gesteld werd, te weten dat 'nationaliteit' in staatkundige zin niet
onder 'ras' begrepen kan zijn, dan komen we uit op de stelling dat onderscheid
naar nationaliteit door burgers steeds een onderscheid naar nationaliteit in etnische
zin inhoudt en dus kan vallen onder het verbod van discriminatie naar ras, terwijl
de overheid onderscheid kan maken naar nationaliteit in etnische zin, in welk geval
het eveneens kan vallen onder het verbod van rassendiscriminatie, dan wel naar
nationaliteit in staatkundige zin, in welk geval het niet zal vallen onder het verbod
van rassendiscriminatie. Wat overblijft is de vraag of de staat in een concreet geval
inderdaad een onderscheid naar nationaliteit in staatkundige zin gemaakt heeft of
dat ook daar sprake is van gebruik van nationaliteit als de door de Minister van
Justitie bedoelde 'dekmantel'.

3       De term 'etnische minderheden'

In het verlengde van de vraag naar de betekenis van de term 'ras' ligt de vraag hoe
de term 'emische minderheden' of 'allochtonen' moet worden gedefinieerd. Het

150 LBR-Bulletin 1986 nr. 1, biz. 20.
151 Handelingen Eerste Kamer, 1980-1981, biz. 1030.
152   Conclusie bij  HR  1  juli  1986, NJ  1987 nr.  217.
153    Zesde  nota van wijziging, 11 februari 1993, Tweede Kamer 1992-1993, 22014  nr.  36.
154  Zie ook Met recht rassendiscriminatie bestrijden, blz. 3.
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zijn deze termen, veeleer  dan  de   term   'ras',   die op nationaal niveau gebruikt
worden ter aanduiding van de groep waarvoor maatregelen ter verbetering van de
arbeidsmarktpositie bedoeld zijn. Overigens worden naast de termen 'etnische
minderheden' en 'allochtonen' nog vele andere termen gebruikt, zoals buitenlan-
ders, gastarbeiders, buitenlandse werknemers, vreemdelingen, migranten en
migrerende werknemers. 155

Op internationaal niveau heeft de discussie over de definiering van minderhe-
den van allerlei soort (etnisch, religieus, cultureel, enzovoort) nog altijd niet geleid
tot een "generally accepted definition".156 Er bestaat  dan  ook een grote wirwar
van aanduidingen en omschrijvingen.157 De ILO heeft er met nadruk op gewezen

dat de inhoud van het begrip 'ethnic minority' in elke nationale rechtsorde een
andere zal zijn. Daarom is de werkdefinitie die Capotorti gaf van het begrip
'minderheden' uit artikel 27 CCPR niet door de ILO overgenomen:58 Het kan

gaan om 'immigrant workers',  of hun afstammelingen,  maar  net  zo  goed  ook  om
afstammelingen van slaven. In elk geval - en dat kunnen we dan wellicht als een
ILO-werkdefinitie van het begrip 'etnische minderheden' beschouwen - gaat het om
"persons whose ancestors, or who themselves, have departed from their countries

of   origin and entered new societies, frequently    in a situation of comparative
disadvantage with regard to the citizens of the country where they now re-
side. "159

Dat de bedoelde personen in een achterstandssituatie verkeren is in de om-
schrijving van de ILO meer een feitelijke constatering dan een criterium. Anders is
dit in Nederland. Voor de toepassing van haar minderhedenbeleid heeft de regering

expliciet aangegeven welke groepen moeten worden gerekend tot de 'emische

minderheden'. Het minderhedenbeleid  is  bedoeld  om  iets  te  doen  aan de achter-

stand van bepaalde groepen, en het zijn deze 'doelgroepen' die vervolgens met de

155   Hoewel  in de praktijk sprake is van een overlapping is er geen verband in juridische zin tussen de

begrippen 'vreemdeling' en 'allochtonen' of 'ras'. J.C.M. Willems, Nederlanders en vreemde-

lingen. In: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten: commentaar
op hoofdstuk I van de herziene Grondwet (Jeukensbundel), Ars  AEqui  Libri,  Nijmegen  1982, blz.
68,69.

156  N. Lemer, The evolution of minority rights in international law. in: Peoples and minorities in
international law, C. Brolmann, R. Lefeber en M.  Zieck (ed.), Martinus Nijhoff Publishers  1993,
biz. 79.

157 Zie behalve het in de vorige noot vermelde artikel van Lerner bijvoorbeeld ook R. Wolfrum, The

emergence of 'new minorities' as a result of migration. In: Peoples and minorities in international

law, blz. 153 e.v.
158    Equality in Employment and Occupation   1988,  biz.  30,  noot 57. Capotorti schreef als Special

Rapporteur voor de VN een rapport over de rechten van personen die tot minderheden behoren: F.

Capolorti, Study on  the  Rights  of Persons  Belonging  to Ethnic,  Religious  and Linguistic  Minorities,
1977 (E/CN.4/Sub.2/384).

159   Equality in Employment and Occupation   1988,  biz.   31.   Uit het woord 'departed' blijkt  dat
bijvoorbeeld de situatie waarin nieuwe minderheden ontstaan door wijziging van staatsgrenzen door

deze definitie niet gedekt wordt. Ook voor deze en dergelijke groepen kan de term 'ethnic
minority' echter gebruikt worden, een andere aanduiding is 'national minority'. Zie bijvoorbeeld

Banton, International Action, blz. 15,16.
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term 'minderheden' worden aangeduid:60 De Wetenschappelijke  Raad   voor  het
Regeringsbeleid daarentegen hanteerde in het advies Allochtonenbeleid twee
begrippen: naast 'allochtonen' ("personen die zich komend van elders in Nederland
hebben gevestigd en hun nakomelingen tot in de derde generatie, voor zover deze
laatsten zich als allochtoon wensen te beschouwen") staat het begrip 'minderheden'
voor 'allochtone groeperingen  in een achterstandssituatie: w Behalve de overheid
heeft onder andere ook de FNV zich expliciet op het standpunt gesteld dat in
verband met de achterstand van de groep een 'doelgroepbenadering' nodig is.
Omdat algemeen beleid niet voldoet zullen er speciale maatregelen moeten komen
en daarvoor is het nodig de bedoelde groep af te grenzen. 162 Een en ander is
uiteraard van invloed op de inhoud van de term 'etnische minderheden' of 'alloch-
tonen' zoals die in Nederland gehanteerd wordt. Zoals hieronder nog verder zal
blijken spelen twee elementen tegelijk een rol: het 'van elders afkomstig' zijn en
het als groep in een achterstandssituatie verkeren.

In de Minderhedennota van 1983163 zijn door de regering als etnische min-
derheidsgroepen aangeduid: buitenlandse werknemers en hun gezinsleden afkomstig
uit de wervingslanden, ingezetenen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst,
Molukkers, Zigeuners en vluchtelingen. Opvallend is dat alleen buitenlandse
werknemers uit de wervingslanden genoemd worden. Buitenlandse werknemers uit
andere landen krijgen zodoende geen aandacht via het minderhedenbeleid.

Duidelijk blijkt de invloed van de immigratiegeschiedenis op de keuze van
groepen die speciale aandacht krijgen. Voor een deel is het verleden van Nederland
als koloniale mogendheid bepalend, voor een ander deel het feit dat een aantal
landen werd uitgekozen om wervingsovereenkomsten mee te sluiten. Het grote
tekort aan arbeidskrachten dat in de jaren vijftig ontstond was de aanleiding voor
offici8le werving van buitenlandse werknemers, "op collectieve schaal", zoals
Noordam het noemt:64 Er werden wervingsovereenkomsten gesloten met Italic,
Spanje, Portugal, Griekenland, Joegoslavie, Turkije, Marokko en Tunesie; bij
werving ging de voorkeur uit naar buitenlanders uit deze landen. Het zijn dus ook
deze landen waar de meeste 'gastarbeiders' vandaan gekomen zijn. De Nederlandse
regering heeft lang vastgehouden aan het uitgangspunt dat het hier slechts om

160  Dit werd aangegeven in de Minderhedennom van 1983 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Tweede Kamer 1982-1983,  16102  nrs.  20-21.  Zie  ook het meest recente rapport van Nederland
over de toepassing van de CERD, waarin gemeld wordt: "The term 'ethnic minorities' refers to
ethnic groups which are the subject of Dutch minorities policy."  Blz.  1  van het rapport, maart  1997
(nog zonder VN-documentnummer).

161 Allochionenbeleid, Wetenschappelijke  Raad voor het Regeringsbeleid.  SDU,  's-Gravenhage  1989,
blz. 12 en blz. 62.

162 FNV, Doeigroepennota etnische minderheden, 28 juli 1988, biz. 1.
163    Minderhedennota   1983,  biz. 11.   Zie  ook de Rapportage minderheden   1993,  bijlage   7  bij   het

Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1994, biz. I van hoofdstuk 2. Het minderhedenbeleid is tevens
van toepassing op woonwagenbewoners.

164  F.M. Noordam, Vreemdeling en Sociaal Recht, Sociaal Maandblad Arbeid 1978, biz. 527.
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tijdelijke immigratie zou gaan. 16' Toch bleek vrij snel dat dit een fictie was. De
meeste buitenlandse arbeiders bleven en konden vanaf 1966 eigenlijk ook al niet
meer gemist worden. 166 Hoewel de werving tijdelijk stopgezet werd toen het in
dat jaar minder goed ging met de economie bleken buitenlanders toch werk te
vinden, namelijk werk dat Nederlanders niet doen wilden. Langzaamaan namen zij
de plaatsen in aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt. Door stijging van het
opleidingsniveau vond een daling plaats van het aanbod van ongeschoolde Neder-
landers. Bovendien waren de buitenlandse arbeidskrachten goedkoper. Sinds de

werving in de jaren zeventig werd stopgezet zijn buitenlanders overigens voorna-

melijk in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen.
167

Vanwege de koloniale band met Suriname en de Nederlandse Antillen was een
toestroom van immigranten uit deze landen niet verwonderlijk. Zij "kunnen wijzen
op historische banden met het Nederlandse Koninkrijk .168 en hebben als gevolg

daarvan ook een juridische band in die zin dat zij zich vrij konden vestigen op het
'grondgebied in Europa: Al vanaf het  eind  van de vorige  eeuw was sprake  van
migratie van Surinamers naar Nederland. Aanvankelijk waren dat enkel de hoger
opgeleiden, later ook lager geschoolden. Vooral sinds 1970 kwamen veel laag
geschoolde Surinamers naar Nederland. Toen Suriname in 1975 onafnankelijk werd
kwamen er bovendien politieke vluchtelingen bij:69 Bij de onafhankelijkheid van
Suriname in 1975 werd een toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten

gesloten waarbij het bezit van de Nederlandse dan wet de Surinaamse nationaliteit

afhankelijk werd gesteld van woonplaats of werkelijk verblijf in Nederland,

respectievelijk Suriname. In de periode 1975-1980 gold een Vestigingsverdrag. 170

Voor personen met de Surinaamse nationaliteit werden wel toelatingseisen gesteld,
maar die waren soepeler dan voor andere vreemdelingen. In 1980 werd echter een
visumplicht ingevoerd.171

172 hebbenOok Antillianen migreerden  op vrij grote schaal. Volgens Cornelis
wat hen betreft "zowel studie- als arbeidsmogelijkheden en politieke overwegingen

165  H.B. Entzinger, Overheidsbeleid. In: H.B. Entzinger en P.J.J. Stijnen (red.), Einische Minderheden
in Nederland. Boom Meppel, Amsterdam  1990, biz.  252, 253.  Entzinger beschrijft hoe de regering
pas  in  1980, naar aanleiding  van de aanbeveling  die  de  WRR  deed  in het rapport "Emische

minderheden"  van 1979, bereid  was de gedachte aan een tijdelijk verblij f voor alle migrantengroe-

pen op te geven (biz 255)
166  M. Dohmen, L. Mallee, P. van de Nieuwenhof, Discriminatie in werksituaties: onderzoek naar (le

arbeidsmarktsituaties  van  Turkse  en  Marokkaanse jongeren  in  Breda.  KUB, Tilburs  \988, b\z.  8.

167 R. Penninx, Naar een algemeen emisch minderhedenbeleid? In: Etnische minderheden, Weten-

schappelijke  Raad  voor het Regeringsbeleid, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage  1979,  biz.  134.  De
beperkingen voor buitenlandse werknemers met hun status van vreemdeling gelden uiteraard niet
meer voor hen die afkomstig zijn uit staten die lid zijn geworden van de Europese Unie: Italic,
Griekenland, Spanje en Portugal.

16%   Congres recht en raciale verhoudingen, H. Ausems-Habes (red.), Amhem, Gouda Quint 1983, biz.
232.

169  B. Cornelis, Migratie naar Nederland. In: Entzinger en Stijnen, biz. 18,19.
170  H.H.M. Beune, A.J.J.Hessels, Minderheid, minder recht? Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1983, biz.

10.

171  Comelis in Entzinger en Stijnen, biz. 19.
172  Comelis in Entzinger en Stijnen, biz. 20.
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een rol gespeeld in het besluit tot (tijdelijke) migratie naar Nederland. " Vergeleken
met andere immigranten blijkt bij hen overigens sprake te zijn van vrij grote
'retourmigratie'. Voor Antillianen geldt nog steeds dat zij op grond van het Statuut
voor het Koninkrijk bij verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit bezit-
ten.

173

Molukkers, na 1951 naar Nederland gekomen gedemobiliseerde KNIL-militai-
ren, hadden veelal de Indonesische nationaliteit maar verloren die wanneer zij zich
niet meldden zoals vereist was op grond van een Indonesische wet van 1958. Zij
die ook de Nederlandse nationaliteit niet wilden aannemen werden staatloos. De
niet-genaturaliseerde Molukkers hebben via een aparte regeling echter een status
gekregen op grond waarvan zij met Nederlanders gelijkgesteld zijn.174 Ook zi-
geuners vallen onder de door de overheid vastgestelde 'etnische minderheids-
groepen'. Vluchtelingen tenslotte vormen een aparte groep bestaande   uit   op
humanitaire gronden toegelaten personen. 175

Hoe de personen waar het om gaat moeten worden aangeduid is nog geregeld
onderwerp van discussie. Als 'gastarbeiders' begonnen worden arbeidsmigranten
nu meestal 'buitenlandse werknemers' genoemd. Op intemationaal niveau wordt
gesproken van 'migrant workers'. De internationale verdragen  die op 'migrant
workers' betrekking hebben geven vaak hun eigen definitie van het begrip in de
context   van het verdrag:76 Daarnaast ontstond het begrip 'etnische minderhe-
den',  gebruikt voor allen van 'niet-Nederlandse afkomst'.  Door de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid is voorgesteld daarvoor in de plaats de term
'allochtonen' te gebruiken: zij die 'van elders' afkomstig zijn, in tegenstelling tot
'autochtone Nederlanders'. De regering wilde deze term voor wat het beleid betreft
eerst niet overnemen, omdat men uit wilde blijven gaan van "een aantal met name
genoemde groepen, waarvoor de Nederlandse overheid een bijzondere verantwoor-
delijkheid voor de toelating droeg of die door ons koloniale verleden met Neder-
land verbonden waren" en zich niet op Alle 'allochtone groeperingen' wilde
richten. Inmiddels echter is ook bij de overheid de term 'allochtonen' in ge-177

bruik gekomen. 178

173   Penninx, biz. 70
174   Sinds  1977, op grond van de Faciliteitenwet Molukkers (Stb. 1976 nr. 468). Zie Penninx, biz. 127,

en  Th.   Hokerman,   Vreemdelingenrecht.   Toelating   en   verblijf  van  vreemdelingen   in   Nederland.
Derde, geheel herziene druk, Tjeenk Willink, Zwolle  1993, blz.  13.

175 Zie hoofdstuk 4A, biz. 148.
176 Zie artikel  11  C 97, artikel  1 European Convention on the Legal Status of Migrant Workers en

artikel 2 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families.

177   Regeringsreactie op het WRR-advies "Allochtonenbeleid", Ministerie van Binnenlandse Zaken,  's-
Gravenhage  1990, biz. 9.

178 In de Sociale Nota 1993 worden zowel de term 'minderheden' als de term 'allochtonen' gebruikt

(Sociale Nota 1993, Ministerie  van Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid,  's-Gravenhage  1992, biz.
154 e.v.) In de Sociale Nom 1996 wordt enkel gesproken van 'allochtonen' (Sociale Nota 1996,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage 1995, biz. 47,48). Het jaarover-
zicht   van het minderhedenbeleid heeft sinds   1995 als ondertitel: Jaaroverzicht Integratiebeleid
Emische Groepen (Minderhedenbeleid 1996, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 's-Gravenhage
1995).
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Vaak, zoals dat ook gebeurt bij andere begrippen (bijvoorbeeld 'ontwikkelings-
landen') is een nieuwe term een poging tot vervanging van een term die onvol-
doende exact bleek of in het gebruik na verloop van tijd toch min of meer denigre-
rende elementen bleek te bevatten. Vooral wanneer men van 'minderheden' spreekt
draait het daar al snel op uit.179 De term 'allochtonen' brengt ook problemen met
zich mee: steeds meer van de bedoelde personen zijn helemaal niet 'van elders'
afkomstig, omdat zij gewoon in Nederland geboren zijn. Hiermee vergelijkbaar is

de strijd rond het begrip 'migrant' zoals dat in Engeland gebruikt wordt, aangezien
daar ook de volgende generaties onder vallen die zelf vaak in het geheel niet
gemigreerd zijn.180 Verder werd door een lid van het Ct ERD opgemerkt dat
Engeland in het derde rapport over de CERD het woord 'coloured' had gebruikt
om naar leden van 'etnische minderheden' te verwijzen. Volgens hem had die term
"racist connotations which should be avoided" en verdiende het taalgebruik in het
Nederlandse rapport de voorkeur omdat daarin naar immigranten werd verwezen
als "Surinamese, Antilleans,  Moluccans,  and  so  on. "181  In de rapportage over  de
arbeidsmarkt van 1988182 werd gesteld dat het begrip 'etnische minderheden'
statistisch moeilijk gedefinieerd kan worden omdat bij registratie van bijvoorbeeld
werklozen meestal enkel met het kenmerk 'nationaliteit' wordt gewerkt. Wie
genaturaliseerd is of al in het bezit was van de Nederlandse nationaliteit wordt zo
niet meegerekend. Ook vragen naar de geboorteplaats is niet altijd voldoende, nu
velen in Nederland geboren zijn. De geboorteplaats van de ouders zou eveneens

opgenomen moeten worden. 183

Een oplossing zou zijn om een subjectief element in de omschrijving op te
nemen. In de rapportage over de arbeidsmarkt van 1988 werd bijvoorbeeld
geopperd om op een nieuw formulier de vraag te stellen of de persoon in kwestie
zichzelf rekent tot de Surinaamse, Antilliaanse of Molukse bevolkingsgroep.
Mensen zelf vragen tot welke groep zij vinden dat ze behoren is ook onderdeel van
de in Engeland gebruikte registratiemethode. In het kader van de zogeheten 'ethnic
monitoring' wordt gevraagd aan te geven tot welke van de groepen van het 'ethnic
classification system', zoals  dit  door de Commission for Racial Equality is aanbe-

volen, men vindt dat men behoort:'White', 'Black (Caribbean)', 'Black (African)',

179  Soms wordt daarom van 'etnische groepen' gesproken (zoals in de Nota  Minderhedenbeleid.  zie
hiervoor, noot 178). Dit is weinig exact, aangezien 'autochtone Nederlanders' in dat geval toch 66k
een 'etnische groep' vormen. Ook Essed  (biz. 41) geeft  aan dat 'etnische minderheden'  op  een
onplezierige manier verwijst naar *minder' zijn, terwijl spreken van 'emische groepen' om de

zojuist aangegeven reden wetenschappelijk onjuist moet worden geacht.
180 Zoals opgemerkt door een betrokkene op het congres Community and Ethnic Relations in Europe

van  de  Raad van Europa, 's-Gravenhage, november  1991, en bevestigd door Abdul Paliwala  van

de University of Warwick, Engeland, die aangaf dat het waarschijnlijk eerder de status van
'outsider' is dan een andere huidskleur die aanleiding geeft tot discriminatie. In de literatuur vinden
we meestal de term 'ethnic minority'.

181  CERD/C/SR.245, biz. 5.
182  Rapportage Arbeidsmarkt 1988, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage,

september  1988,  biz.  26.
183    Blz.  27.
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'Black (Other)', 'Indian', 'Pakistani', 'Bangladeshi', 'Chinese', of 'Other'.184 De
vraag dus tot welke 'emische groep' men behoort, niet Of men behoort tot 'een
etnische groep', een begrip dat zoals   het nu meestal in Nederland gebruikt wordt
alleen bepaalde vastgestelde groepen omvat. Uiteindelijk heeft de Nederlandse
regering het opnemen van een subjectief element bij de identificatie van de doel-
groepen van het minderhedenbeleid echter afgewezen vanwege het feit dat voor
registratie geen subjectieve maar alleen objectieve criteria mogen worden gebruikt.
Subjectieve criteria zouden te zeer afhankelijk zijn van tijd en situatie en bovendien
zou misbruik gemaakt kunnen worden van de voorzieningen door personen die zich
ten onrechte tot de 'allochtonen' rekenen.185 Men hecht blijkbaar meer waarde aan
dit voorkomen van misbruik dan aan de eventuele wens van personen om juist niet

als 'allochtoon' geregistreerd te worden bijvoorbeeld in verband met een mogelijk
stigmatiserend effect. Ook aan de mogelijkheid van een aanvulling op de objectieve
criteria, die immers niet altijd voldoende blijken, wordt zo voorbijgegaan. 186

De Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA)
definieert 'allochtonen' voor de toepassing van die wet als "degenen die zich
komend van elders in Nederland hebben gevestigd en hun kinderen. '• 187   De  door
de WRR in het begrip 'allochtonen' betrokken derde generatie valt dus niet onder
deze wet. Ook doet hier niet ter zake of men zich zelf als 'allochtoon' wil beschou-
wen. De omschrijving 'komend van elders' is weliswaar zeer ruim, maar de
groepen die onder de wet vallen zijn uitputtend opgesomd. Deze nadere specificatie
van het woord 'elders' is echter niet in de wet zelf opgenomen. De opsomming is
te vinden in het bij de wet behorende Besluit ter uitvoering van de Wet bevorde-
ring arbeidsdeelname allochtonen:88 Volgens artikel  3  van dit besluit worden  als
allochtoon beschouwd alle personen geboren in Turkije, Marokko, Suriname,
Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavit, of in overige landen in Zuid-

184     Why  keep  ethnic  records?  Questions  and  Answers  for   Employers  and  Employees.  Commission  tor
Racial Equality, August  1991,  biz.  22. De Engelse regering verwees  naar deze indeling  in  het
twaaifdc rapport over de CERD, CERD/C/226/Add.4, biz. 4,5.

1 8 5    Registratie  en rapportage minderhedenbeleid. Tweede Kamer 1991-1992, 22314  nr.11,  biz.  23.
Zie ook S. Groenewold Oos en J. van den Berg, Emische registratie, Personeelsbeleid 2/1 992 nr.

11, biz. 35 en artikel 3  lid 3 van het Besluit gevoelige gegevens (Besluit van 19 januari  1993, Stb
1993 nr. 158) dat 'subjectieve identificatie' verbiedt.

186 In zeer beperkte mate zou een subjectief element in de identificatiemethode van de Wet Bevorde-
ring Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) terechtkomen wanneer, zoals voorgesteld
door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, personen bij wie sprake is van verschil-
lende geboortelanden (van betrokkene en/of de ouders van betrokkene) zullen mogen kiezen tot
welk van die landen zu zich rekenen.  Zie de brief van minister Melkert aan de Tweede Kamer d.d.
4-12-1996, AV/A&M/96/2081, biz. 3

187   Artikel  I  lid  1 f van de WBEAA,  Stb.  1994 nr. 423.
188   Besluit van 30 mei  1996, Stb.  1996 nr. 300, ter wijziging van de eerdere versie uit 1994, Stb.  1994

nr. 481. De nieuwe omschrijving is ruimer dan de oude. Zie daarover hoofdstuk 4B paragraaf c,
biz. 234. Naast het initiatiefvoorstel dat tot de WBEAA geleid heeft bestond er ook een regerings-
voorstel voor een Tudeluke Wet Bevordering Arbeidsdeelname Allochtonen. In het geval van dit
laatste voorstel werden de doelgroepen  wei  in  de  wet zelf genoemd (artikel   I e  van het voorstel,
Tweede Kamer 1992-1993, 22948  nr. 2). Volgens het voorstel tot wijziging  van de WBEAA
zouden de doelgroepen in de wet zelf terecht moeten komen. Zie artikel 3 van het wetsvoorstel,
Tweede Kamer 1996-1997, 25369 nrs.  1-2.
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of Midden-Amerika, Afrika of Azie met uitzondering van Japan en voormalig
Nederlands-Indie, en de kinderen van deze personen.

Uit het voorgaande blijkt dat zowel bij het minderhedenbeleid (voor wat betreft
de term 'etnische minderheden') als bij de WBEAA (voor wat betreft de term
'allochtoon') sprake is van een combinatie van twee criteria. In beide gevallen gaat
het er niet alleen orn of een persoon van buitenlandse afkomst is maar ook of hij of
zij behoort tot een groep waarvan verondersteld wordt dat die in een achterstands-

positie verkeert. Op dezelfde wijze als bij een limitatieve opsomming van discrimi-
natiegronden brengt dit het risico met zich mee dat de lijst van doelgroepen
enerzijds te ruim is en dat anderzijds juist groepen vergeten worden. 189 Het staat
namelijk niet bij voorbaat vast dat iemand die tot een van de doelgroepen gerekend
wordt ook daadwerkelijk in een achterstandspositie verkeert: het is ook mogelijk
dat de persoon in kwestie een goede baan heeft dan wel langs andere weg een hoog
inkomen geniet.  Aan de andere  kant  werd ter verdediging  van het voorstel  voor
een Wet Gelijke Behandeling Immigranten, die voor alle immigranten zou moeten
gelden, aangevoerd dat hiermee een aanvulling kon worden gegeven op het
minderhedenbeleid in die zin dat "categorietn vreemdelingen die thans nauwelijks
in dat beleid betrokken zijn als Chinezen, Pakistani en andere groepen vreemdelin-

gen die kleiner in aantal of minder bekend zijn" ook aan bod zouden komen. 190

Op dezelfde manier is opmerkelijk dat Molukkers ook op de uitgebreide lijst van
doelgroepen van de WBEAA niet voorkomen. 191

Wanneer men achterstand als criterium wil handhaven zou het mijns inziens
het beste zijn toch een subjectief element in te voeren bij het bepalen van de

doelgroepen, in elk geval voor wat betreft de WBEAA. Personen zouden zelf
kunnen aangeven of zij zich tot een 'achterstandscategorie' willen rekenen. De
angst voor misbruik lijkt ongegrond: het ligt niet in de verwachting dat iemand ten
onrechte tot een 'achterstandscategorie' gerekend zal willen worden. Als het er op
aan komt zal de 'achterstand' echter per geval bepaald moeten worden en kan aan
het behoren tot een vastgestelde 'achterstandscategorie' nooit meer dan een
vermoeden van achterstand worden ontleend. In het vierde hoofdstuk zal dit nog
nader aan de orde komen. 192

In dit boek zal vastgehouden worden aan de term 'etnische minderheden',
echter met de uitdrukkelijke kanttekening dat de door de Nederlandse overheid ten
behoeve van haar beleid aangelegde beperking tot de met name genoemde doel-
groepen daarbij    niet van toepassing    is.     De    term zal bovendien steeds tussen
aanhalingstekens geplaatst worden om aan te geven dat het om niet meer gaat dan
het aanduiden van de groep waarop het onderzoek betrekking heeft. Enige sugges-

189 Vergelijk hierboven, paragraaf a, biz.  14.
190 Walter Jansen, Gelijk geregeld,... of toch niet? NUB 4 januari 1986 afl. 1, blz.  13.
191  Inmiddels is aangekondigd dat men bij de komende herziening van de wet en het bijbehorende

besluit ook deze groep vermelden wil. Zie de brief van minister Melkert aan de Tweede Kamer
d.d. 4-12-1996, AV/A&M/96/2081, biz. 3, en het wetsvoorstel tot wijziging van de WBEAA,
artikel 3, Tweede Kamer 1996-1997, 25369 nrs. 1-2.

192 Zie biz. 233 en 236.
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tie dat de bedoelde personen 'minder' zouden zijn is hieraan vreemd. Wel vormen
zij als groep een 'minderheid', op basis  van hun etnische afkomst  (hun  'ras'  in de
ruime zin van het woord) die blijkt te worden gebruikt als grond voor discrimina-
tie.

c.      Recht op arbeid

1       Het recht op arbeid als recht van de mens

Arbeid is meer dan een bezigheid waar men niet onderuit komt omdat er nu
eenmaal geld verdiend moet worden. Het ontvangen van loon - de gebruikelijke
tegenprestatie voor het verrichten van arbeid - en de hoogte van dat loon zijn
weliswaar van groot belang. Maar dat is niet het enige dat het verrichten van
arbeid z6 belangrijk maakt dat gesproken wordt van een recht op arbeid, als een
van de rechten van de mens. In het rapport "The ILO and Human Rights" wordt
erop gewezen dat de uitoefening van het recht op arbeid essentieel is voor het
verschaffen van economische zekerheid, maar ook voor de ontplooiing van de
persoonlijkheid van de mens. 193 Bovendien is werk "an essential means whereby
the   individual   can be integrated into society".194 Ook anderen stellen dat arbeid
meer is dan alleen maar een middel om in het materi8le bestaan te voorzien. 195

En Van der Ven schrijft: "Arbeid is, als je het niet in de materialistische zin
verstaat, bij uitstek geschikt om de mens te verrijken in zijn eigen geestelijke
waardigheid en zelfontplooiing, maar geeft tevens de mens een nuttige functie in de
maatschappij  en ten aanzien van andere mensen. "196 Verder  is  in de Declaration
on Social Progress and Development vastgesteld dat voor sociale ontwikkeling een
recht op arbeid vereist   is   dat aan eenieder gegarandeerd wordt.'97 Tijdens   de

Sociale Top in Kopenhagen is opnieuw gewezen op het belang van arbeid. In het
geheel aan dit onderwerp gewijde derde hoofdstuk van het actieprogramma wordt

193    The   ILO  and   Human Rights. Report of the Director-General (Part 1) to the International   Labour
Conference, 52nd Session 1968. Report presented  by the  ILO  to the International Con ference  on

Human  Rights   1968.  International  Labour Office, Geneva  1968, biz.  76.  Zie ook Human Rights -
a Common Responsibility. Report  of the  Director-General  (Part  1)  to  the  International  Labour
Conference, 75th Session 1988, biz. 30.

194  The ILO and Human Rights, blz. 83
195 M.C.B. Burkens, Werkgelegenheid en Grondwet.  In: M.C.B. Burkens, W. Driehuis en J.  van  den

Doel, Werkgelegenheid:  recht  ofbeleid'. Alphen ald  Rijn  1979, blz.  13;  Vladimir Kartashkin,  Eco-
nomic, Social and Cultural Rights. In: Karel Vasak (general editor), 77:e International Dimensions

of Human Rights. Greenwood Press, UNESCO  1982, biz.115; Catherine Marsh, The right to work:
justice in the distribution of employment In: Social Policy Review 1990-91, biz. 224-226 en 230.

196  J.J.M. van der Ven, Het recht op arbeid, plicht tot arbeid. In: NJCM-Bulletin 8-2 (1983), biz. 96
e.v.; zie biz. 99.

197  Artikel 6 van de Declaration on Social Progress and Development, Resolutie 2542 (XXIV) van de
Algemene Vergadering  van de Verenigde Naties,   11  december  1969.
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gesteld: "Productive work and employment are central elements of development as
well as decisive elements of human indentity. „198

Realisatie van het recht op arbeid brengt dan ook meer met zich mee dan de
verschaffing van een middel om in het levensonderhoud te voorzien. Er moet,
lezen we in het rapport van de ILO, ook voor gezorgd worden "that the em-
ployment provided, no matter how humble it may be, acquires special value for the
person concerned,    that it corresponds   to    his real calling   and    that it meets    his

fundamental  need to  feel  that he  is of use."199 Volgens de  ILO  is de verwezenlij-

king  van dat alles de verantwoordelijkheid  van de maatschappij, alleen al omdat
ieder individu op deze wijze deelneemt aan de ontwikkeling  van die maatschappij,
een ontwikkeling die overigens omgekeerd weer voorwaarde is voor de uitoefening
van het recht op arbeid. En daarom heeft de maatschappij - lees: de staat - de
plicht te zorgen dat er werk beschikbaar is.

Reeds in de negentiende eeuw hield met name een aantal Franse schrijvers
zich bezig met het recht op arbeid in de betekenis van een recht "dat toekomt aan
iedere burger, die tot arbeiden in staat is maar geen arbeid kan vinden, om van de
staat de toewijzing van arbeid te verlangen."2m Slechte levensomstandigheden
waren bovendien aanleiding voor een steeds sterkere roep onder de bevolking om
garantie van hun recht op arbeid. Henning laat zien hoe zowel in Frankrijk als in
Duitsland pogingen om het recht op arbeid "politisch zu sichern" steeds samenvie-
len met perioden van economische crisis. 201    In een decreet  van    1848 werd inder-
daad vastgelegd dat de regering van de Franse republiek "s'engage h garantir du
travail    h   tous les citoyens". Van realisatie    in de praktijk kwam echter weinig
terecht, en in de nieuwe constitutie van 1848 werd niet meer opgenomen dan een

verplichting van de staat tot bijstand aan hen die zonder werk waren. Het verschaf-
fen van arbeid hoefde de staat slechts op zich te nemen "dans les limites de ses
resources".   202

Ook verscheidene Duitse schrijvers hadden aandacht voor een mogelijk recht op
arbeid. Van verschillende kanten en in verschillende tijdperken is gepleit voor
opname in het Duitse recht van een bepaling volgens welke ieder die tot arbeiden
bereid en in staat is maar geen arbeid vinden kan van de staat toekenning van

198   Report   of the World Summit for Social Development (Copenhagen, 6-12 March   1995),
A/CONF. 166/9, Annex II: Programme of Action of the World Summit for Social Development,
biz. 57.

199  The ILO and Human Rights, biz. 84.
200 Zie H.N. Teuben, Recht op arbeid, Assen 1955, blz. 10-14 en biz. 75. In dit werk wordt ook be-

schreven  hoe  in de Jacobijner Grondwet van  1793 een bepaling werd opgenomen waarin  aan  de
overheid is opgedragen om een ieder middelen van bestaan te verschaffen onder andere door arbeid
(blz. 10).

201 Hansjoachim Henning, Sozio-okonomische Hintergronde der Realiserungsversuche des Rechts auf
Arbeit. In: Hans Ryffel/Johannes Schwartlander (Hrsg), Das Recht des  Menschen  auf Arbeit. NP.
Engel Verlag, Kehl am Rhein, StraBburg 1983, biz. 33.

202 Teuben, biz. 14-21.
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arbeid kan verlangen. Steeds echter bleek een werkelijke aanspraak niet te realise-
ren.

203

Hoewel de idee van een recht op arbeid dus al langer bestond ging het voorals-
nog om een zaak die alleen speelde binnen de staat, tussen een regering en haar

burgers.   Tot de Tweede Wereldoorlog werden mensenrechtenkwesties geacht   te
behoren tot de 'domestic jurisdiction' van elke staat. Pas daarna werden zij op
grote schaal voorwerp van internationale regelgeving. 204

Een andere plaats waar de kwestie van volledige werkgelegenheid v66r de
totstandkoming van de UDHR aan de orde werd gesteld is het Handvest van de
Verenigde Naties. Bevordering van volledige werkgelegenheid   is    Mn   van   de
doelstellingen van deze organisatie. Volgens artikel 56 van het Handvest verplich-
ten de lidstaten zich actie te ondernemen om de in artikel 55 genoemde doelstellin-
gen te bereiken. Er is een driedeling gemaakt: in de eerste plaats zijn er de  doel-
stellingen op het gebied van verhoging van de levensstandaard en ontwikkeling, in
de tweede plaats op het gebied van internationale sociale en culturele problemen,
en in de derde plaats zijn er de rechten van de mens. De doelstelling van volledige
werkgelegenheid blijkt te zijn opgenomen in de eerste groep, en niet bij de rechten
van de mens. Op het moment dat overeenstemming werd bereikt over de tekst van
het Handvest was nog niet vastgesteld welke rechten in de UDHR zouden worden
opgenomen. Kennelijk achtte men het streven naar volledige werkgelegenheid zo
belangrijk dat men het, onafhankelijk van de vraag of het ook tot het terrein van de
rechten van de mens behoorde, apart op heeft willen nemen als doelstelling van de
Verenigde Naties.

Uit de beschrijving van betekenis en waarde van arbeid blijkt dat het recht op
arbeid meerdere aspecten heeft.   Voor de realisatie ervan moet arbeid beschikbaar

zijn, maar het komt er daarnaast op aan wat voor arbeid, onder wat voor omstan-

digheden, en op wat voor voorwaarden. De concrete invulling van het recht op
arbeid zal voor ieder individu een andere moeten zijn, passend bij diens eigen
mogelijkheden, bekwaamheden en wensen.

De doelstellingen van de ILO, zoals vastgesteld in de Verklaring van Phila-

delphia, sluiten hierbij aan. Er blijkt uit dat programma's moeten worden opgesteld
niet alleen voor het bereiken van volledige werkgelegenheid, maar ook ter realisa-
tie van de beschikbaarheid van werk waarin werknemers "can have the satisfaction
of giving the fullest measure of their skill and attainments and make their greatest
contribution to the common well-being" (artikel III). Verder moet onder meer ge-
zorgd worden voor een beleid ten aanzien van loon en arbeidsvoorwaarden en voor
scholingskansen. Het zijn allemaal aspecten van het recht op arbeid die door de
ILO aan de orde worden gesteld. In de verschillende conventies komen die
aspecten ook terug. Toch is er geen enkele ILO-conventie die het recht op arbeid
zelf vastlegt. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat de organisatie zich al met

203 Teuben, blz. 21-33, Helmut Klages, Die Entwicklung der Industriegesellschaft und die Men-
schenrechte auf Eigentum und Arbeit. In: Hans Ryffel/Johannes Schwartlinder, biz. 13 e.v.;
Henning  in Hans Ryffel/Johannes Schwartlander,  blz.  31  e.v.

204  Richard B. Bilder, An overview of international human rights law. In: Hurst Hannum (ed.), Guide
to International Human Rights Practice, 2nd edition,  Macmillan  Press,  London  1992,  biz.  4,5.
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het regelen van de zojuist beschreven verplichtingen bezighield lang voor het VI '-
systeem ter bescherming van de rechten van de mens, waar het recht op arbeid
deel van uitmaakt, tot ontwikkeling was gekomen. Het eerste internationale
document waarin het recht op arbeid als recht van de mens is opgenomen is de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 door de VN werd
aangenomen.

De ILO heeft een eigen werkterrein, maar de parallellen en overlappingen met
het VN-mensenrechtensysteem zijn steeds duidelijker geworden. De totstandkoming
van C.111 over discriminatie is daarvan een voorbeeld, evenals het bestaan van de
reeds genoemd rapporten "The ILO and Human Rights" en "Human Rights - a
common responsibility".   Dat  men  uit de combinatie  van het bestaan van steeds
meer regelingen betreffende arbeid en het feit dat men meer en meer op het terrein
van de rechten van de mens terecht is gekomen niet de gevolgtrekking heeft
gemaakt dat het recht op arbeid als zodanig in een conventie moet worden vastge-
legd is een gemis.

Herhaaldelijk is deze kwestie wel binnen de ILO aan de orde gesteld. Meer
dan een verwijzing naar het recht op arbeid zoals neergelegd in artikel 6 CESCR
heeft dit echter niet opgeleverd. 205 Een voorstel   van de Roemeense regering   ten
tijde van het opstellen van C.122 over Employment Policy om de woorden "to
assure the right to work" op te nemen werd niet aangenomen met als argument dat
dit recht - dus zonder expliciete vermelding - reeds voldoende aandacht kreeg in de
conventie.206 Het standpunt van de organisatie komt erop neer dat de maatregelen
die in de bepalingen van de ILO-conventies en aanbevelingen zijn opgenomen in
essentie hetzelfde behelzen als hetgeen in artikel 6 CESCR aan actie is voorge-
schreven in verband met de realisatie van het recht op arbeid.207 Een aparte
formulering van het recht op arbeid als zodanig acht men dus kennelijk overbodig.
Gezien het belang dat gehecht wordt aan voldoende arbeid en arbeid van voldoende
kwaliteit zou zo'n aparte vermelding echter, zelfs al is die in zekere zin overbodig,
op zijn plaats zijn. Dat het zo ver nog altijd niet gekomen is kan overigens ook te
maken hebben met de structuur van de conventies en aanbevelingen, die voorname-
lijk tot staten gerichte verplichtingen om maatregelen te nemen bevatten en over
het algemeen geen rechten van individuen vastleggen.208

Er zijn meerdere internationale bepalingen waarin het recht op arbeid wel is
neergelegd. In de eerste plaats is er artikel 23 UDHR. Het eerste lid van dit artikel
luidt: "Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and
favourable conditions  of  work   and to protection against unemployment".   De
bepaling is vrij algemeen geformuleerd en voor ruime uitleg vatbaar. De volgende
beschrijving van het recht op arbeid laai iets zien van wat men bedoelde neer te

205 De verwijzing is opgenomen in Aanbeveling no. 169 (Recommendation concerning Employment
Policy)  van 1984, behorend  bu   C. 122 betreffende het werkgelegenheidsbeleid. De preambule

verwust naar artikel 6 CESCR en het eerste artikel noemt het bevorderen van "full, productive and
freely chosen employment" als het middel ter realisatie van het recht op arbeid. Zie ook F.J.H.C.
Smit, Passende arbeid als recht van de mens. T M.C. Asser Instituut,  's-Gravenhage  1994, blz. 90.

206 International Labour Conference 48th Session, Geneva 1964, Report VIll (1), appendix Il biz. 2.
207 Human Rights - A common responsibility, blz. 31.
208 Zie daarover ook paragraaf a van hoofdstuk 3, biz.  119.
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leggen in de UDHR: ieder individu heeft het recht te profiteren van de omstan-
digheden waaronder de mogelijkheid geschapen wordt werk te verrichten (indien
men daartoe bereid en in staat is), maar recht op arbeid betekent ook recht op
volledige werkgelegenheid en op bevordering van productiviteit en koopkracht.209
Erg exact is deze formulering niet210, maar het wordt wel duidelijk dat men bij
het opstellen van de UDHR dacht aan een recht op arbeid dat verschillende
aspecten heeft.

In de meer gedetailleerd geformuleerde bepalingen van later opgestelde instru-
menten is men doorgegaan op die gedachte. Zo lezen we in artikel 6 CESCR: "The
States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes
the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely
chooses or accepts,  and will take appropriate steps to safeguard this right."  In  het
tweede lid van dit artikel is vervolgens aangegeven welke stappen staten in dat
verband bijvoorbeeld moeten ondernemen. Op mondiaal niveau is artikel 6 CESCR
het enige verdragsartikel waarin het recht op arbeid is vastgelegd als een recht van
de  mens  dat door staten moet worden erkend.

In artikel 5 (e) (i) CERD is het recht op arbeid terug te vinden als een van de
rechten die vrij van discriminatie op grond van ras dienen te kunnen worden
genoten. Ook hier blijkt dat men bij een recht op arbeid aan verschillende aspecten
denkt: het artikel noemt "the rights to work, to free choice of employment, to just
and favourable conditions of work, to protection against unemployment, to equal
pay for equal  work,  to just and favourable remuneration".

In het CCPR komt een bepaling voor die we ook als een aspect van het recht
op arbeid zouden kunnen beschouwen, al wordt het recht op arbeid zelf in dit
verdrag niet vermeld. Artikel 25 (c) noemt het recht van iedere burger "to have
access, on general terms of equality, to public service in his country", het recht op
benoembaarheid in openbare dienst. Waar zoals in Nederland een omvangrijk211

ambtenarenapparaat bestaat zal toegang daartoe zeker van groot belang zijn ter
bevordering van het genot van het recht op arbeid. Een beperking is echter dat
gesproken wordt van een recht van iedere burger en niet van ieder mens. Alleen

wie de nationaliteit bezit van de betreffende staat zal een beroep kunnen doen op
dit artikel.212

209 De beschrijving is van Eleanore Roosevelt, lid van de Mensenrechtencommissie ten tijde van het
opstellen van de Universele Verklanng. Zie Helle Kanger, Human Rights in the U.N. Declaration.
Uppsala 1984, Stockholm, Zweden,  blz.  134.

210  Vergelijk ook het commentaar van Helle Kanger: de beschrijving is zwak en gaat niet in op de
verplichtingen van de staat en de betekenis van dc woorden 'het recht op' (blz. 134).

211 Bijvoorbeeld Drzewicki bespreekt "the right of access to the civil service" of "public service" als
onderdeel van de "freedom to work" Krzysztof Drzewicki, The Right to Work and Rights in
Work. In: Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook. A. ade, C. Krause en A. Rosas
(eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London  1995, biz.  179 en  187.

212 De positie van vreemdelingen wanneer het gaat om het genot van het recht op arbeid wordt
besproken in hoofdstuk 4A. Het artikel betreffende benoembaarheid in openbare dienst dat in de
Nederlandse grondwet is opgenomen komt in het tweede deel van deze paragraaf aan de orde (zie
blz. 64).
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7' Op regionaal niveau is er het ESC van  1961.  In de eerste twee leden van
artikel 1 lezen we: "With a view to ensuring the effective exercise of the right to
work, the Contracting Parties undertake: 1. to accept as one of their primary aims

and responsibilities the achievement and maintenance of as high and stable a level
of employment as possible, with a view to the attainment of full employment; 2. to
protect effectively the right of the worker to earn his living in an occupation freely

entered   upon". Deze bepaling gaat zichtbaar minder   ver   dan de vaststelling
"Everyone has the right to work" van artikel 23 UDHRYtioe en in welke mate aan
de staat verplichtingen worden opgelegd door de verschillende internationale

bepalingen is een kwestie die in het derde hoofdstuk verder aan de orde zal komen.
Ook in de bepaling uit het ESC zijn verschillende aspecten van het recht op

arbeid opgenomen. We zien dus dat het idee dat het recht op arbeid meerdere
aspecten heeft inderdaad in alle relevante internationale bepalingen terug te vinden
is.

De juridische status van de verschillende aspecten is echter niet duidelijk. Zo
wordt in artikel 23 UDHR ook de vrije keuze van arbeid genoemd, maar uit de
formulering is niet direct op te maken of dat een apart recht is, een bepaalde uitleg
van  de term 'recht op arbeid',  of een bestanddeel  van het recht op arbeid.213   In

artikel 6 CESCR blijkt de vrije arbeidskeuze als een.festanddeet van het recht op
arbeid te zijn beschouwd: in dit artikel is sprake van "the right to work, which
includes" (nadruk  toegevoegd).  In  artikel  5  (e)  (i)  CERD  wordt  gesproken  van
verschillende rechten: "The rights  to  work,   to free choice of employment,...."
Waarschijnlijk kunnen we de verschillende-aspecten of elementen van het recht op
arbeid het best beschouwen als bestanddelen van dat recht waarvan sommige
belangrijk genoeg zijn om in bepaalde internationale instrumenten als aparte
rechten te worden opgenomen. Ook als aparte rechten blijven de elementen
verbonden met het algemene recht op arbeid, voor de realisatie waarvan zij
noodzakelijk zijn. Artikel 1 ESC sluit hierbij aan: zowel het als beleidsdoel

geformuleerde streven naar volledige werkgelegenheid als de als recht geformu-
leerde vrije arbeidskeuze zijn volgens dit artikel zaken waaraan de staat aandacht
moet besteden om de realisatie van het recht op arbeid te verzekeren.

Vragen we ons af welke aspecten van het recht op arbeid te onderscheiden zijn,
dan blijkt het in elk geval om twee hoofdaspecten te gaan: in de eerste plaats het
streven naar volledige werkgelegenheid en in de tweede plaats de vrije keuze van
arbeid. Beide hoofdaspecten blijken vervolgens in verschillende vormen voor te
komen.

Opvallend is dat vooral het eerste aspect, het streven naar volledige dan wel
voldoende werkgelegenheid, veel aandacht krijgt. Het recht op arbeid zoals dat in
de internationale bepalingen is neergelegd kan, zo stelt de ILO, alleen gegaran-
deerd worden "in conditions  of full employment". Protection against unem-214  „

ployment"215 kan men beschouwen als een negatieve formulering van het streven

213 Paul Sieghart, 77ze Lawful  Rights  of Mankind. Oxford University Press 1986, biz. 124.
214  The ILO and Human Rights, biz. 76.
215  Artikel 23 lid i UD en artikel 5 (e) (i) CERD.
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naar voldoende werkgelegenheid, maar evenzeer als een logisch vervolg op dat
streven, in die zin dat men de garantie dient te hebben een eenmaal verkregen baan
niet op willekeurige wijze weer kwijt te raken. Door de ILO wordt dit laatste
aspect   als ' security   of tenure' gerangschikt onder   de 'just conditions   of  work'. 216

Dat 'protection against unemployment' apart vermeld wordt wijst erop dat aan dit
aspect in het bijzonder belang wordt gehecht.

Aanvankelijk was men zeer optimistisch ten aanzien van de mogelijkheid om
de werkloosheid in de wereld geheel uit te bannen. De ruime formulering van
artikel 23 UDHR is daar een gevolg van.217 Het is echter steeds duidelijker
geworden dat, zoals Sieghart het formuleert, "not even the richest state can ensure
that every single one of its inhabitants will always have precisely the job that he or
she wants. „218

Werkelijk volledige werkgelegenheid is meer ideaal dan direct

realiseerbare doelstelling
De meningen lopen uiteen over de vraag in hoeverre volledige werkgelegen-

heid realiseerbaar kan zijn. Daarbij blijkt het economische stelsel dat door een
bepaalde staat wordt aangehangen een belangrijke rol te spelen. De invloed van de
ideologische verschillen tussen Oost en West wordt kort en bondig samengevat
door Tomuschat, die schrijft: "Until recently it has been maintained that only a
socialist state is in a position fully to guarantee employment for everyone, whereas
market economies must necessarily  fail  in this endeavour".219 Met andere  woor-
den, de staat zou alleen in een plan-economie een absolute verplichting om volledi-
ge werkgelegenheid te garanderen waar kunnen maken.220 Dit hangt onder meer
samen met het feit dat een dergelijke garantie ten koste van vrijheden zou kunnen
gaan die men in vrije markt-economieEn niet wil prijsgeven (bijvoorbeeld de
vrijheid van vakvereniging)221, maar ook met het feit dat het particuliere werkge-
vers zijn veeleer dan de overheid die in dergelijke staten over de productiemiddelen
beschikken.222 Ook overigens kunnen vele met name economische factoren in de
weg staan aan het bereiken van een hoger niveau van werkgelegenheid. Hayek
beschrij ft   hoe de inflatie   een   lelijke   sta  in   de   weg   kan   zijn   en   laat   zien   dat   het
gunstige effect van economische groei op de werkgelegenheid uit zal blijven
wanneer de ontstane ruimte wordt besteed aan hogere lonen voor degenen die reeds
over een baan beschikken. 223

216  Zie over het begrip 'security of tenure' tevens de inleidende paragraaf van het vijfde hoofdstuk,
biz. 251.

217  Sieghart, The Lawful Rights, blz. 124.
218 Sieghart, The Lawful Rights, biz. 76.
219 Christian Tomuschat, The Right to Work. In: Human Rights in a Changing East-If'est Perspective.

Allan Rosas and Jan Helgesen (eds.), with the collaboration of Donna Gomien, London, Pinter
1990, blz. 175.

220  A.T.J.M. Jacobs, Het recht op arbeid. In: NJCM-Bulletin 8-1 (1983), blz. 4 e.v., zie biz. 7.
221 Zie voorgaande noot. Hetzelfde kan gelden voor de vrije keuze van arbeid. Zie daarover hieronder,

blz. 54.
222 Smit, biz. 86.
223 F.A. Hayek, Unemployment and Monetary Policy. Cato Institute, San Francisco, California, 1979,

biz. 11 e.v., biz. 25 e.v., biz. 45; F.A. Hayek, 1 980s  Unemployment  and  the  Unions. The Institute
of Economic Affairs  1980, biz.  17-19.
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Intussen is echter gebleken dat er voor wat betreft het recht op arbeid meer
overeenkornsten zijn tussen westerse en socialistische staten dan men vooralsnog
wilde aannemen.224 Bovendien zijn er ook vertolkers van de mening dat volledige

werkgelegenheid op zichzelf geen utopie is. Zo lezen we "dat er in beginsel genoeg
arbeidsplaatsen gecre8erd kunnen worden en dat regeringen "can create work„225

directly" als ze daartoe de politieke wil hebben.226

Voorzichtigheidshalve wordt het begrip 'volledige werkgelegenheid' vaak
vermeden en wordt in plaats daarvan gesproken in termen van het bereiken van 'zo
volledig mogelijke' werkgelegenheid, of van het bevorderen van volledige werkge-
legenheid.227 Ook Teuben verwerkte dit punt at in zijn omschrijving van het recht

op arbeid: "Uitgaande van het beginsel, dat de tot arbeiden in staat en bereid zijnde
mens daartoe de gelegenheid moet hebben, rust op de staat zonodig de taak, om in
samenwerking met maatschappelijke of publiekrechtelijke lichamen te streven naar
een zo ruim mogelijke werkgelegenheid. "228 Zo nodig, dat wil zeggen: indien niet
ieder die tot werken 'in staat en bereid' is daartoe de gelegenheid heeft gekregen.

De verplichtingen die staten in dit verband op zich hebben genomen zijn dan ook
veeleer bedoeld om de kansen op werk te verbeteren. Een garantie op een baan
voor ieder die dat wil kan overigens ook in het recht op arbeid zoals dat is neerge-
legd in het eerste artikel van het ESC niet gelezen worden. Harris geeft bij de
bespreking van dit artikel aan dat een dergelijke garantie onmogelijk is aangezien
de beschikbaarheid van werk afhangt van de economische situatie tn van de
bekwaamheden van ieder individu.229 Hetzelfde geldt volgens Tomuschat voor
artikel 6 CESCR, al is nog zo duidelijk dat staten op grond van dat artikel wel
moeten streven naar "work  for  everyone",  en  dat   "by  all  reasonable  means".230
Een en ander neemt bovendien niet weg dat, zoals zeer terecht is opgemerkt door
de   ILO,    " if most countries accept the defeatist attitude   that full employment   is

unattainable, then that by itself is likely to contribute to a worsening of the current
situation. In het derde hoofdstuk zal nog aan de orde komen dat het feit dat„231

ieder mens recht heeft op arbeid niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen betekent
dat de staat verplicht  is een concrete  baan te garanderen voor ieder  mens. 232

224   Tomuschat, biz.  174 en biz.  183. Ais frappant voorbeeld noemt hij het kapitalistische Italie dat het
recht op arbeid een centrale plaats in de grondwet heeft gegeven (blz. 174).

225  W. Driehuis en J. van den Doel, Werkloosheid en economische orde. In: Werkgelegenheid: recht

of beleid?, biz. 86.
226 Marsh in Social Policy Review 1990-91, biz. 238. Over de (on)mogelijkheden om meer werkgele-

genheid te scheppen zie hoofdstuk 4B paragraaf a (maatregelen op het gebied van de werkgelegen-

heid).
227 Deze laatste formulering vinden we in artikel 1 van C.122 (de Convention concerning Employment

Policy van de ILO).
228 Teuben, biz. 107. Nadruk toegevoegd.
229 David Harris, The European Social Charter. University Press of Virginia,  1984, biz.  22.

230 Biz. 185.
131   Promoting employment. Report of the Director-General. International  Labour Office, Geneva  1995,

biz. 94.
232 Zie paragraaf b van hoofdstuk 3, betreffende de verschillende soorten van ver·plichtingen die

voortvloeien uit mensenrechtenbepalingen.
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Een tweede belangrijk aspect van het recht op arbeid is zoals gezegd de vrije
arbeidskeuze. Hiervoor kwam reeds aan de orde dat arbeid niet alleen beschikbaar
moet zijn maar ook moet aansluiten op de wensen en mogelijkheden van ieder
individu. Dit wordt mijns inziens het best bevorderd door keuzevrijheid te laten
aan de individuele mens, aangezien ieder mens in beginsel zelf het beste in staat is
te bepalen wat voor hem/haar geschikte arbeid is.

In meerdere instrumenten is de vrije keuze van arbeid opgenomen. De formu-
leringen lopen uiteen. Het meest ondubbelzinnig is een aparte vermelding van "the
right to free choice of employment" (artikel 23 lid 1 UDHR en artikel 5 (e) (i)
CERD). Artikel 6 lid 1 CESCR noemt "the right of everyone to the opportunity to
gain his living by work which he freely chooses or accepts" als onderdeel van het
recht op arbeid.

Het ESC blijkt de vrije keuze van arbeid niet erg nadrukkelijk vast te leggen,
ondanks de ruime plaats die in dit verdrag is ingeruimd voor aspecten van het recht
op arbeid. We vinden slechts de bepaling dat staten op zich nemen "to protect
effectively the right of the worker to earn his living in an occupation freely entered
upon. "  (artikel  1  lid  2).  In het algemene  deel  van  het ESC wordt  in dit verband
zelfs niet eens van een recht gesproken, maar alleen van een kans die iedereen
moet hebben. De ILO is in C.122, ondanks het feit dat niet uitdrukkelijk over een
recht op arbeid of op vrije keuze van arbeid wordt gesproken, veel stelliger. Het
beleid van de lidstaten moet gericht zijn op "freedom of choice of employment and
the fullest possible opportunity for each worker to qualify for, and to use his skills
and endowments in, a job for which he is well suited, irrespective of race, colour,
sex, religion, political opinion, national extraction or social origin." Een dergelijk
accent op bekwaamheden en ontplooiingsmogelijkheden van de werkende mens
blijkt kenmerkend voor de ILO. Ook in het bovenbesproken rapport "The ILO and
Human Rights" werd imIners speciaal  dit punt benadrukt.233

Socialistische staten hebben bij hun ijveren voor het vastleggen van garanties
ten aanzien van het recht op arbeid in veel gevallen ook de vrije keuze van arbeid
meegenomen.234 Niet-socialistische staten echter vreesden dat de vrije arbeidskeu-
ze juist in het gedrang zou kunnen komen door een werkelijke garantie van
volledige werkgelegenheid. "Men was bevreesd voor het onder- of nevengeschikt
maken van deze vrijheid aan een waarborg van de volledige werkgelegenheid door
beroepssturing, een plicht tot arbeid of zelfs dwangarbeid", schrijft Smit.235 Het
komt erop neer dat westerse staten de prijs voor het garanderen van volledige
werkgelegenheid te hoog vinden en met name de vrije arbeidskeuze daar niet voor
willen opofferen. In feite geeft men hiermee aan de keuzevrijheid voorop te
stellen. Ook op dat punt echter wilde men geen werkelijke garantie geven. Op het
eerste gezicht zou men denken dat niet meer nodig is dan een vrijlaten van ieder
individu in zijn keuze, een zich onthouden van inmenging in de bedoelde keuzevrij-
heid door de staat. Dat is ook niet het punt waar staten moeite mee hebben. Voor

233  Zie het begin van deze paragraaf, biz. 46 en 47.
234 Jean Mayer, The concept of the right to work in international standards and the legislation of ILO

member States. In: International Labour Review, vol. 124 no. 2,1985, biz. 225-242; biz. 237.
235 Biz. 91.
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de realisatie van de vrije keuze van arbeid kunnen evenwel nadere maatregelen
noodzakelijk zijn.236 Met name westerse staten willen de garantie van vrij geko-
zen arbeid echter niet als een verplichting opgelegd krijgen.237 Zij willen welis-
waar hun onderdanen vrij laten in hun keuze en afzien van het uitoefenen van
dwang, maar zij willen geen verplichtingen aanvaarden tot het nemen van specifie-
ke maatregelen om keuzemogelijkheden te scheppen.

Vrije keuze van arbeid is de positieve tegenhanger van het verbod van dwangarbeid
en ve,plichte arbeid. Dit verbod is daarom eveneens te beschouwen als een element
van het recht op arbeid. Als zodanig is het inherent aan de bepalingen betreffende

vrijheid van arbeidskeuze. Het verbod van dwangarbeid is echter ook in zelfstandi-

ge bepalingen neergelegd. De belangrijkste zijn artikel 4 ECHR en artikel 8 lid 3
CCPR.238 Wat opvalt is dat dit allebei instrumenten zijn waarin zogenaamde

'klassieke' mensenrechten of vrijheidsrechten zijn opgenomen veeleer dan 'sociale'
rechten (waartoe het recht op arbeid over het algemeen gerekend wordt).239 Dat
wijst erop dat voor de realisatie van een en ander niet-inmenging van de kant van
de overheid voldoende wordt geacht. Een duidelijke verplichting voor de staat was
in dit geval  dan  ook  wel  acceptabel,  met als gevolg  dat dit aspect  van het recht  op
arbeid veel nadrukkelijker kon worden vastgelegd dan andere aspecten.

In de UDHR is een apart artikel gewijd aan het verbod van slavernij (artikel
4). Het is deze bepaling die in de ECHR is uitgebreid met het verbod van dwang-
arbeid.240 De ILO heeft zich al veel eerder beziggehouden met het onderwerp in
kwestie. Zo werd in 1930 de Forced Labour Convention (no. 29) aangenomen.
Eveneens over dwangarbeid handelt de Abolition of Forced Labour Convention

(no. 105) van 1957. Ook het onderwerp slavernij kreeg trouwens al eerder aan-
dacht, in een internationaal verdrag van 1926. 241

In het reeds genoemde rapport "The ILO and Human Rights" wordt een
verband gelegd tussen het recht op arbeid en de specifieke problematiek van

dwangarbeid. Onder de kop "freedom of labour" wordt gesteld dat de vrije keuze
van arbeid zoals verwoord in C.122 en de bijbehorende aanbeveling de achtergrond
vormt voor de problemen die in verband met de Forced Labour Convention aan de
orde komen.242 Bovendien kan "compulsion to labour" de vorm aannemen van

dwangmaatregelen van overheidswege die bedoeld zijn om volledige werkgelegen-
heid te realiseren. Zelfs als de overheid in de mening verkeert dat zulke maatrege-
len althans in noodgevallen noodzakelijk zijn, omdat zij, tegenstrijdig genoeg, juist

236 Zie hieronder, het eind van het eerste deel van deze paragraaf, alsmede paragraaf b van hoofdstuk
3.

237  Dit werd onder meer gesteld door de Nederlandse regering. Zie Mayer, biz. 238. Ook door andere

staten werd op dit punt twijfel geuit (Smit, biz. 91).
238 Beide artikelen melden: "No one shall be required to perform forced or compulsory labour".

239 Zie hierover verderop, biz. 58.
240 J.E.S. Fawcett, 77ze application  of the  European  Convention  on  Human Rights. Clarendon Press,

Oxford 1987, biz. 55.
241    Sieghart, The Lawful P.ights,  biz.  34  en  126,  die dit verdrag "the world's first true human rights

treaty" noemt
242  The ILO and Human Rights, blz. 41.
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moeten dienen ter realisatie van het recht op arbeid voor zo veel mogelijk mensen,
meent  de  ILO dat mensenrechten,  en met name de "freedom of labour",  er door in
het gedrang kunnen komen.243 Dit sluit aan bij de hiervoor besproken vrees van
(westerse) staten dat een werkelijke garantie van volledige werkgelegenheid ten
koste zal gaan van de vrije arbeidskeuze.

Toch is de vrije keuze van arbeid meer dan een verbod van dwangarbeid of
verplichte arbeid, ook als dat verbod op ruime wijze gelinterpreteerd wordt.
Niemand mag worden gedwongen om arbeid te verrichten die niet vrij is gekozen
of aanvaard. De vrije arbeidskeuze brengt daarom ook het recht met zich mee om
arbeid te weigeren. Maar daarnaast mag niemand worden belemmerd  zelfge-

244

kozen arbeid te verrichten. Van belang is daarbij tevens de continuiteit: het gaat
om meer dan een eenmalige keuze voor een bepaald beroep of een bepaald type
arbeid. Ook de uitoefening van eenmaal gekozen arbeid mag niet verhinderd
worden. Tomuschat stelt de verplichting van staten "not to prevent human beings
from   working"    dan ook voorop wanneer   het   gaat   om de vrije keuze   van   ar-
beid.245

In het ILO-rapport wordt nog over de vrije keuze van arbeid gezegd dat deze
ook de vrijheid inhoudt om in redelijkheid een arbeidsovereenkomst te beaindi-
gen. 246  Dit  is een logische toevoeging, deze vrijheid ligt impliciet  in het recht  op
vrije arbeidskeuze besloten. Het feit dat werknemers beschermd moeten worden
tegen onredelijk ontslag doet daar, zoals ook het ILO-rapport stelt, niets aan af.

Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat alle genoemde aspecten aandacht
verdienen wanneer de realisatie van het recht op arbeid als recht van de mens aan
de orde is. Het is dus niet zo dat het enkel gaat om het bereiken van volledige
werkgelegenheid, en zeker niet uitsluitend in de meest extreme vorm van een
garantie van een baan voor ieder die dat wenst.247 Aan de andere kant ontslaat
het bestaan van factoren die aan het bereiken van een betere werkgelegenheidssitu-
atie in de weg staan de staat niet van de verplichting om al het mogelijke te doen
op het gebied van het streven naar volledige werkgelegenheid. Overigens kunnen
ook anderen dan de staat in dit verband verplichtingen hebben.248 Feitelijk geldt
hetzelfde voor het andere 'hoofdaspect' van het recht op arbeid, de vrije arbeids-
keuze. Dit aspect moet evenmin eenzijdig alle aandacht krijgen wanneer het recht

243  The ILO and Human Rights, biz. 43.
244 Dit recht om arbeid te weigeren, als onderdeel van de vrije keuze van arbeid. werd een aantal

keren genoemd ten tijde van het opstellen van ILO C.122. International Labour Conference 48th
session 1964, Report Vill (1), biz. 3 en appendix III.

245   Tomuschat,  blz.   184.  In  de  in het tweede  deel  van deze paragraaf nog te bespreken notitie
"Grondrecht  van  vreheid  van  arbeidskeuze"  van de Nederlandse regering (Tweede Kamer  1985-
1986,19376 nrs. 1-2) worden het verbod van dwang en het verbod van belemmering eveneens
naast elkaar geplaatst als twee elementen van de vrije arbeidskeuze (biz. 4 van de Notitie)

246 The It«O and Human Rights, biz. 47.
247  Dit nog afgezien van het feit dat, zoals reeds werd opgemerkt en in paragraaf b van het derde

hoofdstuk nog uitvoeriger ter sprake zal komen, niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen de meest
vergaande ver·plichting - het geven van een garantie - aan de staat hoeft te worden opgelegd om
een van de rechten van de mens te verwezenlijken.

248 Zie hoofdstuk 3 paragraaf b over horizontale werking (biz.  129 e.v.).
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op arbeid aan de orde is, en ook in dit geval betekent het bestaan van belem-
merende factoren niet dat niet alles wat tot de mogelijkheden behoort in het werk
dient te worden gesteld om het betreffende aspect te verwezenlijken.

Zoals we zagen zijn sommigen van mening dat de twee hoofdaspecten van het
recht op arbeid zelf elkaar in de weg zouden kunnen zitten in die zin dat verder-
gaande realisering van het 66n een verdergaande realisering van het ander kan
belemmeren. Naar mijn mening echter kunnen de twee elkaar juist helpen. Keuze-

vrijheid laten aan en keuzemogelijkheden scheppen voor de individuele mens is te
beschouwen als een middel dat bijdraagt aan de bevordering van voldoende
werkgelegenheid van goede kwaliteit. Mensen die meer keuzemogelijkheden
hebben zullen ook eerder zelf initiatieven nemen ter verkrijging van een baan.
Omgekeerd zullen er waar meer werkgelegenheid is vanzelf ook meer keuzemoge-
lijkheden bestaan. Daarmee is niet gezegd dat werkelijk volledige werkgelegenheid
of totale vrijheid van keuze ook bereikt zullen worden. Terecht wordt met name
ten aanzien van volledige werkgelegenheid voorzichtigheidshalve van een streven
gesproken. Wel impliceert het recht op arbeid als recht van de mens dat de staat al
het mogelijke probeert ter nakoming van de verplichtingen in verband met alle
onderdelen  van dat recht.

De idee dat het niet alleen gaat om de aanwezigheid van arbeid maar ook om de
kwaliteit van die arbeid is als het ware nog nader uitgewerkt in het recht op billijke
arbeidsvoonvaarden en op gunstige arbeidsomstandigheden.249 Hierover zijn vele
aparte bepalingen opgesteld. In feite hebben we te maken met wel aan het recht op
arbeid verwante, maar daarvan te onderscheiden rechten. Over het algemeen heeft
de ILO zich bezig gehouden met alle aspecten die onder de noemer 'billijke
arbeidsvoorwaarden en ornstandigheden' te brengen zijn. Een groot aantal conven-
ties heeft er betrekking op. Daarnaast zijn diezelfde aspecten voor een belangrijk
deel in de algemene mensenrechteninstrumenten terug te vinden, met name in
artikel 7 CESCR, artikel 2 ESC en artikel 5 (e) (i) CERD.

In hoofdzaak gaat het om een aantal belangrijke aspecten die steeds terugke-
ren. In de eerste plaats dienen allen die arbeid verrichten een redelijk loon te
ontvangen. Meer in het bijzonder is er aandacht voor het recht op een gelijk loon
voor werk van gelijke waarde. Een ander aspect is het bestaan van veilige en
gezonde werkomstandigheden. Verder moet gezorgd worden voor een redelijke
beperking van de arbeidsuren en voor betaalde vakantie. Maar ook gelijke promo-
tiekansen horen erbij, evenals mogelijkheden voor scholing. Tenslotte rekent  de
ILO, zoals we al zagen, de bescherming tegen willekeurig ontslag (geformuleerd
als "security of tenure") tot de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden waar ieder
recht op heeft.

Belangrijk als redelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn zullen zij
in dit boek toch niet dan zijdelings aan de orde komen, aangezien de aandacht
gericht zal zijn op de toegang tot arbeid. In het verlengde daarvan komt wel de
betindiging van de arbeidsverhouding aan de orde, aangezien de mogelijkheden

249   Zie ook Kartashkin in Vasak, biz.  116: "Availability of jobs and safeguards of employment should
be supplemented (....) by the guarantee of the right to just and favourable conditions of work".
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voor toegang tot arbeid ernstig beperkt worden wanneer een eenmaal aangegane
arbeidsverhouding op een willekeurig moment en zonder redelijke grond weer kan
worden verbroken.

Gewoonlijk wordt het recht op arbeid gerubriceerd als een 'sociaal' recht en niet
als een 'klassiek' recht. Klassieke rechten worden ook wel 'rechten van de eerste
generatie' genoemd, omdat het de eerste rechten van de mens waren waaraan
aandacht werd besteed. Zij hebben het karakter van vrijheidsrechten: het zijn
rechten waarbij van de overheid verwacht wordt dat deze zich onthoudt van
inmenging. Het gaat om een duidelijk verbod aan de staat in zijn verhouding tot de
personen die onder de jurisdictie van die staat verkeren. De sociale rechten
daarentegen (die ook wel rechten van de tweede generatie genoemd worden omdat
zij pas na de klassieke rechten aandacht kregen) bevatten veeleer een gebod aan de
overheid om bepaalde maatregelen te nemen, om actie te ondernemen ter verwe-
zenlijking van deze rechten. Dit omdat er mdtr nodig is voor die verwezenlijking
dan enkel overheidsonthouding; actief beleid is noodzakelijk.

Het laatste woord in de discussie over de vraag of een strikte scheiding tussen
klassieke rechten enerzijds en sociale rechten anderzijds mogelijk en zinvol is, is
nog altijd niet gesproken. Bij het opstellen van mensenrechteninstrumenten is
meestal met opzet een verdeling gemaakt in instrumenten die klassieke rechten
bevatten en instrumenten die sociale rechten bevatten. Argument is dan vooral dat
de twee categorie8n van rechten heel verschillend van aard zijn en ook op verschil-
lende wijze verwezenlijkt dienen te worden.250 Bekijkt men de inhoud van die
instrumenten echter nauwkeuriger, dan wordt al snel duidelijk dat een echte zwart-
wit scheiding niet zonder meer mogelijk is. Sommige rechten zouden in beide
categorieen geplaatst kunnen worden. In enkele gevallen is dat ook gebeurd. Zo is
het recht op onderwijs opgenomen in het CESCR (artikel 13), maar ook in de
ECHR (artikel 2 van het Eerste Protocol), een instrument dat 'klassieke' rechten
bevat. Maar afgezien van deze mogelijkheid om eenzelfde recht in beide catego-
rieiin te plaatsen is er een veel belangrijker punt dat pleit tegen het maken van een
zwart-wit onderscheid tussen klassieke en sociale rechten. Vele rechten hebben
namelijk zowel 'klassieke' als 'sociale' kanten. Het recht op arbeid is een duidelijk
voorbeeld van zo'n recht. We zagen dat dit recht vele aspecten heeft. Hoewel het
in zijn algemeenheid als sociaal recht wordt bestempeld zijn elementen van dat
recht, zoals de vrijheid van arbeidskeuze in negatieve zin (het verbod van dwangar-
beid en verplichte arbeid) en het recht op toegang tot de overheidsdienst, opgeno-
men in het 'klassieke' Covenant. Daar komt nog bij dat de verschillende elementen
zelf ook 'klassieke' en 'sociale' kanten kunnen hebben. Het duidelijkst is dit bij de
vrije keuze van arbeid. De overheid dient zich van inmenging te onthouden: het
opleggen van dwangarbeid of verplichte arbeid is verboden, maar ook moeten de
mensen vrijgelaten worden in hun keuze. Het laatste element is in 'sociale'
bepalingen opgenomen, ondanks het 'klassieke' karakter ervan.25' Daarentegen

250   Over dit laatste aspect zie ook hoofdstuk 3 paragraaf b, blz.  121  en 122.
251    Ook de Nederlandse regering benadrukte het 'klassieke' karakter van de vrije keuze van arbeid. Zie

de Notitie "Grondrecht van vro heid van arbeWskeuze", biz. 4.
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kan men tevens een 'sociale' kant aan de vrije arbeidskeuze ontdekken: een plicht
voor de overheid om keuzemogelijkheden te scheppen. Het andere belangrijke
element van het recht op arbeid, het streven naar volledige werkgelegenheid, is
zichtbaar 'sociaal' van karakter daar beleidsmaatregelen van de overheid gevraagd

worden. Toch zou men ook hier weer een 'klassiek' element kunnen ontdekken:
wanneer de overheid opzettelijk maatregelen neemt waardoor een grote stap terug

gedaan wordt in het streven naar voldoende werkgelegenheid is het denkbaar dat
gehandeld wordt in strijd met de plicht te streven naar volledige werkgelegenheid.
'Klassiek' is het recht op arbeid dan in die zin dat de overheid zich dient te
onthouden van dergelijke maatregelen. 252

Op grond van het voorgaande wil ik pleiten voor een onderscheid niet tussen

klassieke en sociale rechten maar tussen klassieke en sociale aspecten van de

verschillende rechten, in het bijzonder van het recht op arbeid. Zoals ook in het
derde hoofdstuk nog aan de orde zal komen wordt inmiddels door velen de stelling
ingenomen dat geen strikte scheiding moet worden aangehouden tussen 'klassieke
rechten' en 'sociale rechten'.253  Het is slechts  den stap verder om mensenrechten
in het geheel niet meer in te delen in een categorie 'klassiek' dan wel 'sociaal' en
"voortaan klassieke vrijheidsaspecten en sociale aspecten" te onderscheiden aan alle

mensenrechten.254 Ter verwezenlijking van een bepaald recht zal de overheid dan
verschillende soorten verplichtingen hebben, afhankelijk van het 'sociale' dan wel
'klassieke' karakter van het aspect dat aan de orde is.

255

2      Het recht op arbeid in het Nederlandse recht

Pas sinds 1983, toen de herziene Grondwet in werking trad, kennen we in Neder-
land een grondwettelijke bepaling die op het recht op arbeid betrekking heeft. Het
moet om die reden zijn dat Akkermans onder het kopje "Historisch overzicht" voor
het betreffende grondwetsartikel kortweg meldt: "Geen historie."256   Toch   is
eerder wel over de kwestie gesproken. Bovendien is inmiddels twee eeuwen
geleden al eens een bepaling opgesteld waar het recht op arbeid in terug te vinden
is.    Het   is het zevenenveertigste artikel   uit de Staatsregeling   voor het Bataafsche

Volk   van 1798, waarin we lezen: "De Maatschappij, bedoelende in alles   de

welvaart van alle haare Leden, verschaft arbeid aan den Nijveren, onderstand aan
den   Onvermogenden.'•257 Deze bepaling,   die in volgende constituties niet terug-

252 Zie hierover verder hoofdstuk 3 paragraaf b, biz.  126 en hoofdstuk 4B paragraaf a, biz.  192.
253 Zie hoofdstuk 3b, biz. 121, 122.
254 De geciteerde formulering komt uit het verslag workshop "inhoud en implementatie van de

afzonderlijke rechten" door J. Kuijk waar zij het standpunt weergeeft van Coomans. In: De
toenemende   betekenis   van   economische,   sociale  en   culturele   mensenrechten.   A.P.M.   Coomans,

A.W. Heringa, 1. Westendorp (red.), Stichting NJCM-Boekerij, Leiden 1994, blz. 144.
255   Zie over de verschillende soorten van verplichtingen hoofdstuk 3 paragraaf b.
256 P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet.     Een    artikelsgewils    commentaar.

Tjeenk Willink. Zwolle 1992, biz. 334.
257 Tekst in: G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland, Tjeenk Willink, Zwolle 1936. biz. 50.
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keerde, was in feite overgenomen uit het Franse recht.258 Het ziet er naar uit dat
hier althans in theorie sprake was van een garantie van voldoende werkgelegen-
heid.

De mogelijkheid van een bepaling op het gebied van het recht op arbeid werd
daarna voor het eerst pas weer aan de orde gesteld in 1954, door de staatscommis-
sie-Van Schaik die was ingesteld in verband met de herziening van de Grondwet.
Men stelde twee artikelen voor. Het eerste luidde "Zo groot mogelijke vrijheid van
arbeid en vrijheid van verbruik zijn voorwerpen van aanhoudende zorg der
Overheid."  Van het tweede ontwerp-artikel luidde het eerste lid: "De aanhoudende
zorg der Overheid is er op gericht, dat de bevolking in staat zij onder zedelijk,
sociaal en economisch bevredigende omstandigheden maatschappelijk nuttige arbeid
te verrichten en daarmee een behoorlijk bestaan te verwerven. •,259 Dit laatste
blijkt een enigszins omslachtige aanduiding te zijn van de zorg voor voldoende
werkgelegenheid die de overheid op zich neemt - met de aantekening dat dit niet zo
ver kan gaan dat "van de Overheid als het ware een garantie voor voldoende
werkgelegenheid wordt geeist". 260

De voorstellen van de Commissie Van Schaik werden niet in de Grondwet
opgenomen. Na een tijd stilte kwam in 1971 de Commissie Cals-Donner met een
voorstel over het onderwerp in kwestie, naar aanleiding van een advies dat de SER
had uitgebracht. Hieruit kwam het grondwetsartikel voort zoals dat uiteindelijk is
geformuleerd.261

Het   recht op arbeid is geplaatst   in het hoofdstuk "grondrechten"    van   de   in
februari 1983 van kracht geworden herziene Grondwet. Juister is het te stellen dat

258  Vergelijk het eerste deel van deze paragraaf, biz. 47, zie Teuben, biz. 37,38.
259 Artikel 209 en 209a, toegelicht op biz. 83 e.v. van het Eindrapport van de Staatscommissie tot

herziening van de Grondwet, 's-Gravenhage  1954. Zie ook Burkens in Werkgelegenheid: recht of
beleid?, biz. 55 en C.W. van der Pot/A.M. Donner, Handboek van het Nederiandse Stantsrecht.
Tjeenk Willink, Zwolle, de editie van  1983, biz. 291  en 292.

260   Eindrapport van de Staatscommissie,  1954, biz. 83.
261  In het SER-advies werden voorgesteld een bepaling betreffende de wettelijke regeling van "de

rechtspositie van de arbeidende mens" en een bepaling waarin het recht op vrije keuze van arbeid
werd erkend. Volgens de toelichting bij de laatste bepaling ging het daarbij niet om een 'recht op
arbeid' maar om een vrijheidsrecht, het recht namelijk "om door arbeid -in loondienst of in
zelfstandigheid- een inkomen te verwerven en om zelf te bepalen walke arbeid." Die vrijheid mag
de overheid niet aantasten (Van Maarseveen (red.), Adviezen win politieke en mantschappelijke
organen over vernieuwing van grondwet en kieswet, 's-Gravenhage  1969,  biz.  176,177 en  180)
Een uitdrukkelijke zorgplicht voor voldoende werkgelegenheid werd toegevoegd door de Commis-
sie Cals-Donner, met de kanttekening dat deze bepaling niet wil zeggen "dat de overheid zonder
meer gehouden zou zijn zelf werkgelegenheid te scheppen" - men dacht eerder aan "stimulerende
maatregelen" waarmee werkgelegenheid in de private sector zou worden bevorderd. Overigens
meende men met dit artiket in zekere zin weI aan te sluiten bij een door de SER voorgestelde
bepaling waarin werd gesteld dat "Wetgeving en bestuur zijn gericht op welzijn en ontplooiing van
mens en samenleving" -bevordering van werkgelegenheid werd daarbij inderdaad ook genoemd als
voorwerp van regelgeving. (Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en
de Kieswet, 1971, biz. 220 en 221. Zie over e.e.a. ook Van der Pot/Donner in de editie van 1989,
blz. 353.)
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eletneatg van dat recht  in dit hoofdstuk terug te vinden zijn.262 Een bepaling die
luidt dat eenieder recht heeft op arbeid komen we niet tegen. In artikel 19 Gr lezen
we:

"1   Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der over-
heid.

2   De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en
omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.

3   Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend,
behoudens de beperkingen  bij of krachtens  de wet gesteld."

In het eerste en derde lid komen de twee belangrijkste elementen van het recht op
arbeid terug: in de eerste plaats volledige werkgelegenheid, zij het in de afgezwak-

te  vorm  van  'zorg' voor 'voldoende werkgelegenheid',  en  in de tweede plaats  de
vrije keuze van arbeid, al spreekt het derde lid in dat verband uitsluitend over 'het
recht van iedere Nederlander'.263

Voor wat betreft het element 'volledige werkgelegenheid' laat Akkermans zien
dat de regering zich niet gebonden acht zelf werkgelegenheid te scheppen, de zorg
voor voldoende werkgelegenheid gaat niet verder dan mag worden verwacht gezien
de concrete mogelijkheden en de politieke en sociaal-economische omstandigheden.
Het was, zegt hij, zelfs uitdrukkelijk de bedoeling om het recht op arbeid (in de
zin van een concrete aanspraak van burgers op een baan) niet vast te leggen.264

Het lijkt erop dat men met de uiteindelijke tekst van artikel 19 de weg van de
minste weerstand gekozen heeft. De regering wordt door deze bepaling tot niets
meer verplicht dan wat zij zelf aangeeft toch al te doen. Ook de voorstellen van de
Commissie Van Schaik bevatten overigens geen bepaling waarin het recht op
arbeid expliciet erkend werd. Verder dan een 'zorgplicht' is men vanaf het begin al
niet gegaan. Daarmee ontbreekt een stimulans tot verdergaande verwezenlijking
van een recht op arbeid. Nog voor de tekst van de grondwetsbepaling was vastge-
steld merkte Burkens al op dat een enkele zorgplicht "weinig problematisch en
voor een juridische uiteenzetting niet bijster interessant" was.265 Hij zag meer in
een zogenaamde "inititrende bepaling" - een bepaling die w81 een stimulans tot
verdergaande verwezenlijking van bijvoorbeeld een recht op arbeid zou bevatten.
Het opnemen in de Grondwet van "initi8rende bepalingen" wilde hij voor uitzonde-
ringsgevallen bewaren, omdat het voor de wetgever toch een "sprong in het
duister" betekent. Maar juist voor het waarborgen van een recht op arbeid kan naar
zijn mening een "initierende rol" worden gespeeld door de Grondwet.266 Verwe-
zenlijking van een recht op arbeid moet in elk geval in bepaalde gevallen tot de

262  Ook de Commissie Cals-Donner gaf aan "niet een recht op arbeid in algemene zin" te hebben

geformuleerd maar in drie afzonderlijke artikelleden "drie elementen van dat recht" te hebben

opgenomen. Eindrapport van de Staatscommissie, 1971, biz. 220.
263 Zie hierover verderop, biz. 64.
264   Akkermans   1992,  biz.  336.  Zie  ook het Eindrapport  van de Commissie Cals-Donner,  blz.  221

(zoals besproken in noot 261).
265  Burkens, biz. 9.
266  Burkens, biz. 69.
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mogelijkheden behoren, en de Grondwet zou een opdracht kunnen bevatten aan de
gewone wetgever om na te gaan welke die gevallen zon. Opmerkelijk is dat
Burkens als voorbeeld van zo'n geval een verplichting voor overheid of bedrijfsle-
ven noemt "om een bepaald percentage werknemers afkomstig uit minderheidsgroe-
pen in dienst te nemen. n267

Het derde lid van artikel 19 gaat wel verder dan het enkele vastleggen van een
zorgplicht. Vrije keuze van arbeid wordt daar expliciet als recht erkend. Toch gaat
deze bepaling minder ver dan het lijkt. Door de overheid wordt het recht op vrije
arbeidskeuze beschouwd als een individueel vrijheidsrecht, dat wil zeggen een
recht op niet-inmenging, maar dat betekent niet "dat de overheid verplicht zou zijn
tot een actief, voorwaarden scheppend beleid, laat staan dat zij een gegarandeerd
recht  op een arbeidsplaats  in een zelf gekozen beroep zou inhouden. "268 Blijkens
de parlementaire bespreking van het ontwerp voor artikel 19 ging ook de Tweede
Kamer uit van een beperking van de vrije keuze van arbeid tot een recht op niet-
inmenging.269 Feitelijk is ook hier de weg van de minste weerstand gekozen,
deze keer niet door een en ander tot een zorgplicht te beperken, zoals in lid 1 van
artikel 19, maar juist door beperking tot een recht op niet-inmenging. De gedachte
dat, zoals in het eerste gedeelte van deze paragraaf besproken werd270, beide
hoofdelementen van het recht op arbeid (te weten het streven naar volledige
werkgelegenheid en de vrije keuze van arbeid) elk zowel 'klassieke' als 'sociale'
aspecten hebben en daarom elk zowel onthoudings- als inspanningsverplichtingen
met zich meebrengen vinden we niet in de Grondwet.

Anders dan in de uiteindelijk aanvaarde tekst van het grondwetsartikel werd in
een voorstel van het kabinet-Den Uyl de keuzevrijheid met opzet wel in een
zorgplicht verwerkt. Het eerste lid van het grondwetsartikel zou volgens dit
voorstel,   na de vaststelling   dat het bevorderen van voldoende werkgelegenheid
voorwerp  van  zorg  is  van de overheid,  in een tweede zin verdergaan  met  :"Haar
zorg is erop gericht een ieder in staat te stellen in zijn onderhoud te voorzien door
arbeid die afgestemd is op de persoonlijke en maatschappelijke behoeften en
mogelijkheden. Men pleitte tegen opname van een subjectief recht op vrije„271

keuze van arbeid omdat dit recht te zeer met het recht op vrije beroepsuitoefening
verweven is; voor dat laatste zouden vele regelingen getroffen moeten worden door
de wetgever. 272

267   Burkens, blz.  70.  Over een dergelijke maatregel zie verder hoofdstuk 4B paragraaf c betreffende
positieve discriminatie, blz. 236.

268 Notitie "Grondrecht van vrijheid  van arbeidskeuze", Tweede Kamer 1985-1986, 19376 nrs. 1-2,
blz. 4. Een vergelijkbaar standpunt was reeds te vinden  in het SER-advies van  1969,  biz.  180;  zie
de bespreking daarvan in noot 261.

269 Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, biz. 2319/20. Zie Grondrechten evaluatie-onderzoek,
Documentatierapport biz. 19-7.

270 Zie blz. 58,59.
271 Tweede Kamer 1975-1976, 13873 nr. 2.
272 Tweede Kamer 1975-1976, 13873 nr. 3, biz. 10. Zie ook Akkermans 1992, biz. 339 en Van der

Pot/Donner in de editie van 1995, biz. 332.
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Op initiatief van de Tweede Kamer is de vrije arbeidskeuze toch als subjectief
recht geformuleerd.273 De door de regering voorgestelde 'zorgplicht' is in de
uiteindelijke tekst van de Grondwet niet overgenomen. Het schrappen van deze
passage werd door Frenkel als een verlies beschouwd, omdat de zorgplicht op het
gebied van de werkgelegenheid hierin nu juist nader was uitgewerkt. Dat men
kennelijk niet meer dan een minimum aan van overheidswege te nemen maatrege-
len heeft willen vastleggen deed hem opmerken: "Zelfs aan koud water zou men
zich niet mogen branden". 274

De volgens de regering noodzakelijke regeling van de beroepsuitoefening is te
baseren op de beperkingsgrond die aan het derde lid van artikel 19 is toegevoegd.
Het recht op vrije arbeidskeuze geldt namelijk "behoudens de beperkingen bij of
krachtens   de wet gesteld". Blijkens de Notitie "Grondrecht van vrijheid   van
arbeidskeuze wordt hiermee met name gedoeld op "voorschriften, die veelal

„275

een maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening beogen te waarborgen".  De
regering vraagt zich weliswaar af hoe ver dergelijke voorschriften mogen gaan,
maar stelt dat zelfs als de vrijheid van arbeidskeuze er duidelijk door beperkt wordt
van strijd met de Grondwet geen sprake zal zijn wanneer de beperkingen zijn
opgenomen in een wet dan wel een regeling krachtens een specifieke wetsbe-
paling.276 Of zulke beperkingen ook op grond van internationale bepalingen
toelaatbaar zijn vraagt men zich daarbij echter niet af. De internationale bepalingen
zelf geven daarover overigens ook niet direct uitsluitsel. Noch in artikel 6 CESCR,
noch in de CERD, noch in artikel 1 ESC wordt gewezen op de mogelijkheid van
maatregelen waardoor de vrije keuze van arbeid beperkt wordt.277 Dit heeft
natuurlijk te maken met het karakter van deze bepalingen: zoals gezegd is het recht
op arbeid met daarbij inbegrepen de vrije arbeidskeuze in als 'sociaal' gerubriceer-
de verdragsbepalingen opgenomen. Daarin gaat het om rechten ten aanzien waar-
van de overheid een inspanningsve,plichting heeft; dit brengt allerlei beperkingen
voor wat betreft de realisatie van deze rechten met zich mee. Het zijn de als
'klassiek' aan te duiden bepalingen waarin, juist omdat het om rechten met een

273 Tweede Kamer 1976-1977, 13873 nr.  13.
274 B.S. Frenkel, Werkgelegenheid, rechtspositie van de werknemers en bestaanszekerheid. In: A.K.

Koekkoek, W. Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten: commentaar op hoofdstuk i van
de herziene Grondwet (Jeukensbundel),  Ars   AEqui   Libri,   Nijmegen   1982,   biz.   399.   Terecht
onderkent Frenkel hiermee dat er een 'zorg-aspect' aan de vrije keuze van arbeid is te ontdekken.
Overigens was Fase van mening dat het derde lid van artikel 19 juist aan duidelijkheid gewonnen
heeft nu het niet in een vage zorgverplichting is verpakt. W.J.P.M. Fase, Sociale grondrechten in
de Grondwet. In: NJCM-Bulletin 8-3 (1983), blz. 210.

275 Biz. 5.
276 Notitie "Grondrecht van vre'heid van arbeidskeuze", biz. 9 en 11. De woorden "bij of krachtens" in

artikel 19 lid 3 maken duidelijk dat delegatie van wetgeving is toegestaan, hoewel de bedoelde
voorschriften doorgaans in een wet in formele zin worden neergelegd.

277  Artikel 31 (1) ESC opent overigens wei de mogelijkheid van beperkingen op alle rechten uit het
verdrag voor zover deze "prescribed by law" zijn en "necessary in a democratic society for the
protection of the rights and freedoms of others or for the protection of public interest, national
security, public health, or morals", een algemene beperkingsclausule die vergelijkbaar is met de
beperkingsclausules in verdragen die overwegend 'klassieke' rechten bevatten, zoals bijvoorbeeld
de ECHR.
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meer absoluut karakter gaat, vaak nauwkeurig wordt aangegeven welke beperkin-
gen mogelijk zijn.

Met het verwerpen van het regeringsvoorstel is overigens ook een vermelding
van het idee dat arbeid afgestemd moet zijn op persoonlijke wensen en bekwaam-
heden uit de Grondwet verdwenen. Dit idee, waaraan zoals we zagen vooral de
ILO veel aandacht heeft besteed278, had alleen in het voorstel van het kabinet-
Den Uyl uitdrukkelijk een plaats gekregen. De 'persoonlijke behoeften en moge-
lijkheden' krijgen nu enkel indirect aandacht via de vrije arbeidskeuze.

Wat direct opvalt aan artikel 19 lid 3 Gr is het feit dat het recht op vrije
arbeidskeuze alleen voor Nederlanders is vastgelegd. Eenzelfde beperking vinden
we in artikel 3 van de Grondwet dat nog een ander element van het recht op arbeid
betreft, te weten de benoembaarheid in openbare dienst. Artikel 3 Gr luidt: "Alle
Nederlanders   zijn op gelijke   voet in openbare dienst benoembaar." Bij beide
grondwetsartikelen doet zich de vraag voor of buitenlanders - personen met een
andere dan de Nederlandse nationaliteit - van het recht in kwestie zijn uitgesloten.

Voor wat betreft artikel 19 lid 3 Gr is deze vraag noch bij de grondwetsherzie-
ning noch in de regeringsnotitie over de vrije keuze van arbeid aan de orde
gekomen. Bij artikel 3 Gr is dit anders. In de Memorie van Toelichting bij het
ontwerp voor dit artikel lezen we dat men de bestaande grondwetsbepaling, waarin
was vastgelegd: "Geen vreemdeling is [tot landsbedieningen] benoembaar, dan
volgens de bepalingen  der wet", wilde schrappen omdat daarmee "een ongewenst
accent op het weren van vreemdelingen" werd gelegd.279 Uitdrukkelijk is vervol-
gens vermeld dat de benoembaarheid van vreemdelingen in openbare dienst niet
wordt uitgesloten door de beperking tot Nederlanders in het nieuwe artikel.280
Eenzelfde uitgangspunt spreekt uit de intrekking in 1987 van de Wet regelende de
Benoembaarheid van Vreemdelingen tot Landsbedieningen. Volgens die wet waren
vreemdelingen in principe niet benoembaar, behoudens in enkele uitdrukkelijk in
die wet genoemde functies. De nieuwe Wet Benoembaarheid van Vreemdelingen in
Openbare dienst gaat uit van het omgekeerde: vreemdelingen zijn in principe
benoembaar, behoudens in enkele speciaal genoemde gevallen.

281

Voor artikel 19 lid 3 Gr kan een vergelijkbare redenering gevolgd worden:
niet-Nederlanders zijn niet uitgesloten. Feit blijft echter dat in dit artikel net zo min
als in artikel 3 Gr expliciet vermeld staat dat vreemdelingen recht hebben op
hetgeen in die bepalingen is beschreven. Alleen al uit het bestaan van de Wet
Arbeid Buitenlandse Werknemers zou men kunnen opmaken dat vreemdelingen
geen recht hebben op vrije keuze van arbeid.282 Dat artikel 19 lid 3 Gr tot Ne-

derlanders beperkt is hoeft naar de mening van Akkermans geen problemen op te
leveren zolang er maar niet a-contrario geredeneerd wordt (in welk geval alles wat

278  Zie het begin van het eerste gedeelte van deze paragraaf, biz. 46,47.

279 Tweede Kamer 1975-1976, 13872 nrs. 1-5, biz. 26.
280 Zie voorgaande noot Vergelijk ook P.L.G. van Velzen, Benoembaarheid op gelijke voet. In:

Jeukensbundel, biz.  118
281   Zie over deze wetgeving nader hoofdstuk 4A paragraaf b, blz. 172, 173.
282  Aldus het NJCM in het rapport Minderheden en mensenrechten, Stichting NJCM-Boekerij, Leiden

1984, blz. 54.
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niet expliciet is opgenomen buiten het bereik van de bepaling zou vallen).283 Le
redactie van het artikel laat echter de mogelijkheid open om wel a-contrario te
redeneren. Hetzelfde geldt voor artikel 3 Gr, waarvan trouwens in de hiervoor
besproken Memorie van Toelichting uitdrukkelijk gezegd is dat het de bevoegdheid
van de wetgever onverlet laat om zolang dit in overeenstemming is met het
internationaal recht bepaalde openbare functies voor de eigen staatsburgers te
reserveren.284 Vreemdelingen zijn dus weliswaar niet uitgesloten, maar zij kun-
nen ook geen beroep doen op deze bepalingen. 285

De opmerking dat een en ander wel in overeenstemming dient te zijn met het
internationaal recht mag niet over het hoofd gezien worden. In de regeringsnotitie
over de vrije keuze van arbeid werd aangegeven dat de beperking tot Nederlanders
van artikel  19 lid 3 Gr maakt dat deze bepaling minder ver gaat dan de verdragsar-
tikelen over het betreffende onderwerp.286 Daarmee wordt de vraag opgeroepen
of er geen sprake is van strijd met hetgeen op internationaal niveau verlangd
wordt. Ook voor artikel 3 Gr is die vraag aan de orde. Weliswaar eist artikel 25
(c) CCPR niet meer dan het recht van iedere staatsburger op toegang tot "public
service   in his country".    Met die bepaling   is het Nederlandse recht   dus   niet    in

strijd. Bij enkele andere verdragsbepalingen echter ligt dit anders. Deze kwestie
wordt in hoofdstuk 4A besproken.

287

In het vierde hoofdstuk komt aan de orde dat de bestrijding van rassendiscri-
minatie meer en meer ook de bestrijding van discriminatie naar nationaliteit omvat.
Het gaat daarbij echter om een nog onvoltooide ontwikkeling. De situatie rond
artikel 3 en artikel 19 lid 3 Gr levert een vergelijkbaar beeld op. Enerzijds worden
niet-Nederlanders inmiddels niet meer categorisch uitgesloten, anderzijds was men
in elk geval ten tijde van de grondwetsherziening nog niet zo ver dat kon worden
gekozen voor een formulering waarin gesproken wordt van "het recht van een
ieder". 288

De grondwetsartikelen zijn niet expliciet naar aanleiding van de op het recht
op arbeid betrekking hebbende verdragsbepalingen opgenomen. Wet past de
opname van 'sociale grondrechten' in de Grondwet bij de tendens van de laatste
tijd om ook 'sociale' rechten meer aandacht te geven. Ondanks de gesignaleerde
beperkin heeft het recht op arbeid-viade.bedoelde grondwetsbepalingen in elk
gSIAL-uildnlkkelijl -een-plaats_inhet Nedertandse rechtekreB9

De vraag laat zich stellen of het recht op arbeid nog op een andere wijze dan via
de Grondwet in het Nederlandse recht is terug te vinden. Opgemerkt dient te
worden dat binnen het arbeidsrecht met het begrip 'recht op arbeid'  naar een heel
specifieke kwestie wordt verwezen. Het gaat dan om de vraag of binnen een reeds

283  Akkermans in de editie van 1987, biz. 325.
284 Tweede Kamer 1975-1976, 13872 nrs. 1-5, biz. 26.
285    Vergelijk ook Akkermans  1992 over artikel  3  Gr (biz.  75).
186   Notitie "Grondrecht  van  vrijheid  van arbeidskeuze", biz. 16.
287 Zie paragraaf b van hoofdstuk 4A, biz. 169 e.v.
288 Een formulering waaraan Akkermans volgens de editie  van  1987 de voorkeur had gegeven  (blz.

325). Over de ontwikkeling waarnaar in bovenstaande passage verwezen wordt, zle hoofdstuk 4A
paragraaf a, biz.  155 e.v. en blz.  166, 167.
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bestaande arbeidsovereenkomst sprake is van een recht op 'feitelijke tewerkstel-
ling', dat wil zeggen een recht in staat te worden gesteld de overeengekomen
arbeid ook daadwerkelijk te verrichten. De zin van zo'n recht is met name hierin
gelegen dat men, zelfs al zou men zonde-r de arbeid daadwerkelijk te verrichten
loon kunnen ontvangen, er toch belang bij heeft de arbeid te kunnen uitvoeren,
omdat arbeid voor een werknemer meer hetekent dan enkel het ontvangen van
loon.289 We zien hier in elk geval een duidelijk verband met de in het eerste deel
van deze paragraaf aan de orde gekomen betekenis van het verrichten van arbeid.
X De keerzijde van het recht Op tewerkstelling is de verplichting van de werkge-

ver om de werknemer feitelijk werk te verschaffen. Deze verplichting wordt
gebaseerd op artikel 7:611 NBW (1638z BW) waarin het beginsel van goed
werkgeverschap is neergelegd: "De werkgever is in het algemeen verplicht al
datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden
behoort  te doen en  na te laten".

Tot nog toe heeft de Hoge Raad het bestaan van een algemeen recht op arbeid
in de hier aangegeven betekenis ontkend. Of men in een bepaald geval aanspraak
kan maken op feitelijke tewerkstelling hangt volgens de Hoge Raad af van de aard
van de dienstbetrekking, de overeengekomen arbeid en eventuele bijzondere
omstandigheden.290 In de lagere rechtspraak en de literatuur blijkt men dit stand-
punt echter niet te delen. 291

Er zijn twee verschillende benaderingen mogelijk van het recht op feitelijke
tewerkstellingiVolgens de eerste benadering dient dit Idht gescheiden gehouden te
worden van het recht op arbeid als recht van de mens omdat het daar in feite niets
mee te maken heeft. In dit licht is te begrijpen waarom Fase in zijn artikel "Het
recht op arbeid en de verplichting tot arbeid" niets anders bespreekt dan het recht
op   tewerkstelling   in het Nederlandse arbeidsrecht,   ook al heeft  hij   de  term ' recht
op arbeid' gehandhaafd in de titel.292 Zowel Frenkel als Burkens noemen het
recht op feitelijke tewerkstelling een zaak van geheel andere-orde-dan het grond-
wettelijk recht op arbeid.293 Bij het recht op arbeid in arbeidsrechtelijke zin gaat
het dan over een aanspraak jegens de werkgever om daadwerkelijk arbeid te
kunnen verrichten binnen het kader van een bestaande dienstbetrekking, een recht
op behoud van eenmaal verworven arbeid. In staatsrechtelijke of meer in het
bijzonder grondrechtelijke zin gaat het om een recht jegens de overheid dat betrek-
king heeft op werkgelegenheid, op "de beschikbaarstelling van arbeidsmogelijkhe-

289  A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk Willink,
Alphen  aan den Rijn, vijfde druk  1996, biz.  111; G. Heerma van  Voss, Goed werkgeverschap als
bron van vernieuwing van het arbeidsrecht. San· som Tjeenk Willink, Alphen  aan  den  Rijn  1993,
biz. 59.

290 Zie bijvoorbeeld HR 26 rnaart 1965, NJ 1965 nr. 163 en HR 12 mei 1989, N/ 1989 nr. 801.
291 Zie Heerma van Voss, biz. 61 en 62, zie ook M.G.  Rood, Over de goede werkgever en de goede

werknemer. In: SMA 1982, blz. 498 e.v., die de argumenten tegen het bestaan van een algemeen
recht terzake weinig overtuigend vindt (blz. 505 en 506).

292  W.J.P.M. Fase, Het recht op arbeid en de verplichting tot arbeid. In: NJB, 12 april 1975, afl. 15,
biz. 477 e.v.

293    Frenkel in Jeukensbundel, biz. 399, Burkens, biz.  1 I  en  12.
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den voor hen die in staat en bereid zijn te arbeiden. Er is dus sprake van
„ 294

twee verschillende concepten, zowel inhoudelijk als wat betreft de juridische status.
Volgens een andere, tweede benadering echter kunnen we stellen dat de inhoud

van het recht op feitelijke tewerkstelling gedekt wordt door het recht op arbeid als
recht van de mens. Het verband tussen de twee blijkt allereerst uit de motivering
voor het belang van het kunnen verrichten van arbeid die, zoals hiervoor geconsta-
teerd werd, in beide gevallen gelijk is. Verder ziet Heerma van Voss in het recht
op feitelijke tewerkstelling een vorm van horizontale werking van het grondwette-
lijk recht op arbeid - "Niet in de zin dat de werkgever te allen tijde gehouden zou
zijn werk aan te bieden, maar wel dat hij voor het onthouden van zo'n aanbod een
mdeliike grond moethebben, gelegen in hetzij het gedrag van de werknemer hetzij
de hoeveelheid werk die voorhanden is of de organisatie van de onderneming. „295

Ook Burkens komt op de horizontale werking van het grondwettelijk recht op
arbeid: hoewel  dit als grondrecht  in de eerste plaats verplichtingen  voor  de over-
heid met zich meebrengt kunnen de "door de overheid te treffen voorzieningen"
wel degelijk tot verplichtingen leiden voor met name werkgevers.296 De door
hem in het kader van een nadere uitwerking van het grondwettelijk recht op arbeid
voorgestelde verplichting tot het in dienst nemen van een bepaald percentage
werknemers die tot minderheidsgroepen behoren zou daarvan een voorbeeld
kunnen zijn, maar er kan ook gedacht worden aan de plicht tot feitelijke tewerk-
stelling.

In een noot merkt Burkens op dat de bedoelde horizontale werking eigenlijk
alleen denkbaar is in de vorm van "een voor het private rechtsverkeer geldend
stelsel van rechten en verplichtingen, hetwelk een overheidsorgaan (m.n. de
wetgever) in het leven heeft geroepen ter uitvoering  van het sociale grond-
recht."297  In het licht  van het voorgaande lijkt mij  dat  we deze lijn kunnen door-
trekken voor wat betreft het :BLBht
op feitelijke-Svericstelling:_wp hinnpn rlat rprht hpfrhnliwpn Als epn gerleeltelijke
uitvoering_Qf verwezenlijking   van het recht  np  Arhpiri Als rprht  van de rn pn Q  298

Hetzelfde kunnen we vervolgens ook zeggen van verscheidene andere arbeids-
rechtelijke kwesties waarbij het recht op arbeid op een bepaalde manier in het
geding is. Kijken we naar de situatie van ontslag - waarbij de arbeidsverhouding
geheel tot een einde komt - dan zien we dat de werkgever een werknemer niet op
onredelijke wijze mag ontslaan. Het verband met het recht op arbeid ligt, zoals
hiervoor reeds gesteld werd, in het feit dat het verbreken van een eenmaal aange-
gane arbeidsverhouding op een willekeurig moment en zonder redelijke grond een
ernstige beperking betekent van de (voortgezette) toegang tot arbeid.299 Een goede

294  Burkens, blz. 12.
295  Heerma van Voss, biz. 60.
296   Burkens, blz.  12. Over horizontale werking zie verder hoofdstuk 3 paragraaf b.
297    Burkens,  noot  6  op  blz. 71; nadruk toegevoegd.
298  Dit laat het geconstateerde verschil in juridische status van de twee rechten onverlet.
299  Zie het eerste gedeelte van deze paragraaf, biz. 58; zie ook Jacobs en Heerma van Voss, Elemen-

tair Sociaal Recht 1996, biz. 137.
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ontslagbescherming kan daarom ook beschouwd worden als een bijdrage aan de
realisatie van het recht op arbeid.300

Een regeling die verder nog met het recht op arbeid in verband gebracht zou
kunnen worden is de sanctiemogelijkheid van herstel van de dienstbetrekking voor
het   geval   dat de rechter oordeelt   dat een ontslag kennelijk onredelijk   is. 301    Het

verbreken van de toegang tot arbeid wordt dan immers ongedaan gemaakt - dit zou
ook gezien kunnen worden als een stukje realisatie van het recht op arbeid.302 De

sanctiemogelijkheid wordt echter niet vaak gebruikt en is bovendiend te kopen
door de voormalige werkgever. 303

Er zijn nog andere arbeidsrechtelijke kwesties waarbij sprake kan zijn van
invloed op de uitoefening van het recht op arbeid. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de situatie die ontstaat wanneer bij een staking een aantal werknemers door wil
werken maar de stakers hen verhinderen dit voornemen uit te voeren. De 'werk-
willigen' zouden in dat geval een beroep kunnen doen op een recht op arbeid. Punt
van discussie is in die situatie echter veeleer of werkwilligen recht hebben op
doorbetaling van hun loon.304

Een ander voorbeeld kan aan het Engelse recht ontleend worden. In het geval
van een zogeheten 'closed shop' is de werknemer die in een bepaald bedrijf
werkzaam is verplicht tevens lid te worden van een bepaalde vakbond. Waar
weigering daartoe over te gaan ontslag ten gevolge heeft kunnen we zeker stellen
dat het recht op arbeid van de betreffende werknemers in het gedrang komt.305 In
de bekende zaak van Young, James en Webster, waarin door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens een uitspraak is gedaan, werd het probleem echter
niet vanuit het recht op arbeid benaderd maar vanuit de vraag of het recht lid te
worden van een vakbond ook het recht inhield om gddn lid te worden van een
bepaalde vakbond;  het Hof oordeelde  dat  de  in het recht  op

" freedom of associati-
on" (artikel 11 ECHR) besloten keuzevrijheid in dit geval te drastisch beperkt
was.306

Een derde en laatste voorbeeld betreft het concurrentiebeding. Waar zo'n
beding gesloten is mag een werknemer na afloop van de dienstbetrekking enige tijd

300 Over ontslagbescherming zie hoofdstuk 5.
301 Op grond van artikel 7:682 NBW (1639t BW),
302  Voor het Engelse recht spreekt Hepple van "the right to remain continuously employed, including

the right to reinstatement, or re-engagement in the event of unjustified termination" als aspect van
het recht op arbeid. B. Hepple, A Right to work?, Industrial Labour Journal vol. 10, 1981, biz. 65
e.v.; biz. 76.

303 Zie Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, blz.  159 en L.H.  van den  Heuvel,
De  redet/kheidstoetsing van onts/agen. Kluwer, Deventer  1983,  blz.  83.

304 Zie daarover Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, blz.  214.
305  Over dit typisch Engelse strijdpunt onder andere Lord Wedderburn, 7715 Worker and the Law, 3e

druk   1986,  in het bijzonder  biz.  35.   Met "the right  to work" wordt  in  dit  boek  zel fs speciaal
bedoeld "the right to work as a non-unionist", het recht om te werken ook als men geen vakbonds-
lid is (blz. 364).

306 European Court of Human Rights, Young, James and  Webster  v. UK, Publications of the European
Court of Human Rights Series A (Judgments and Decisions), no. 44, 13-8-1981. Dat het recht op

arbeid niet aan de orde kwam hoeft ons overigens niet te verbazen nu dit recht niet in de ECHR is
opgenornen.
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niet werkzaam zijn op het werkterrein van zijn voormalige werkgever, dit om
concurrentie tegen te gaan. De invloed op het recht op arbeid van de ex-werkne-
mer is duidelijk: hij wordt bepfrkt in zijn vriie keuze_xan_aIh:ift Lkan in het
extreme geval vanwege het beding zelfs geen nieuwe baan vinden.307 Dit voor-
beeld zal overigens, evenals de twee andere zojuist besproken voorbeelden, verder
niet aan de orde komen, aangezien het hier geen kwesties betreft die speciaal
relevant zon in verband met het genot van het recht op arbeid vni van rassendiscri-
minatie, of anders geformuleerd met realisatie van het recht op arbeid specifiek
voor  leden van 'etnische minderheden'.

307   Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht 1996, biz.  175.
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HOOFDSTUK 2

DE RELEVANTE INTERNATIONALE BEPALINGEN

Inteiding

Een tamelijk groot aantal bepalingen uit internationale instrumenten heeft op een of
andere manier betrekking op het onderwerp 'rassendiscriminatie en het recht op
arbeid'.  In het voorgaande hoofdstuk kwamen enkele van die bepalingen al aan de
orde, voor zover daarin formuleringen te vinden waren van de begrippen 'discrimi-
natie',  'ras' en 'recht op arbeid'.

Een aantal instrumenten zal voor het vervolg centraal staan. In de eerste plaats
de CERD, het verdrag dat het meest direct betrekking heeft op de uitbanning van
rassendiscriminatie ten aanzien van het recht op arbeid. Van de teksten met
mondiale reikwijdte zijn verder van belang de twee Covenants van 1966, het ene
betreffende burger- en politieke rechten en het andere betreffende economische,
sociale en culturele rechten. Beide bevatten enkele artikelen waarin of (rassen)dis-
criminatie of het recht op arbeid op de een of andere manier ter sprake komt.

Onder de ILO zijn vele verdragen tot stand gekomen. Vijf daarvan hebben

meer of minder direct (mede) betrekking op het onderwerp 'rassendiscriminatie en
het  recht op arbeid'.   Het  gaat  om  C. 111, de Discrimination (Employment   and
Occupation) Convention,  C. 122 (Employment Policy),  C.97 en  143 over migreren-
de  werknemers  en  C. 158 getiteld "Termination of employment  at the initiative  of

the employer".
Op regionaal niveau zijn er het ESC en de European Convention on the Legal

Status of Migrant Workers (ECLSMW). Daarvan zullen ook enkele bepalingen ter
sprake komen.

Hoewel men bij het ter sprake komen van juridische bepalingen op Europees

niveau snel geneigd is aan de Europese Unie (EU) te denken zal deze organisatie in
dit boek niet dan zijdelings ter sprake komen. Weliswaar besteedt de EU sinds een

aantal jaren wat meer aandacht aan sociale grondrechten evenals aan het probleem
van rassendiscriminatie, maar er is nog geen sprake van verdragsbepalingen waarin
een recht op arbeid en/of een verbod van rassendiscriminatie is neergelegd.

Tenslotte is nog relevant een nieuw verdrag dat onder de VN tot stand geko-
men is: de internationale conventie betreffende migrerende werknemers. Deze is

echter nog niet in werking getreden.
In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de inhoud van de

relevante bepalingen uit deze instrumenten en de verplichtingen die zij aan staten

opleggen. Het overzicht is onderverdeeld in besprekingen van achtereenvolgens
VN-bepalingen met betrekking tot rassendiscriminatie en het recht op arbeid
(paragraaf a), bepalingen met betrekking tot rassendiscriminatie en het recht op
arbeid op Europees niveau (paragraaf b), ILO-bepalingen met betrekking tot
rassendiscriminatie    en het recht op arbeid (pat:agraaf c), ILO-bepalingen    met
betrekking tot migrerende werknemers (paragraaf d), Europese bepalingen met
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betrekking tot migrerende werknemers (paragraaf e) en tenslotte de VN-conventie
met betrekking tot migrerende werknemers (paragraaf f).

a.    VN-bepalingen met betrekking tot rassendiscriminatie en het recht op
arbeid

De vanwege de relevantie voor het onderwerp voorop te stellen Rassendiscrimina-
tieconventie   van de Verenigde Naties dateert   van    1965. Dit verdrag   is   in   een
opmerkelijk snel tempo tot stand gekomen. In eerste instantie was de aandacht van
de VN gericht op het opstellen van algemene mensenrechteninstrumenten. Met
name echter een serie anti-semitische incidenten in West-Europa in de jaren '50
vormde de directe aanleiding voor de gedachte dat in het bijzonder ter bestrijding
van rassendiscriminatie concrete stappen noodzakelijk waren. In 1962 vroeg
daarom de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een resolutie om de
voorbereiding van een ontwerp-conventie. Al op 20 november 1963 werd een
verklaring, de United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, door de Algemene Vergadering aangenomen: De vervaar-
diging  van een conventie kreeg vervolgens 'absolute prioriteit'. Hoewel sommigen
meenden dat het probleem van rassendiscriminatie niet via een verdrag maar door
middel van opvoeding en voorlichting diende te worden opgelost werd het idee van
een conventie door de meeste staten gesteund. Vooral derde-wereldlanden zagen
veel in een adequaat instrument tegen racisme. Binnen twee jaar was de Internatio-
nal Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination een feit:
op 21 december 1965 werd de tekst unaniem aanvaard.2

De Declaration was vooral bedoeld om de "guiding principles" over het
onderwerp  weer te geven.3   We  lezen dat rassendiscriminatie verworpen wordt
onder andere omdat het een schending is van de rechten van de mens en dat
niemand zich in mensenrechtenkwesties schuldig mag maken aan discriminatie.
Overigens is dit, gezien de in het eerste hoofdstuk besproken problemen ten
aanzien van inhoud en betekenis van het begrip rassendiscriminatie, een weinig
diepzinnige weergave van de aan de instrumenten ten grondslag liggende beginse-
len. In een derde artikel worden enkele gebieden genoemd waar rassendiscriminatie
in het bijzonder bestreden dient te worden:"employment"  is 66n van die gebieden.
De conventie geeft preciezere regels, omdat het een verdrag is en geen verklaring,
maar de tekst sluit nauw aan bij hetgeen reeds in de Declaration verwoord werd.4

De CERD opent met een definitiebepaling die als zodanig in het eerste
hoofdstuk reeds aan de orde is gekomen. Wat aan dit eerste artikel verder nog

1 GA Resolution  1904 (XVIll)
2         Het verdrag trad in werking op 4 januari  1969.  Over de hierboven beschreven totstandkomingsge-

schiedenis zie N. LErner, 7712 UN. Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination. Sijthoff en Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980; N. Lerner, Curbing Racial
Discrimination: fifteen years CERD. In: 13 Israel  Yearbook  of Human Rights, 1983, biz. 170; H.
Santa Cruz, Racial Discrimination. United Nations, New York 1971, biz. 23; Michael Banton,
International Action Against Racial Discrimination. Clarendon  Press,  Oxford  1996, biz.  50 e.v.

3    E/CN.4/SR.775, biz. 5.
4    E/CN.4/SR.775, biz. 4 en 5.
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opvalt is het vierde lid waarin de mogelijkheid wordt geopend voor door staten te
nemen maatregelen die positieve discriminatie inhouden, zij het enkel op bepaalde
voorwaarden. 5

Het tweede artikel van de CERD geeft het duidelijkst aan wat voor maatrege-
len van de verdragsstaten verwacht worden. Lid 1 van dit artikel luidt als volgt:

"States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all
appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination
in all its forms and promoting understanding among all races and, to this end:
a. Each State Party undertakes to engage  in  no  act or practice  o f racial discrimi-
nation against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all
public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformi-
ty with this obligation;
b. Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimi-
nation by any persons or organizations;
c. Each State Party shall take effective measures to review governmental, national
and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations
which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it
exists;
d. Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means,
including legislation as required by circumstances, racial discrimination by any
persons, group or organization;
e. Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationalist
multiracial organizations and movements and other means of eliminating barriers
between races, and to discourage anything which tends to strengthen racial
division. "

De inleidende zin van het artikel schept, door aan te geven hoe het beleid van
staten er uit moet zien, als het ware een kader waarbinnen de concrete verplichtin-
gen een plaats krijgen. De verplichtingen zelf gaan telkens een stapje verder, er is
een soort "gradual system of undertakings for State Parties" opgezet: Het verst
gaat de bepaling sub d waarin staten zich verbinden alle noodzakelijke maatregelen
te nemen om rassendiscriminatie daadwerkelijk uit te bannen. Volgens Schwelb
gaat het hier zelfs om "the most important and most far-reaching of all substantive
provisions  of the Convention".7 Zeker  is dat sommigen deze verplichting te direct
vonden. Tijdens de discussie over de ontwerp-conventie in de Human Rights
Commission, de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, werd door
Engeland een amendement op de bepaling voorgesteld (weglating van de woorden
"to prohibit") omdat het voorgeschreven beleid niet van de ene op de andere dag
zou kunnen worden verwezenlijkt. In antwoord hierop stelde echter de Russische
delegatie: "If a State party refused to prohibit racial discrimination and proposed
instead a very vague undertaking to bring it to an end within an unspecified period

5       Over het onderwerp positieve discriminatie zie hoofdstuk 4B, paragraaf c.
6    Lemer, biz. 37.
7 Egon Schwelb, The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-

nation. in: International and Comparative Law Quarterly, No\. 15 Oct. 1996, biz. 996-1059; zie
biz. 1017.
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of time, the purpose for which the convention had been drafted would never be
attained. "8

In het tweede lid van artikel 2 wordt aan staten opgelegd om, indien noodzake-
lijk, over te gaan tot het nemen van "special and concrete measures" in het belang
van (leden van) bepaalde raciale groepen. Gezien artikel 1 lid 4 CERD lijkt deze
bepaling overbodig. In het tweede artikel gaat het echter om concrete verplichtin-
gen en niet meer om een definitie-kwestie.

Relevant voor ons onderwerp is vervolgens nog het vijfde artikel, dat eveneens
in het eerste hoofdstuk al aan de orde kwam. Samen met de inleidende passage is
het lid e (i) van dit artikel dat de aandacht verdient. We lezen hier:

"In compliance with the fundamental obligations laid down in Article 2 of this
Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimi-
nation in all its forms and to guarantee the right of everyone without distinction as
to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in
the  enjoyment  of the following rights:
(„...)
e. economic, social and cultural rights, in particular:
i. the rights to work, to free choice of employment, to just and favourable
conditions of work, to protection against unemployment, to equal pay for equal

work, to just and favourable remuneration".

Dit artikel lijkt enigszins overbodig naast artikel 2.9 We kunnen het echter be-
schouwen als een uitwerking in detail van de basisverplichtingen die het tweede
artikel heeft genoemd en waarnaar dit vijfde artikel ook verwijst.10 Het belang
van de bestrijding van rassendiscriminatie speciaal op het gebied van arbeid wordt
bovendien met deze bepaling expliciet vermeld en daarmee extra benadrukt. Het is
precies deze bepaling waarop de eerste uitspraak van het Ct ERD in een individue-
le klachtzaak betrekking had."

Het is van belang te weten dat zowel de Verklaring als de Conventie unaniem
werden aanvaard en dat de Conventie door de overgrote meerderheid van de staten
is geratificeerd.12 De effectiviteit van de CERD wordt daardoor vergroot. Univer-
seel is het verdrag ook doordat het de bestrijding van rassendiscriminatie beoogt in
alle mogelijke vormen en waar ook maar ter wereld.13

8        E/CN.4/SR.787,  blz.  l l. De woorden "to prohibit" werden  in de tekst gehandhaafd,de bepaling
werd zelfs nog versterkt door toevoeging van de woorden "and bring to an end".

9 Zoals tijdens de discussies over de ontwerp-tekst werd opgemerkt, zie bv. E/CN.4/SR.797, biz. 6.
10   Dit is ook de opvatting van Warwick McKean, Equality and Discrimination under International

Law, Oxford, Clarendon Press  1983, biz.  162.
11    Zie over die uitspraak hoofdstuk 5.
12      Op 4 april 1997 waren  er 148 ratificaties.
13    Lerner, blz. 1 en biz. 9. Banton stelt: "The claim that all forms of racial discrimination could be

eliminated  was only  one  of the errors  in the Convention adopted  in  1965,  but it proved  to  be  of
positive value." (blz. 73)
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Nederland ratificeerde de CERD op 10 december 1971. Erg snel is dit dus niet
gebeurd. Ook in de Tweede Kamer is daarop kritiek geleverd:4 Overigens heers-
te zowel bij de regering als bij het parlement de overtuiging, net zoals dat eerder
ten aanzien van de ECHR het geval geweest was, dat ratificatie van dit van
mondiaal belang geachte verdrag voor Nederland geen ingrijpende gevolgen zou
hebben noch tot het nemen van verstrekkende maatregelen zou hoeven te leiden. 15

Het is de vraag of deze relatieve zorgeloosheid wel helemaal terecht was, ook al is
de situatie in vele andere staten een stuk ernstiger.

Zoals gezegd had het opstellen van algemene mensenrechtenverdragen vanaf het
begin de aandacht van de Verenigde Naties. Het plan was om een zogenaamde
'Bill of Rights' op te stellen bestaande uit een verklaring, een verdrag  en een
toezichtsmechanisme. Het eerste dat voltooid werd was de verklaring: de Universe-
le Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948. Sinds de
totstandkoming van de UDHR werd gewerkt aan wat eerst 66n en daarna een
tweetal verdragen moest worden. Pas in 1966 kwamen ze gereed: een verdrag over
sociale rechten, het International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights en een verdrag over burger- en politieke rechten, het International Cove-
nant on Civil and Political rights. Het toezichtsmechanisme werd deels in de twee
verdragen opgenomen en deels in het Facultatieve Protocol bij het CCPR.16 Het

opzetten van dit mechanisme had heel wat voeten in de aarde, meer dan bij de
CERD. Daar staat tegenover dat het gebruik van de individuele klachtprocedure
van de CERD pas sinds een jaar of tien op gang begint te komen. 17

Het recht op arbeid is in artikel 23 UDHR neergelegd:8 Een non-discrimina-
tiebepaling   is te vinden in artikel   2: " Everyone is entitled   to   all the rights   and
freedoms set forth  in this Declaration, without distinction  of  any  kind,  such  as
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social

origin, property, birth or other status."
Het eerste van de twee Covenants (het CESCR) bevat het volgende in para-

graaf c van het eerste hoofdstuk al aan de orde gekomen artikel over het recht op
arbeid:

14 Tweede Kamer 1968-1969,9723 (R 663) nr. 4 (Voorlopig verslag), biz. 4 en Handelingen Tweede
Kamer 1969-1970, blz. 4333.

15 Tweede Kamer  1967-1968,9723 (R 663) nr. 3 (Memorie van Toelichting), biz. 5 en Handelingen
Tweede Kamer 1969-1970, biz. 4333.

16  Dat de 'klassieke' rechten enerzijds en de 'sociale' rechten anderzijds in twee verschillende
instrumenten terecht kwamen had vooral te maken met de gedachte dat het toezicht op de naleving
niet voor beide categorieen op dezelfde wijze kan worden uitgeoefend. Meer over het toezicht in
hoofdstuk 3.

17     Over de totstandkoming van de twee Covenants zie bijvoorbeeld Herman von Hebel, Het Internati-
onaal verdrag inzake burger- en politieke rechten: een inleidende schets. in: NJCM-Bulletin \9-1
(1994), blz. 767 e.v., Paul Sieghart, 7712 Lawful  Rights  of Mankind, Oxford University Press 1986,
biz. 65-67, Centre for Human Rights, United Nations action in the field of human rights. United
Nations, New York 1988, biz. 31 e.v.

18 Zie hoofdstuk  1  paragraaf c.
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"1.  The States Parties  to the present Covenant recognize the right to work, which
includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which
he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this
right.
2.   The  steps  to be taken  by a State Party  to the present Covenant to achieve  the
full realization of this right shall include technical and vocational guidance and
training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social
and cultural development and full and productive employment under conditions
safeguarding fundamental political and economic freedoms  to the individual. "
(artikel 6)

Naar de mening van Tomuschat19 hebben we hier te maken met de "most promi-
nent expression" van het recht op arbeid in een verdrag. Uit de ontwerpteksten
voor dit artikel en de discussies daarover blijkt dat het belang van een dergelijke
bepaling niet betwist werd; hoe vergaand het recht moest worden vastgelegd stond
echter wel ter discussie. Het uiteindelijke artikel is te beschouwen als een compro-
mis tussen het standpunt van de westerse staten en dat van de socialistische
staten.m Het tweede lid van het artikel geeft vrij gedetailleerd aan wat voor
maatregelen staten geacht worden te nemen in verband met de realisatie van het
recht op arbeid. Er zijn hier duidelijk overeenkomsten met de maatregelen die
staten op grond  van  ILO C. 122 dienen te nemen. 21

In artikel 2 lid 2 CESCR is bepaald dat staten de uitoefening van de rechten
uit dit verdrag, en dus ook van het recht op arbeid, zullen garanderen zonder
discriminatie "of any kind" (waaronder discriminatie naar ras):

'The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights
enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any
kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national
or social origin, property, birth or other status. "

Op dezelfde wijze kunnen we artikel 25 (c) CCPR22 bij het verhaal betrekken.
Daarin lezen  we: " Every citizen shall  have the right  and the opportunity, without
any of the distinctions mentioned in Article 2 and without unreasonable restricti-
ons: (....) c. tohave access, ongeneral terms of equality, topublic service inhis
country. " De verwijzing naar artikel  2  is in feite ten overvloede. Artikel  2  lid  1
CCPR geeft al aan, in bijna dezelfde bewoordingen als artikel 2 (2) CESCR, dat
de rechten uit het verdrag gelden voor allen "without distinction of any kind, such

19 Christian Tomuschat, The Right to  Work. In: Human Rights  in a Changing East-West  Perspective,
Allan Rosas and Jan Helgesen (eds.), with the collaboration of Donna Gomien, Pinter, London
1990, biz. 176.

20    Zie ook hoofdstuk 1  paragraaf c, biz. 52 e.v. Voor de travaux prtparatoires zie o.a. E/CN.4/640,
E/CN.4/SR.216, 217,218, IE/CN.4/AC. 14/2 en /2/Add.2, IE/CN.4/576.

21     Tomuschat, blz.  177. Zie over dit verband ook paragraaf c van het eerste hoofdstuk, blz. 49.
22     Zie over dit artikel ook hoofdstuk  I  paragraaf c, blz. 50.
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as race, colour....".23   Zo  is   dus   ook  in dit verdrag vastgelegd dat althans  een

bepaald aspect van het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie dient te kunnen
worden genoten.

Deze reeds in de UDHR gebruikte constructie - het vastleggen van een recht
met in een ander artikel een non-discriminatiebepaling die op dat recht van toepas-
sing is - verschilt van de constructie die gekozen werd bij de CERD. Het recht op
arbeid als zodanig is in dit laatste verdrag niet vastgelegd. Daarin gaat het er
namelijk niet om de verplichtingen te herhalen die staten hebben op grond van
andere mensenrechteninstrumenten. De bedoeling van de CERD is de eis te
verwoorden dat bij de uitoefening van de rechten van de mens geen discriminatie
naar ras plaatsvindt. Daarbij moet aan de rechten die expliciet vermeld zijn in de
lijst van artikel 5 CERD, waaronder het recht op arbeid, bijzondere aandacht
worden besteed. 24

In het ESC vinden we weer de constructie die in de twee Covenants gebruikt
werd. Het recht op arbeid is neergelegd in artikel 1, elders in het verdrag vinden
we geformuleerd dat de rechten uit het verdrag zonder discriminatie dienen te
kunnen worden genoten.  In twee opzichten is hier echter sprake van een aanmerke-

lijk zwakkere bepaling.    In de eerste plaats   is het non-discriminatiebeginsel   in   de
preambule opgenomen en niet bij de verplichtingen die in de artikelen van deel II
van het verdrag zijn neergelegd. In de tweede plaats is de opsomming van discri-
minatiegronden limitatief: discriminatie op andere dan de genoemde gronden
("race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin")
is niet uitdrukkelijk verboden.25

23  De volledige tekst van artikel 2 (1) CCPR luidt: "Each State Party to the present Covenant
undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdicti-
on the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth
or other status."

24   Dat we artikel 5 CERD op deze wijze moeten interpreteren blijkt, behalve uit de formulering van
het artikel, uit de travaux pr6paratoires van de CERD (zie onder andere E/CN.4/Sub.2/SR.423,  biz.
4,5; E/CN.4/SR.796, biz. 9 e.v., SR.797, biz. 5 en SR.798, biz. 4), uit een disucssie die in 1973 in
het Ct ERD gevoerd werd (A/9018, 1973, biz. 15-17) en uit de bevindingen van verschillende
auteurs (onder andere Thomas Buergenthal, Implementing the Racial Convention. In: Texas

International Law Journal, Vol. 12 no. 2-3, 1977, biz. 187, op biz. 208 e.v.; K.J. Partsch,
Elimination of Racial Discrimination in the Enjoyment of Civil and Political Rights. A study of
Article 5, Sub-paragraphs (a)-(d), of the International Convention on the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination. In: 77LJ Vol. 14,1979, biz. 191 e.v., zie oa. biz. 198, 206, 216) Recent
werd een en ander opnieuw onder woorden gebracht in General Recommendation XX (48) on
Article 5  van  het Ct ERD, aangenomen in maart 1996 (CERD/48/Misc.6/Rev.2, 1147th meeting).

25      Begin  1996  is de tekst van een Revised Social Charter gereedgekomen. Daarin  is veel nadrukkelij-
ker een plaats ingeruimd voor het beginsel van non-discriminatie: in een nieuw artikel E is
vastgelegd dat "The enjoyment of the rights set forth in this Charter shall be secured without
discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other
opinion, national extraction or social origin, health, association with a national minority, birth or
other status." Opvallend is dat de opsomming van discriminatiegronden niet langer limitatief is.  Het
Revised European Social Charter is nog niet in werking getreden. Voor de tekst met toelichting zie
Aart Hendriks, Appendix Il: Revised European Social Charter. NQHR Vol. 14/3 (1996), blz. 341
e.v.
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Het CCPR bevat nog een andere bepaling die op discriminatie betrekking
heeft, het in Nederland inmiddels welhaast beruchte artikel 26. Dit luidt:

"All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination
to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any
discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against
discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion,
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other
status."

We hebben hier te maken met een bepaling van andere aard dan de hiervoor
genoemde non-discriminatiebepalingen. Artikel 26 CCPR is een zelfstandige
bepaling, geen zogenaamde accessoire bepaling die alleen kan worden toegepast
wanneer tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op in een bepaald verdrag vastge-
legde rechten. 26

Een en ander stond overigens niet vanaf het begin ondubbelzinnig vast.27 Pas
in 1987 deed het HR Ct, dat toeziet op de naleving van het CCPR, een duidelijke
uitspraak over de kwestie. Men constateerde dat het, als artikel 26 een accessoire
bepaling was, eenvoudig om een herhaling zou gaan van wat reeds in artikel 2 van
hetzelfde verdrag verwoord is. Het HR Ct stelde dan ook "that article 26 does not
merely duplicate the guarantees already provided for in article 2. Its basis stems
from the principle of equal protection of the law without discrimination, as
contained in article 7 of the Universal Declaration of Human Rights, which
prohibits discrimination in law or in practice in any field regulated and protected
by public authorities."  28 Het gevolg  was dat artikel  26 CCPR ook van toepassing
moet worden geacht wanneer andere dan de in dit verdrag genoemde rechten in het
geding komen. Met name voor de Nederlandse sociale zekerheid had dit grote
consequenties: het betekende dat gelijke behandeling van bijvoorbeeld mannen en
vrouwen of gehuwden en ongehuwden ten aanzien van de toepassing van de sociale

26   Zie onder andere E.A. Alkema, Advocad en mensenrechten, preadvies voor de Nederlandse Orde
van Advocaten, 1981, biz. 308 en 309; A.W. Heringa, Het internationale verdrag inzake burgerlijke
en politieke rechten en de Nederlandse rechtsorde. In: Het internationaal verdrag inzake burgerlij-
ke en politieke recliten en zijn betekenis voor Nederland. Ars AEqui Libri, Rechten van de Mens
decl 8, Nijmegen  1987,  biz.  129, Aleidus Woltjer, De uitspraken  van het mensenrechtencomite
over   artikel  16  I\'BPR.   in:  IVBPR.   internationaal   Verdrag   inzake   Burger-   en   Politieke   Rechten.
NJCM-Special, NJCM-Bulletin 19-1 (1994), biz.  841.

27     Zie hierover onder andere Woltjer, blz. 843 en Marc Bossuyt, L interdiction de la discrimination
dans  le  droit  international  des  droits  de l'homme. Bruylant,  Bruxelles  1976,  blz.  86; zie ook  de
travaux preparatoires, waarin verschillende standpunten naar voren kwamen, met name in
E/CN.4/AC. 1/SR.26 en 27.

28  Decision van het Human Rights Committee van 9 april 1987 in zowel de zaak Broeks tegen
Nederland (Communication no. 172/1984) als de zaak Zwaan-de Vries tegen Nederland (Comrnu-
nication no. 182/1984). Deze en ook volgende gelijkluidende uitspraken van het Comit6, alsmede
Nederlandse rechterlijke uitspraken aangaande dit onderwerp, zijn vele malen besproken, met name
door A.W. Heringa in "Recent Dutch cases invalidating discriminatory social security laws" (SIM
Newsletter  1/1988,  biz.  19) en  in verschillende afleveringen  van het NJCM-Bulletin (14-7 (1989),
15-5 (1990), 16-3 (1991)). Zie ook het reeds genoemde artikel van Woljer.
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zekerheidswetgeving een vereiste was.29 De relevantie van deze kwestie voor ons
onderwerp is gelegen in het feit dat artikel 26 CCPR op grond van de redenering
van het HR Ct ook kan worden ingeroepen in verband met het recht op arbeid.

De twee Covenants traden pas een jaar of tien na hun totstandkoming in
werking: het CESCR op 3 januari 1976 en het CCPR op 23 maart van hetzelfde
jaar. Evenals bij de totstandkomingsgeschiedenis kunnen we dus constateren dat

sprake is van een duidelijk tempoverschil met de CERD, die ongeveer drie jaar na
de voltooiing in werking trad. Het belang van beide Covenants is in elk geval
gelegen in het feit dat daarmee twee algemene mensenrechtenverdragen bestaan die
universele gelding hebben. Dat meer dan 130 staten de verdragen hebben geratifi-
ceerd vergroot vanzelfsprekend hun werkingskracht.30

Ook bij de Covenants duurde het na de inwerkingtreding nog bijna drie jaar,
tot    11    december    1978, eer Nederland tot ratificatie overging. Dit tijdsverloop
bracht evenwel met zich mee dat, in de woorden van Heringa 31, het klimaat voor
de inwerkingtreding "in zekere zin gunstig" was: er was al enige ervaring opge-
daan met de ECHR en bovendien werd gewerkt aan de herziening van de Grond-
wet waarin immers ook een plaats aan grondrechten zou worden toebedeeld.

Overigens ging men er voor de Covenants eveneens van uit dat van strijdigheid
met het Nederlandse recht wel geen sprake zou zijn.32 Met name de gebeurtenis-
sen rond artikel 26 CCPR hebben aangetoond dat ook in dit geval de conclusie dat
Nederland wel aan de verdragsnormen zou voldoen te snel getrokken is.

Van aarzeling of tot ratificatie moest worden overgegaan was geen sprake. In
de memorie van toelichting bij de ontwerp-goedkeuringswet wordt eenvoudigweg

gesteld dat Nederland op zich genomen had mee te werken aan de 'Bill of Rights'
van de Verenigde Naties en daarom niet alleen 'a' moest zeggen  maar  ook  'b'.33

Wel zou een aantal voorbehouden gemaakt moeten worden, en dat was uiteraard
een belangrijke oorzaak voor het feit dat de goedkeuring zo'n tijdrovende aangele-
genheid werd.34

29    Een en ander heeft in Nederland tot verhitte discussies geleid, waarbij zelfs een ogenblik overwo-
gen werd het CCPR op te zeggen, zij het gevolgd door een nieuwe ratificatie met een voorbehoud
ten aanzien van de toepassing van artikel 26 (zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad 11 november

1988)

30     Op 4 april  1997 was het CESCR door  135 en het CCPR door 136 staten geratificeerd.
31 Het Internationale verdrag, biz. 103.
32   Heringa, Het Internationale verdrag, biz. 104.
33 Tweede Kamer 1975-1976, 13932 (R 1037) nr. 3, blz. 11.
34    In totaal werden negen voorbehouden gemaakt bij het CCPR en dun voorbehoud bil het CESCR.

Voor de tekst daarvan  zie de Rijkswet  van 24 november  1978,  Stb.   1978  nr.  624. De voorbehou-
den hebben geen betrekking op voor ons onderwerp relevante artikelen uit de beide verdragen,
uitzondering hierop is hoogstens het voorbehoud bij artikel 25 (c) CCPR dat stelt dat de bepaling
niet van toepassing is voor de Nederlandse Antillen.
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b.      Bepalingen met betrekking tot rassendiscriminatie en het recht op arbeid
op Europees niveau

Het ESC, dat zoBven al kort ter sprake kwarn, is weliswaar een algemeen mensen-
rechtenverdrag te noemen, in die zin dat het bepalingen bevat over mensenrechten
in het algemeen (hoewel het in essentie alleen om 'sociale' rechten gaat 35). Het
verdrag is echter geen universeel maar een regionaal instrument, opgesteld door de
Raad van Europa en bedoeld voor Europese staten. 36

Het ESC is in 1961 tot stand gekomen, vijf jaar eerder dan de twee Cove-
nants.37 Dat kan wellicht verklaren waarom de formulering van zowel het recht
op arbeid als het verbod van discriminatie hier minder scherp is dan in de Cove-
nants.38 In deze lijn ligt ook de opmerking van Wiebringhaus dat de "relative
novelty" van het vastleggen van sociale rechten kan worden genoemd als een van
de belangrijkste oorzaken zowel van meningsverschillen tussen de staten die het
ESC opstelden als van de vertraging die werd opgelopen tijdens het onderhan-
delingsproces over de tekst (de onderhandelingen duurden acht jaar, terwijl de
ECHR in 66n jaar voltooid werd).39

De meningen over het ESC lopen uiteen: indertijd heerste de vrees dat er te
veel overlap zou zijn met het werk van de ILO en de VN, terwijl anderzijds juist
gewezen werd op het specifiek Europese van het instrument.40 Ook Van der Ven
heeft zoals gezegd gewezen op het Europese karakter van het ESC, terwijl hij
bovendien van mening is dat de uiteindelijke tekst zowel gedetailleerd als compact
is.41 In iets minder lovende bewoordingen zou ik willen stellen dat weliswaar een
uitgebreid aantal kwesties aan de orde komt maar dat, zoals al bleek in de para-
graaf over het recht op arbeid en hierboven bij de bespreking van de non-42

discriminatiebepaling uit het ESC, de concrete bepalingen toch vaag blijven, terwijl
het specifiek Europese niet echt kan blijken uit het soort rechten dat in het ESC is
neergelegd. Het belang van de 'Europese invalshoek' is mijns inziens veeleer te
zoeken in het feit dat met een beperkte (want regiogebonden) groep van staten een

verdergaande binding aan gemaakte afspraken mogelijk is omdat men een en ander
minder vrijblijvend acht dan wanneer een tekst met een veel grotere groep staten is
opgesteld. Inhoudelijk is inderdaad van enige overlap sprake, wat non-discriminatie

35 'Klassieke' rechten waren op Europees niveau al eerder geformuleerd in de ECHR.
36       Over  het ' Europese' karakter  van het verdrag  zie  J.J.M.   van  der  Ven, Het eigen karakter  van  het

Europees  Sociaal   Handvest.   In: Het Europees   Sociaal   Handvest,   J.J.M.   van  der Wen e.a., Ars

AEqui Libri, Rechten van de Mens decl 5, Nijmegen  1982, biz.  1  e.v.  Over de totstandkoming van
het Handvest in het algemeen: zie David Harris, 77:e European Social Charter, University Press of
Virginia, 1984, blz. 1  e.v. en H. Wiebringhaus, The application of the European Social Charter. In:
Het Europees Sociaal Handvest, biz. 18 e.v.

37      Het ESC  trad op 26 februari  1965 in werking.
38    Over de wijze waarop het recht op arbeid in deze drie verdragen terug te vinden is, zie het eerste

gedeelte van hoo fdstuk  1  paragraaf c.  Hoe het verbod van discriminatie vorm heeft gekregen  in het
ESC kwam hierboven reeds aan de orde (zie biz. 77).

39   Wiebringhaus in Het Europees Sociaal Handvest, blz. 21.
40 Zie Harris, blz. 3.
41   Van der Ven in Het Europees Sociaal Handvest, blz. 16.
42 Zie hoofdstuk  1  paragraaf c,  blz.  51.

80



en het recht op arbeid betreft met het CESCR, wat betreft de kwestie van migI.,-
rende werknemers (artikel   18  en   19  van  het  ESC)  met de ILO-verdragen  over  dat
onderwerp en met de ECLSMW.43

Ook bij het ESC is sprake van een groot verloop van tijd tussen de totstandko-
ming van het verdrag en de uiteindelijke ratificatie door Nederland. De goedkeu-
ringswet dateert van 2 november 1978, ratificatie vond pas plaats in 1980. In het
geval van het ESC echter was er veel discussie over de gevolgen van ratificatie van
bepaalde artikelen (met name artikel 6 lid 4 en artikel 19 lid 6, 8 en 10) en daarom
over de vraag of deze bepalingen uberhaupt geratificeerd konden worden.44 Met
name maakte men zich zorgen over mogelijke rechtstreekse werking van bepalin-
gen en over de invloed op het vreemdelingenbeleid.45 Uiteindelijk werden alleen
van goedkeuring uitgezonderd lid 4 van artikel 6 voor zover dat op overheidsdiena-
ren van toepassing is (stakingsrecht voor ambtenaren) en (voor ons onderwerp van
belang) de leden 8 en  10 van artikel  19 (het verbod van uitzetting van migrerende
werknemers en de uitbreiding van het artikel naar "self-employed migrants").46
Enkele jaren later echter werden de leden 8 en 10 van artikel 19 alsnog geratifi-
ceerd, tegelijk met de ECLSMW.47

c.    ILO-bepalingen met betrekking tot rassendiscriminatie en het recht op
arbeid

Door de ILO, die in 1919 werd opgericht en na de Tweede Wereldoorlog als een
van de "specialized agencies" van de Verenigde Naties ging fungeren, zijn vele
verdragen opgesteld die betrekking hebben op arbeid en arbeidsomstandigheden of
-voorwaarden. De ontwikkeling van een systeem van "international labour stand-
ards" was dan ook een van de voornaamste doeleinden waarvoor de organisatie
werd opgericht.48 Begin 1997 waren er in totaal 180 conventies. Er komen er nog
steeds bij, hoewel er langzamerhand  af en  toe op gewezen wordt  dat het opstellen

43 Deze laatste twee artikelen uit het ESC komen daarom verderop in dit hoofdstuk aan de orde.

44 Zie Lammy Betten en Teun Jaspers, The Netherlands, in: 25 Years European Social Charter,
A.Ch.C.M. Jaspers en L. Betten, Kluwer, Deventer  1988, blz. 132. Anders dan de meeste andere

verdragen kunnen staten bij het ESC een keuze maken welke bepalingen zij wel ratificeren en
welke niet. Dit is verwoord in artikel 20 ESC: volgens lid lb moeten staten tenminste vijf van de
volgende artikelen ratificeren: artikel  1,5,6,12,13,16 en 19; daamaast kunnen zij volgens lid  Ic
nog andere artikelen uitkiezen met een minimum van 10 (of 45 artikelleden)

45   Betten/Jaspers, blz. 133.
46   Zie artikel 2 van de goedkeuringswet, Staatsblad 1978, nr. 649.

47 Handelingen Tweede Kamer, 1981-1982, blz. 2841 en Eerste Kamer, 1982-1983, blz. 142. In de
MvA bij de goedkeuringswet ECLSMW werd aangegeven dat ten aanzien van artikel 19 lid 8 ESC
een voorbehoud was gemaakt vanwege onzekerheid over de reikwijdte van de bepaling, onzeker-
heid  die door de tekst van de ECLSMW (artikel  9) zou zijn weggenomen. Tweede Kamer  1980-
1981,16075 nr. 5, biz. 15.

48    Zie hierover onder andere International Labour Standards. Extract from the Report of the Director-
General to the International Labour Conference, 70th Session, 1984. International Labour Office,
Geneva 1984, blz. 3.
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van telkens nieuwe verdragen enigszins een halt zou moeten worden toegeroe-
pen.49 Over de invloed die de normen hebben is ook de nodige discussie moge-
lijk. De ILO zelf stelt in een geschrift dat speciaal aan dit onderwerp gewijd is:
"The value and significance of ILO standards depends on their practical effect. "50
Hoe het wat dit betreft met de verdragsbepalingen gesteld is zal in dit boek nog
meermalen en op diverse manieren aan de orde komen.

Zoals uiteengezet in de paragraaf over het recht op arbeid m is er geen ILO-
conventie waarin het recht op arbeid als zodanig is opgenomen, maar zijn enkele
van de conventies wel degelijk van invloed op realisatie en uitoefening van dat
recht. Met name gaat het dan om C.111, 122 en 158. C.97 en 143 passen beter
onder het kopje 'migrerende werknemers' en komen in dat verband verderop in dit
hoofdstuk aan de orde.

De eerste van de drie conventies die in verband met het recht op arbeid
kunnen worden genoemd,  C. 111,  is  een  van de belangrijkste conventies  van  de
ILO. Dit verdrag wordt vanwege het fundamentele karakter van het onderwerp, de

bestrijding van discriminatie bij arbeid en beroep, tot de 'kernverdragen' gerekend
en is bovendien een van de meest geratificeerde conventies van de ILO.52 In de
travaux pr6paratoires wordt erop gewezen dat erkenning van het fundamentele
beginsel van "equality of rights of all human beings" aan de basis van de activitei-
ten van de ILO ligt en dat de constitutie van 1919 als uitgangspunt had dat in alle
'labour standards' met de "equitable economic treatment of all workers" rekening
dient te worden gehouden.53 Men achtte intussen de tijd gekomen om te zoeken

naar mogelijkheden voor het bewerkstelligen van een meer vergaande "equality of
rights" op het werkgebied van de organisatie, dit mede omdat ook de Verenigde
Naties zich op de mensenrechtenkwestie hadden gestort.54 In 1955 had de Gover-
ning Body in verband daarmee besloten dat voor de veertigste sessie van de
International Labour Conference documenten zouden moeten worden voorbereid

49 Zoals bijvoorbeeld gebeurde op het symposium "De Internationale Arbeidsorganisatie in de
toekomst", ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ILO gehouden op 21 april 1994 te Den
Haag. Overigens is het probleem van een mogelijk te veel aan normen ook onderwerp van
discussie ten aanzien van mensenrechtenbepalingen in het algemeen; het risico van een zogenaam-
de devaluatie van mensenrechten wordt onder andere besproken in de bundel Grenzen aan

Mensenrechten, N.J.H. Huls  (red.),  Stichting  NJCM-Boekerij,  Leiden  1995,  die  werd uitgegeven
naar  aanleiding  van de gelijknamige studiedag  van  het Van Asbeck Centrum te Leiden  op  12
december  1994.

50 77;e Impact   of   International    Labour   Conventions   and Recommendations. International Labour
Office, Geneva 1976, biz. 1.

51 Zie hoofdstuk  1  paragraaf c, biz. 49.
52     Op 15 april 1997 was C. 111  door 125 staten geratificeerd. Als 'kernverdragen' worden beschouwd

de conventies die op "basic human rights" betrekking hebben. Van de vijf voor ons onderwerp
relevante conventies behoort daartoe alleen C.111. Andere 'kemverdragen' zijn bijvoorbeeld C.100
over gelijk loon, C.105 (verbod van dwangarbeid), C.87 (Freedom of Association) en C.98 (Right
to Organise and Collective Bargaining). Zie: Classified Guide to International Labour Standards,
International Labour Office, International Labour Standards Department, Geneva 1994, biz.  1  en 2.

53 international Labour Conference, 40th Session 1957, Report VII (1),  biz.  3.
54   idem, biz. 4.
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met betrekking tot discriminatie op alle in artikel 2 UDHR genoemde gronden. 55
Het idee een conventie op te stellen over het onderwerp werd door regeringen
verschillend ontvangen. Engeland meende, net zoals het dat ten aanzien van het te
ontwerpen VN-verdrag over rassendiscriminatie naar voren had gebracht, dat
discriminatiebestrijding   meer een kwestie  was van "education   of the public".
Nederland daarentegen sprak zich duidelijk uit v66r het opstellen van een conven-
tie.56

De conventie kwam een jaar later, in 1958, tot stand. Over het algemeen bleek
er wel overeenstemming te zijn over het feit dat een verdrag, vanwege de concrete
bepalingen die dat zou bevatten, de beste methode zou zijn om discriminatie op het
gebied van arbeid en beroep uit te bannen.57 Vooral de wetgevende maatregelen
achtte men in dat opzicht van belang.

De betekenis van de term 'discriminatie' kwam meermalen ter sprake. Daarbij
werd er duidelijk op gewezen dat hierin met begrepen is "objective differentiation

based   on the genuine needs of different types of employment".58   Hier   is   een
verband te leggen met het criterium dat eisen die gesteld worden in verband met
een bepaalde functie ook »ctierelevant moeten zijn.59 Het eerste artikel van
C. 111 gaat eveneens   over de definitiekwestie. Dit artikel   kwam   in het eerste
hoofdstuk reeds ter sprake.60

Kernartikel is artikel 2. Daarin staat te lezen:

"Each member for which this convention is in force undertakes to declare and
pursue a national policy designed to promote, by methods appropriate to national
conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of
employment and occupation, with a view to eliminating any discrimination in
respect thereof. "

Het bedoelde nationale beleid dient uit meer te bestaan dan het enkele opnemen in
de wet van het gelijkheidsbeginsel of het aantonen van afwezigheid van discrimina-
toire elementen in de wetgeving. Het beleid moet "clearly stated" zijn, wat inhoudt
dat een werkelijk beleidsprogramma wordt opgesteld. Een en ander moet vervol-
gens worden toegepast overeenkomstig het gestelde in artikel 3 C. 111 en paragraaf
2 van de bijbehorende Aanbeveling. 61

55  Idem, biz. 1. Overigens zijn uiteindelijk niet al die gronden in C. 111 opgenomen. Zie ook
hoofdstuk 1, biz. 14.

56     Report VII (2), biz.  1 1.
57     Report IV (1), 42nd session  1958, biz. 3 en blz.  18. Een ander standpunt werd ingenomen door de

werkgeversdelegaties tijdens de plenaire discussie van de International Labour Conference in juni
1957. Van hun zijde werd gesteld dat een conventie inbreuk zou maken op het overleg tussen
werkgevers en werknemers. "Educational measures" zouden om die reden de voorkeur verdienen.
(Report IV (1), biz. 18)

58   Report IV (1), blz. 4.
59 Zie daarover o.a. biz. 208, 217-218,235,275,278 en 305.
60   Zie biz. 13 e.v.
61   Equality in Employment and Occupation. General Survey by the Committee of Experts on the

Application of Conventions and Recommendations, International Labour Office, Geneva  1988, biz.
168.
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Artikel  3   C. 111 draagt staten op samen te werken  met de organisaties  van
werkgevers en werknemers bij het bevorderen van het bedoelde beleid. Essentieel
onderdeel van dit artikel is verder de verplichting om wetgeving en onderwijspro-
gramma's op te stellen en om over te gaan tot herziening van wetgeving of
bestuurlijke maatregelen die strijdig zijn met het bedoelde beleid (artikel 3 lid b en
c). In artikel 2 van de bijbehorende aanbeveling, R. 111, worden enkele punten wat
meer in detail beschreven. Daarbij valt vooral op de aandacht voor de momenten
bij "employment or occupation" waarop geen sprake mag zijn van discriminatie.
In paragraaf (b) lezen we onder andere:

"all persons should, without discrimination, enjoy equality of opportunity and
treatment in respect of -  (...)
(ii) access to training and employment of their own choice on the basis of indivi-
dual  suitability  for such training or employment;  (...)
(iv) security of tenure of employment (...)".

Het verbod van discriminatie bij aanstelling en ontslag en zelfs de vrije arbeidskeu-
ze ("of their own choice") vinden we in deze bepaling terug, zodat het belang van
deze zaken extra is benadrukt.

Nederland heeft C.111 geratificeerd op 15 maart 1973. Opnieuw dus een
verdrag dat lang is blijven liggen eer het tot ratificatie kwam. Als enige belemme-
ring voor ratificatie noemde de Nederlandse regering destijds het gegeven dat het
beginsel van gelijke beloning zoals neergelegd in C.100 van de ILO eerst moest
worden gerealiseerd.  Toen  C. 100 bekrachtigd  was  vond  men  dat  C. 111 eveneens
bekrachtigd kon worden.62 Merkwaardig is daarbij   wel   dat  het   feit   dat   C. 100

geratificeerd is nog niet betekent dat een daarin neergelegd beginsel ook daadwer-
kelijk is gerealiseerd binnen het Nederlandse recht. Aparte uitvoeringswetgeving
vond  men niet nodig  bij  C. 111. De wetgeving  die werd opgesteld ter uitvoering
van de CERD kan trouwens ook dienst doen ter uitvoering van de ILO-conven-
tie.63

C. 122 handelt over een zeer belangrijk onderwerp: het werkgelegenheidsbeleid.  Dit
verdrag wordt weliswaar niet tot de 'kernverdragen' gerekend maar het krijgt
terecht veel aandacht van zowel de ILO als de staten die er partij bij zijn. Over het
algemeen zijn de rapporten over C. 122 dan ook uitvoerig en gaan zij vergezeld van
uitgebreide documentatie.

De conventie werd in 1964 aangenomen. Punt van discussie bij de voorberei-
ding van de tekst was in het bijzonder de formulering van de aan de staten te
stellen eis ten aanzien van de werkgelegenheid. Men vroeg zich af of gesproken
moest worden van de bevordering van "full employment" dan wel van "as high a
level as possible of employment".64 Van beide omschrijvingen werd gezegd dat

62     Gellk in de prakto'k, Rapport van de interdepartementale juridische werkgroep gelijkheidsbeginsel
(IWEG),  's-Gravenhage  1990, blz.  76,  77.

63 Zie hoofdstuk 4B, biz. 200.
64       Zie   met name International Labour Conference, 48th session 1964, Report   VIll  (1),   biz.   4   en

Appendix III bu dit rapport.
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zij te vaag, te weinig exact waren vergeleken bij de andere omschrijving. Uiteinde-

lijk  is  men toch uitgekomen bij "full employment", wat volgens de conventie zelf
staat   voor de situatie waarin " there    is   work    for   all    who are available   for    and
seeking work".65 Hiermee  is  het doel aangegeven waarnaar gestreefd  moet  wor-
den. Het sluit bovendien aan bij wat in de Universele Verklaring en in het CESCR
is neergelegd ten aanzien van het recht op arbeid. Dit neemt evenwel niet weg dat
de ene staat verder zal kunnen komen dan de andere. De doelstelling houdt
evenmin in dat iedereen op elk moment "in employment" moet zijn.66

Belangrijk is dat op verschillende manieren een verband is gelegd met C. 111.
In  de eerste plaats wordt  in de preambule  van  C. 122 expliciet  naar de conventie
betreffende discriminatie verwezen. Bovendien wordt aangegeven dat de vrije
arbeidskeuze evenals de toegang tot en de uitoefening van arbeid gegarandeerd

moeten worden ongeacht ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke opinie,
'national extraction' of maatschappelijke afkomst (artikel 1 lid 2 sub c). En
tenslotte wordt van de staten verwacht dat zij bij het streven naar volledige
werkgelegenheid ook aandacht besteden aan 'zwakke groepen', aan groepen  die
wat werkgelegenheid betreft in een achterstandspositie verkeren. Daarbij zal het
mede gaan om de groepen die te maken kunnen krijgen met discriminatie op basis

van de zojuist genoemde gronden.
67

Kernartikel van C.122 is artikel 1. Dit luidt als volgt:

" 1.   With  a   view to stimulating economic growth and development, raising levels

of living, meeting manpower requirements and overcoming unemployment and
underemployment, each Member shall declare and pursue, as a major goal an
active policy designed to promote full, productive and freely chosen employment.
2.   The said policy shall  aim at ensuring  that  -
(a) there is work for all who are available for and seeking work;

(b) such work is as productive as possible;
(c) there is freedom of choice of employment and the fullest possible opportunity
for each worker to qualify for, and to use his skills and endowments in, a job for
which he is well suited, irrespective of race, colour, sex, religion, political
opinion, national extraction or social origin.
3.   The said policy shall   take due account   of the stage and level of economic
development and the mutual relationships between employment objectives and

65     Artikel  1  lid  1,  zie ook de gelijkluidende paragraaf I  lid  1  van  de  bij de conventie behorende

aanbeveling (R. 122).
66     Zie de General Survey met betrekking tot deze Conventie, Report of the Committee of Experts on

the Application of Conventions and Recommendations, Report 111 part 48, International Labour
O ffice, Geneva  1972, blz. 9 en  10.

67 Het Report Form voor C. 122 geeft aan dat de ILO bij de rapportage over deze conventie informa-

tie verwacht over de arbeidsmarktpositie en de maatregelen genomen ter verbetering daarvan ten

aanzien van "particular categories of workers". (Report Form for the Employment Policy Conventi-

on, 1964 (No. 122), International Labour Office, Geneva 1986, biz. 2 en 3.) De categorie 'etnische

minderheden' wordt niet als voorbeeld genoemd, maar onder andere uit de Nederlandse rapporten
blijkt dat men 'etnische minderhe(len' wel als cen zodanige categorie beschouwt. Zic hierover ook

hoofdstuk 4B, biz. 184. Ook in R. 122 is de verwijzing naar speciale categorieen opgenomen, zie
daarover hicronder.
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other economic and social objectives, and shall be pursued by methods that are
appropriate to national conditions and practices. "

Hoe het werkgelegenheidsbeleid er precies uit moet zien is niet in de conventie
beschreven. Staten worden in hoge mate vrijgelaten om zelf te bepalen op welke
wijze zij het doel - "full, productive and freely chosen employment" - willen
proberen te bereiken. Dit geldt voor zowel de vorm en de inhoud van de te nemen
maatregelen als voor de wijze waarop die maatregelen worden toegepast.68 In
eerste instantie waren er, evenals een aantal jaren eerder bij de voorbereiding van
C. 111, verscheidene staten die liever geen verdrag wilden  en de voorkeur gaven
aan een enkele aanbeveling. Ook Nederland was deze mening toegedaan.69 Het
ontbreken van gedetailleerde beleidsvoorschriften in de uiteindelijke tekst van de
conventie zal zeker van belang geweest zijn om de weg naar ratificatie vrij te
maken.

Gedetailleerde voorschriften voor het werkgelegenheidsbeleid zijn vervolgens
wel opgenomen in de bijbehorende aanbeveling, R. 122. Uitgebreid wordt daarin
aangegeven welke problemen zouden moeten worden aangepakt en wat voor soort
maatregelen daarbij vereist zijn. Het verzamelen van statistische gegevens, een
goed werkende arbeidsvoorziening, scholing en cotjrdinatie van verscheidene
beleidsterreinen worden genoemd. Verder wordt bijzondere aandacht verlangd voor
"categories of persons who encounter special difficulties as a result of structural
change or for other reasons" (paragraaf 16). De categorie 'etnische minderheden'
valt daar ook onder, al is - misschien omdat de problematiek van deze groep ten
tijde van het opstellen van dit instrument nog niet zo actueel was - geen sprake van
een expliciete vermelding van die categorie.

Nederland ratificeerde C.122 op 9 januari 1967. Bij dit verdrag was dus geen
sprake van langdurig uitstel van ratificatie. Dat blijkt ook voor een groot aantal
andere verdragsstaten te gelden. 70

De derde in verband met een recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie te
bespreken ILO-conventie   is   C. 158, de Convention concerning Termination   of
Employment at the Initiative of the Employer. Deze werd in 1982 aangenomen. Op
15 april 1997 waren er achtentwintig ratificaties.

Het doel van de conventie is bescherming te bieden tegen ontslag zonder
geldige reden:' In het kernartikel, artikel 4, wordt dit begrip 'geldige reden'
nader gespecificeerd. We lezen daar:

"The employment of a worker shall not be terminated unless there is a valid
reason for such termination connected with the capacity or conduct of the worker

68 General Survey C. 122, blz. 2 en 3.
69   Report Vill (2), biz. 6 en 7.
70      V66r   1970  was de conventie  al  door 29 staten geratificeerd.  Op 15 april 1997 waren   er  88

ratificaties.
71        Summaries  of jnternational  Labour Standards, International Labour Office, Geneva, second edition

1990, biz. 28.
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or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or
service. "

Ook in dit verdrag  is,  net als  in C. 111, rekening gehouden met het feit dat functie-
relevante eisen wel mogen worden gesteld. Hier is dat zelfs zichtbaar in de tekst
van artikel 4 opgenomen.

72

Vervolgens wordt in een niet-limitatieve opsomming aangegeven wat in elk
geval geen geldige redenen zijn. Van belang is vooral artikel 5 lid (d):

"The following, inter alia, shall not constitute valid reasons for termination:  (...)
(d) race, colour, sex, marital status, family responsibilities, pregnancy, religion,
political opinion, national extraction or social origin. "

Op "family responsibilities" en "pregnancy" na zijn dit dezelfde gronden die reeds

genoemd werden in R.119 van 1963, de Termination of Employment Recornmen-

dation   die werd ingetrokken in verband   met het aannemen   van   C. 158   en   de

bijbehorende aanbeveling  (R. 166).  Het zijn tevens dezelfde gronden - op  de twee

zojuist genoemde en "marital status" na - die bestreken worden door C.111.
Daarmee is er duidelijk een verband tussen deze conventie en de conventie betref-

fende discriminatie. Een verband dat bij de voorbereidingen voor C.158 met zoveel

woorden gelegd werd.73 Bij die gelegenheid werd bovendien opgemerkt dat het

verbod van ontslag op de genoemde gronden past binnen een beleid betreffende

"equality of treatment". Verder was gebleken dat verscheidene staten een expliciet
verbod kenden van ontslag op grond van onder andere ras, terwijl in staten waar

geen specifieke lijst van verboden ontslaggronden gold een dergelijke grond zelden

als geldige reden voor ontslag bleek te worden beschouwd. 74

Van belang zijn verder de verdragsartikelen betreffende de procedurele

waarborgen rond een ontslag. Artikel 7 geeft aan dat een werknemer de kans moet

hebben zich v66r de be8indiging van het dienstverband te verdedigen. Artikel 8
stelt dat er een mogelijkheid van beroep moet zijn:

"1.  A  worker who considers that his employment has been unjustifiably terminated

shall be entitled to appeal against that termination to an impartial body, such as a

court, labour tribunal, arbitration committee or arbitrator."

Volgens het tweede lid van dit artikel mag een en ander aan de nationale situatie

worden aangepast indien een bevoegde autoriteit zijn goedkeuring heeft gehecht aan

het ontslag. Het is in het bijzonder dit achtste artikel dat voor Nederland proble-
men opleverde.

75

72    Zie over dit punt ook hierboven, biz. 83.
73 International Labour Conference, 67th session 1981, Report VIll (1), biz. 29.

74     Idem, biz. 24 en 25. In paragraaf 5 van R.166 worden nog toegevoegd "age" en de vervulling van

dienstplicht, gronden die kennelijk onvoldoende onomstreden waren om ook een plaats te krijgen
m de conventie.

75 Zie hieronder; zie verder met name hoofdstuk 5, biz. 285.
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C. 158 bevat ook twee artikelen over ontslag om bedrij fseconomische redenen:
een verplichting voor de werkgever om de werknemersvertegenwoordigers te
consulteren en om zo vroeg mogelijk de "competent authority" in kennis te stellen
van de voorgenomen ontslagen (artikel 13 en 14). R. 166 gaat nog nader in op de
situatie van ontslag om bedrijfseconomische redenen en besteedt daarbij aandacht
aan de belangrijke kwestie van de selectie van voor ontslag voor te dragen werkne-
mers. Die selectie "should be made according to criteria, established wherever
possible in advance, which give due weight both to the interests of the undertaking,
establishment or service and to the interests of the workers. " (paragraaf 23 (1)).

Evenals bij  C.122 kwam tijdens de opstelling van de tekst vooral de vraag aan
de orde of het mogelijk is gedetailleerde voorschriften voor staten betreffende
beleid en wettelijke regelingen in een verdrag vast te leggen. Twee staten, Neder-
land en Engeland, bleken beide van mening te zijn dat de voorgestelde bepalingen
te gedetailleerd waren en daarom niet in een conventie maar in een aanbeveling
thuishoorden.76 Anders  dan  bij   C. 122 hebben beide staten de uiteindelijke tekst
wat dit punt betreft vooralsnog onvoldoende bevredigend geacht om tot ratificatie
te kunnen overgaan. Het zou te veel verandering van het eigen nationale ontslag-
systeem vergen om dit systeem in overeenstemming te brengen met dat van de
conventie.77

d.      ILO-bepalingen met betrekking tot migrerende werknemers

Over het onderwerp 'migrerende werknemers' zijn aparte bepalingen opgesteld.
Voor de ILO zijn dit C.97 van 1949 en C.143 van 1975, met de bijbehorende
aanbevelingen (respectievelijk no. 86 en no. 151).

C.97 is getiteld "Convention concerning Migration for Employment (Revised
1949)".   Hoewel de kwestie van rassendiscriminatiebestrijding  en de positie  van
migrerende werknemers binnen de ILO nauwelijks met elkaar in verband worden
gebracht78 heeft deze conventie over migrerende werknemers toch het beginsel
van gelijke behandeling als uitgangspunt en is als basis voor de tekst een bepaling
uit de vorige conventie over migrerende werknemers   (C. 66) gekozen waarin  werd
verwoord dat vreemdelingen een behandeling moesten krijgen die "no less favoura-
ble" is dan de behandeling van de eigen onderdanen.79 Als doel van C.97 wordt
dan ook gegeven: "Assistance, information, protection and equality of treatment
for migrant workers. "80 Een verdere uitwerking  van  dit punt wordt  met  name
gegeven in artikel 6 van de conventie. Het eerste gedeelte van dit artikel luidt als
Volgt:

76 International Labour Conference, 68th session 1982, Report V  (2), blz.  6,8 en 22.
77 Meer hierover in hoofdstuk 5, biz. 258 e.v. Overigens geeft R. 166 in paragraaf 7 e.v. nog veel

meer details voor de procedure die bij ontslag zou moeten worden gevolgd.
78 Zie hoofdstuk 4A, biz.  158 en  167.
79      Artikel  6  van  C.66,  zie International Labour Conference, 32nd session 1949, Report  Xi  (1),  blz.

16.

80   Summaries, biz. 107.
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"1. Each Member for which this Convention  is in force undertakes to apply,
without discrimination in respect of nationality, race, religion or sex, to immi-
grants lawfully within its territory, treatment no less favourable than that which it
applies to its own nationals in respect of the following matters:
(a) in so far as such matters are regulated by law or regulations, or are subject to
the control of administrative authorities - (i) remuneration, including family
allowances where these form part of remuneration, hours of work, overtime
arrangements, holidays with pay, restrictions on home work, minimum age for
employment. apprenticeship and training, women's work and the work of young
persons;
(....).„

Opvallend is dat nationaliteit naast ras genoemd wordt als verboden grond voor
discriminatie.51 Opvallend is verder dat de gelijke behandeling, die volgens C.66
aan "foreigners" - dat wil zeggen aan alle 'non-nationals' - moest worden verleend,
alleen hoeft te worden toegepast ten aanzien van "immigrants lawfully within its
territory". Hier blijkt, zoals  op vele andere plaatsen,  dat  men ten aanzien  van  de

toelating van vreemdelingen de vrijheid wilde behouden tot het nemen van beper-
kende maatregelen.82 Daarbij past ook het feit dat artikel 6 geen betrekking heeft
op de toegang tot arbeid maar alleen op de situatie waarin al sprake is van een
arbeidsverhouding. De aanbeveling, R.86, die in de meeste paragrafen vooral
details van op te stellen regelingen uitwerkt, gaat op dit punt verder: paragraaf 16
lid 1 meldt dat toegelaten migranten en hun familieleden "should as far as possible
be  admitted to employment  in the same conditions as nationals". Een bepaling  die
niet zou misstaan in de conventie, maar in de vorm van een bindend verdragsarti-
kel  klaarblijkelijk niet acceptabel  was.

De eerste artikelen van C.97 hebben voornamelijk betrekking op maatregelen
voor een soepel verloop van de migratie. Van artikel 7 verdient het tweede lid
vermelding:

"Each Member for which this Convention is in force undertakes to ensure that the
services rendered by its public employment service to migrants for employment
are  rendered  free. "

Hoewel er niet staat dat migrerende werknemers op gelijke voet met staatsburgers
toegang tot arbeid hebben wordt de toegang met deze bepaling wel enigszins

vergemakkelijkt.
Artikel 8 staat in zekere zin ook in verband met de toelating van migrerende

werknemers. Het eerste lid van dit artikel luidt:

"A migrant for employment who has been admitted on a permanent basis and the
members of his family who  have been authorised to accompany or join him shall

81      Over dit onderwerp zie paragraaf b van hoofdstuk  1.
82   In de discussie over het ontwerp voor C.97 komt dit herhaaldelijk naar voren. Zie onder andere

International Labour Con ference, 32nd session 1949, Report X1 ( 1 ),biz. 16, 17 en appendix 1 en
Report XI (2), biz. 12. Zie verder over deze kwestie hoofdstuk 4A.
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not be returned to their territory of origin or the territory from which they
emigrated because the migrant is unable to follow his occupation by reason of
illness contracted or injury sustained subsequent to entry, unless the person
concerned so desires or an international agreement to which the Member is a
party so provides."

Aanvullend meldt R.86 in paragraaf 18 lid 1 dat verwijdering van de migrerende
werknemer niet mag plaatsvinden "on account of his lack of means or the state of
the employment market" (tenzij  er een daartoe strekkende overeenkomst bestaat
tussen de betrokken staten).

De conventie heeft drie annexen, die mogen worden uitgezonderd van ratifica-
tie. Zij bevatten een verzameling regelingen bedoeld om een en ander ordelijk te
doen verlopen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen migratie op grond
van "government-sponsored arrangements" (annex II) en migratie die niet op die
grond plaatsvindt. Interessant  van de tweede annex zijn artikel   10  en   11,   die
voorzien in assistentie bij het vinden van "suitable employment" in geval de arbeid
waarvoor de migrerende werknemer gerecruteerd werd niet passend blijkt (artikel
10) of wanneer het een vluchteling betreft die zijn baan verloren heeft (artikel
11).83

Ratificatie van C.97 door Nederland geschiedde op 20 mei 1952. In de
Memorie van Toelichting die het verdrag vergezelde toen dit aan het parlement
werd voorgelegd werd reeds aangegeven dat ratificatie wenselijk was omdat
strekking en inhoud van het verdrag "geheel in overeenstemming met de in
Nederland gehuldigde opvattingen" ter zake waren. Tevens meende men dat
bestaande wettelijke regelingen niet zouden hoeven te worden aangepast. Uitslui-
ting van de bijlagen achtte men ook niet nodig.84 C.97 werd zowel door de
Tweede als door de Eerste Kamer zonder beraadslaging aangenomen.85 Al met al
is er dus weinig te doen geweest over dit verdrag - dit in tegenstelling tot wat het

geval   was ten aanzien   van de nieuwere  C. 143 betreffende migrerende werkne-
mers. 86

De in 1975 aangenomen "Convention concerning Migrations in Abusive Conditions
and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers",
C. 143 die kortweg wordt aangeduid  als de Migrant Workers (Supplementary
Provisions) Convention, is uitdrukkelijk bedoeld als een aanvulling, in de eerste

plaats op C.97. Weer staat het beginsel van gelijke behandeling op de voorgrond,
hetgeen ook blijkt   uit de titel    van het verdrag. 87 Het tweede   deel    van de tekst
handelt expliciet    over dit beginsel; men heeft zelfs overwogen    er een aparte
conventie aan te wijden. De preambule roept de door C.97 voorgeschreven

83 Zie hierover ook hoofdstuk 5, biz. 252.
84 Tweede Kamer, 1950-1951, 2060 nr. 13.
85 Handelingen Tweede Kamer, 1951-1952, biz. 232 en 233; Handelingen Eerste Kamer, 1951-1952,

biz.  50  en  51. De goedkeuringswet dateert van 6 december 1951 (Stb. 544).
86 Andere staten hadden een vergelijkbare reactie: C.97 is door eenenveertig staten geratificeerd,

C. 143  slechts door achttien staten (cijfers van 15 april  1997).
87   Zie ook Summaries. biz. 109.
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"treatment not less favourable" voor immigranten in herinnering. Vervolgens wordt
ook een verband gelegd  met  C. 111. Omdat daarin het onderscheid op grond  van
nationaliteit niet verboden werd  is C. 143 tevens een aanvulling op die conventie. 88

Het verband met C.111 kwam tijdens de voorbereidingen voor C. 143 al aan de
orde,  waarbij men enerzijds inspiratie ontleende aan C. 111 en anderzijds sprak van
een aanvulling op die conventie.89 Inspiratie in die zin dat niet alleen een verbod
van discriminatie maar ook een vereiste van daadwerkelijke bevordering van
"equality of opportunity and treatment" te vinden is  in C. 111, en aanvulling  in die

zin dat nationaliteit  niet  tot de uitdrukkelijk verboden gronden  van  C. 111 behoort.
Het feit dat niet alleen bepalingen zijn opgenomen die een discriminatieverbod
inhouden maar ook bepalingen die gelijke behandeling in de praktijk moeten

bevorderen is tegelijk  dat  wat  C. 143 een aanvulling doet zijn op C.97.90

Het   eerste  deel   van   C. 143 handelt over migratie "in abusive conditions".
Hierin is echter een bepaling opgenomen die op gelijke behandeling betrekking
heeft (en daarom wellicht beter op zijn plaats geweest zou zijn in het tweede deel

van de conventie). Het gaat om artikel 8 waarin te lezen staat:

"1.   On  condition  that  he has resided legally  in the territory  for the purpose  of

employment, the migrant worker shall not be regarded as in an illegal or irregular
situation by the mere fact of the loss of his employment, which shall not in itself
imply the withdrawal of his authorization of residence or, as the case may be,

work permit.
2.  Accordingly, he shall enjoy equality of treatment with nationals in respect in
particular of guarantees of security of employment, the provision of alternative

employment, relief work and retraining.
"91

Deze bepaling is relevant voor de kwestie van toegang tot arbeid maar ook voor de
kwestie van mogelijk discriminatoir ontslag. 92

Een andere bepaling uit het eerste deel die in wezen ook op non-discriminatie
dan wel gelijke behandeling betrekking heeft is het eerste artikel: "Each Member
for which this Convention is in force undertakes to respect the basic human rights
of all migrant workers." Deze bepaling heeft met name een rot te spelen wanneer

88 Dit ondanks het feit dat een staat nationaliteit toch tot de door C. 111 verboden gronden voor
onderscheid kan rekenen, gezien artikel 1 (1) (b) dat stelt dat discriminatie ook omvat "Such other

distinction .... as may be determined by the Member concerned".
89 International Labour Conference, 60th session 1975, Report V  (1),  biz.  5  en  blz. 28 Eerder  ook

Report VII (1), blz. 22 (59th session 1974).
90   Report VII (1), biz. 17 t/m 22.
91 Vergelijk paragraaf 30 van de bijbehorende aanbeveling, R. 151, waarin (in aanvulling op de boven

besproken paragraaf  18  lid  I  van R.86, behorend  bij C.97) wordt gesteld  dat "the  loss  by  such
migrant worker of his employment should not in itsel f imply the withdrawal of his authorisation  of
residence" Verder meldt paragraaf  17  (a)  van  R.15 I   nog  dat ook bezoek aan familie  in  het
buitenland dat gevolg niet mag hebben, noch het gevolg dat de persoon in kwestie zijn baan
verliest.

92    We komen artikel 8 C. 143 daarom nog tegen in zowel hoofdstuk 4A (paragraaf b, biz. 168) als

hoofdstuk 5 (blz. 251).
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het gaat om de positie van hen die nog niet tot het grondgebied van een staat zijn
toegelaten. 93

Kernartikel van het conventiedeel over "equality of opportunity and treatment"
is artikel  10. Dit luidt als volgt:

"Each Member for which the Convention is in force undertakes to declare and
pursue a national policy designed to promote and to guarantee, by methods
appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treat-
ment in respect of employment and occupation, of social security, of trade union
and cultural rights and of individual and collective freedoms for persons who as
migrant workers or as members of their families are lawfully within its territory. "

Dit is het artikel waarin in plaats van een enkel verbod van discriminatie een
voorschrift voor het daadwerkelijk tot stand brengen van "equality of opportunity
and treatment" is opgenomen. De verwijzing naar "employment and occupation" is
overgenomen uit C. 111.*Dit betekent dat toegang tot arbeid en beroepen door de

bepaling gedekt zijn. De formulering van het vereiste van een nationaal beleid
gericht op de bevordering van "equality of opportunity and treatment" vertoont ook
sterke gelijkenis met hetgeen   in   C. 111 is vastgelegd.95   C. 143   gaat hier echter
verder: er wordt niet alleen gesproken van beleid "to promote (...) equality  of
opportunity and treatment"; vereist is bovendien een garantie van deze gelijkheid
("to guarantee").

Staten mogen zelf uitmaken welke methoden zij gebruiken om het in artikel 10
aangegeven   doel te bereiken. Wel geeft artikel    12   van   C. 143 enige richtlijnen
betreffende te nemen maatregelen. Samenwerking met organisaties van werkgevers
en werknemers is van belang (artikel 12 (a)), evenals het opstellen van de nodige
wetgeving en onderwijsprogramma's (artikel 12 (b) en (c)). Bovendien verlangt
artikel 12 (d) het intrekken van "any statutory provisions" en "any administrative
instructions or practices" die met het bedoelde nationale beleid in strijd zijn.96

Zoals gezegd geldt de gelijke behandeling ook de toegang tot arbeid. Artikel
14 geeft daarbij in feite enkele beperkingsmogelijkheden. We lezen:

"A Member may --
(a) make the free choice of employment, while assuring migrant workers the right

to geographical mobility, subject to the conditions that the migrant worker has
resided lawfully in its territory for the purpose of employment for a prescribed
period not exceeding two years or, if its laws or regulations provide for contracts
for a fixed term of less than two years, that the worker has completed his first
work contract;

93 Zie hoofdstuk 4A, biz.  160.
94  Artikel 1 lid 3, zie Migrant Workers, General Survey by the Committee of Experts on the

Application of Conventions and Recommendations, International Labour Office, Geneva 1980, blz.
84.

95 Zie artikel  2  van  C. I l l.
96   Zie ook Migrant Workers, General Survey, biz. 6.
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(b) after appropriate consultation with the representative organisations of
employers and workers, make regulations concerning recognition of occupational
qualifications acquired outside its territory, including certificates and diplomas;

(c) restrict access to limited categories of employment or functions where this is
necessary  in the interests  of the State."97

De bepaling betreffende gelijke behandeling bij toegang tot arbeid  uit  R. 86,   die
hierboven reeds besproken werd, noemde een marge van vijf in plaats van twee
jaar voor de duur van eventuele beperkende maatregelen. Bij de voorbereidende
werkzaamheden  voor  C. 143 werd opgemerkt  dat het belangrijk  was een redelijk
flexibele tekst te maken, zodat het niet zou kunnen gebeuren dat staten die de
essentie van het verdrag onderschrijven van ratificatie afzien vanwege relatief
kleine verschillen tussen de verdragstekst en het nationale recht.98 Toch is dit
precies  wat  bij  C. 143 gebeurd is: meerdere staten  die  met de termijn voor beper-

kende maatregelen tussen de vijf jaar van de aanbeveling en de twee jaar van de
conventie in zaten vonden een termijn van twee jaar te kort en zagen hierin een
obstakel voor ratificatie.  Dat gold ook voor Nederland dat een termijn van drie jaar
aanhoudt.99

Het gedeelte van R.151 dat aan "equality of opportunity and treatment" is

gewijd opent met een bepaling die aansluit bij artikel 10 en artikel 14 van C.143
maar weer net zo veel verder gaat dat opname in de verdragstekst niet haalbaar

zou zijn geweest. We lezen in paragraaf 2 van de aanbeveling:

"Migrant workers and members of their families lawfully within the territory of a
Member should enjoy effective equality of opportunity and treatment with nation-
als of the Member concerned in respect of --
(a) access to vocational guidance and placement services;
(b) access to vocational training and employment of their own choice on the basis

of individual suitability for such training or employment,

6-)
(d) security of employment, the provision of alternative employment, relief work
and retraining;
(.„).„

De woorden "should enjoy" en "effective equality" geven een en ander extra
nadruk, terwijl de vrije keuze van arbeid genoemd wordt zonder toevoeging van de

mogelijkheid van restricties, zoals wel gebeurt in artikel 14 van de conventie

(overigens ook in de reeds genoemde paragraaf 6 van R.151). Verder is de
bepaling helderder door de uitdrukkelijke vermelding van toegang tot arbeid, vrije

97 Een bespreking van dit artikel is te vinden in Migrant Workers, General Survey, blz. 92 e.v.
Dezel fde bepaling  is te vinden in paragraaf 6  van de bijbehorende aanbeveling  (R.   151).

98   Report VII (1), biz. 2.
99 Zie hierover nader hoofdstuk 4A, biz. 168. Voor de Nederlandse discussie over C. 143, zie

kamerstukken 14365 (1976-1977).   Het ILO Committee of Experts heeft geconstateerd   dat
verscheidene West-Europese staten temlijnen tussen de drie en de tien jaar aanhouden, waarvan

slechts drie staten de grens van vijfjaar overschrijden. Zie Migrant Workers, General Survey, biz.
94-112.
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keuze van arbeid, arbeidsomstandigheden en "security of employment".    De
bepaling zou niet misstaan hebben in de conventie zelf.

e.      Europese bepalingen met betrekking tot migrerende werknemers

Het onderwerp 'migrerende werknemers' komt op Europees niveau in twee
instrumenten terug: in het ESC en in de ECLSMW.

Wat     betreft     het ESC, waarvan de totstandkoming al eerder besproken
werdioo, gaat het om artikel 18 en 19. Invalshoek van artikel 18 is het recht "to
engage in a gainful occupation in the territory of other Contracting Parties". Harris
noemt "access to employment" als het onderwerp van artikel 18.101 De enige

verplichting die staten op grond van lid 1 tot en met 3 van dit artikel op zich
nemen is echter te zorgen voor 'liberalisering' van regels en formaliteiten alsmede
de toepassing daarvan. Daarnaast verlangt het vierde lid van het artikel weliswaar
erkenning door de staten van het recht van de eigen onderdanen om hun staat te
verlaten omwille van het vinden van "gainful occupation" op het grondgebied van
een andere verdragspartij.   Maar over erkenning door staten  van een recht  voor
onderdanen van de andere verdragsstaten om "gainful occupation" te zoeken op
hun grondgebied wordt niet gesproken. Toegang tot arbeid voor onderdanen  van
andere dan de verdragsstaten is al helemaal niet aan de orde. Desondanks vond de
Nederlandse regering de eerste drie leden van artikel 18 ver genoeg gaan om te
overwegen deze niet te ratificeren. Men hield ernstig rekening met de mogelijkheid
van strijd tussen deze bepalingen en die van het ontwerp voor de Wet Arbeid
Buitenlandse Werknemers (WABW). De Tweede Kamer zag geen reden voor het
uitzonderen van ratificatie van artikel   18  lid   1,  2  en  3.   In  de  bepalingen  van  het
wetsontwerp over arbeid door buitenlandse werknemers waren al versoepelingen
aangebracht en men tilde niet zo zwaar aan de conclusie die de minister uit de
interpretatie door het Comitt van Deskundigen van de Raad van Europa meende te
moeten trekken, te weten dat de WABW voortdurend zou moeten worden ge-
wijzigd in voor buitenlandse werknemers steeds gunstiger zin, tot zij in dezelfde
positie zouden verkeren als de eigen onderdanen. 102

Artikel 19 vertoont overeenkomsten met de bepalingen van C.97 van de ILO.
Na een aantal bepalingen bedoeld om de komst van migrerende werknemers in
goede banen te leiden volgt in lid 4 een gebod van gelijke behandeling: staten
nemen op zich

"to secure for such workers lawfully within their territories, in so far as such
matters are regulated by law or regulations or are subject to the control of
administrative authorities, treatment not less favourable than that of their own
nationals in respect  of the following matters:
a. remuneration and other employment and working conditions;

100  Zie blz. 80 en 81.
101  Harris, blz. 157.
102   Over deze discussie, zie Tweede Kamer 1976-1977,  8606  (R 533)  nr.  13,  biz. 5; Handelingen

Tweede Kamer  1977-1978, biz.  1887 en Eerste Kamer 1977-1978,8606 (R 533) nr.  7lb, biz. 6.
Zie ook hoofdstuk 4A, biz. 162
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b.  membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargain-
ing;

c. accommodation".

De overeenkomsten met artikel 6 van C.97 zijn overduidelijk.103 De hierboven
bij dat artikel gemaakte kanttekeningen zijn mede om die reden evenzeer van
toepassing op artikel 19 lid 4 ESC. Een verschil is alleen dat het ESC spreekt van
"employment and working conditions" in het algemeen, zonder een limitatieve
opsomming te geven zoals artikel 6 lid 1 (a) (i) C.97 wel doet. Met als gevolg dat
de kwestie van ontslag beschouwd zou kunnen worden als vallend onder lid 4 (a)
van artikel 19 ESC, wanneer men tenminste "security of tenure" in navolging van
de ILO rekent onder de "working conditions".104

Interessant aan artikel 19 is tenslotte nog het tiende lid. Daarin wordt de
bescherming waarvan het artikel spreekt uitgebreid tot "self-employed migrants in
so far as such measures apply. "

Tenslotte de ECLSMW. Dit verdrag, dat onder de Raad van Europa tot stand

gekomen is, werd aangenomen op 24 november 1977. Wie geen lid (meer) is van
de Raad van Europa kan ook geen partij zijn bij het verdrag (zie artikel 34 en
artikel 37). De reikwijdte van het verdrag wordt hier uiteraard door beperkt. In
tegenstelling tot wat het geval is bij de ILO-conventies over migrerende werk-
nemers worden door dit verdrag bovendien alleen migrerende werknemers be-
schermd die afkomstig zijn uit een van de verdragsstaten (zoals aangegeven in de
definitie in artikel  1).'05  We  zien  hier een toepassing  van het wederkerigheids-

principe ("als jij iets voor mijn staatsburgers doet, doe ik iets voor de jouwe") die
helaas een onderscheid op grond van nationaliteit tot gevolg heeft. De ECLSMW
trad in werking op 1 mei 1983 toen Nederland als vijfde staat het verdrag ratifi-
ceerde. Sindsdien zijn nog (slechts) drie andere staten tot ratificatie overgegaan.

Ook de ECLSMW heeft als uitgangspunt het beginsel dat migrerende werk-
nemers "no less favourable" dan staatsburgers dienen te worden behandeld. Dit is
met zoveel woorden in de preambule neergelegd. In verscheidene bepalingen
vinden we dit uitgangspunt vervolgens terug. 106

Wat betreft 'gelijke behandeling' op het gebied van arbeid vinden we in het
verdrag zowel over begin en einde van de arbeidsverhouding als over arbeidsvoor-
waarden een bepaling. Een bepaling over arbeidsvoorziening  is te vinden   in  een
van de laatste materiale artikelen van het verdrag, artikel 27. Daarin staat vermeld
dat legaal verblijvende migrerende werknemers en hun familieleden het recht

103  Zoals ook wordt opgemerkt door Harris, biz. 158 en 169.
104 Zie hierover nog hoofdstuk 5, blz. 251.
105  Deze beperkingen worden ook beschreven in het Explanatory Report on the European Convention

on the Legal Status of Migrant Workers, Strasbourg  1978, biz.  8.  Dit eveneens door de  Raad van
Europa opgestelde rapport beoogt geen "authoritative interpretation" van de tekst te geven maar is
weI bruikbaar "to facilitate the understanding of the provisions" (biz. 3).

106 Noordam rangschikt die bepalingen daarom samen met andere internationale bepalingen, onder
andere uit C.97 en het ESC, onder het "verbod van discriminatie". F.M. Noordam, Vreemdeling en
sociaal recht. In: SMA 1978, biz. 526 e.v. Zie biz. 532 en 533.
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hebben "to make use of employment services under the same conditions as national
workers". Hoewel artikel   25 over "re-employment" alleen   op de migrerende
werknemers zelf en niet op hun familieleden van toepassing is moet artikel 27
volgens het Explanatory Report in verband met dit artikel gelezen worden. 107

Artikel 25 bevat de volgende twee bepalingen:

"1.   If  a migrant worker loses  his  job for reasons beyond his control,   such  as
redundancy or prolonged illness, the competent authority of the receiving State
shall facilitate his re-employment in accordance with the laws and regulations of
that State.
2. To this end the receiving State shall promote the measures necessary to ensure,
as  far as possible, the vocational retraining and occupational rehabilitation of the
migrant worker in question, provided that he intends to continue in employment in
the State concerned afterwards. "

Men  zou  in dit artikel een zwakke  vorm  van het recht op arbeid kunnen lezen.
Echter opnieuw volgens het Explanatory Report mag noch artikel 25 noch108

artikel 27 geinterpreteerd worden alsof het een recht op arbeid toekent aan migre-
rende werknemers. Na nauwkeurige lezing van beide artikelen blijkt ook dat het
gaat om maatregelen ter bevordering van een opnieuw 'tewerk stellen' van een
migrerende werknemer die reeds een arbeidscontract gehad heeft. De bepalingen
mogen dan geen werkelijk recht op arbeid bevatten, hetgeen getist wordt van de
verdragsstaten zal toch wel enigermate bijdragen aan de realisatie van dat recht.

Voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is er artikel 16. Dit luidt als
Volgt:

"1.   In the matter of conditions  of work, migrant workers authorised  to  take  up
employment shall enjoy treatment not less favourable than that which applies to
national workers by virtue of legislative or administrative provisions, collective
labour agreements or custom.
2. It shall not be possible to derogate by individual contract from the principle of
equal treatment referred  to  in the foregoing paragraph. "

Belangrijk is dat het staten op grond van artikel 36 niet is toegestaan een voor-
behoud te maken ten aanzien van deze bepaling. Hiermee wordt het gewicht van
het beginsel van 'gelijke behandeling' vergroot. Het verbod van voorbehouden
geldt ook voor het zojuist besproken artikel 25, echter niet voor de twee andere
artikelen die op 'gelijke behandeling' ten aanzien van de arbeidssituatie betrekking
hebben, te weten artikel 27 en het nog te bespreken artikel 24.

Bij betindiging van het contract met de migrerende werknemer of ontslag van
deze werknemer geldt ook een gebod van 'gelijke behandeling'. Dit vinden  we  in
artikel 24, waarin geschreven staat:

107 Explanatory Report, commentaar bij artikel 27, zie biz. 27.
108  Commentaar bij artikel 27, biz. 26 en commentaar bij artikel 25, biz. 25.
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" 1.  On the expiry  of a work contract concluded  for a specified period  at  the  end
of that period agreed on and in the case of anticipated cancellation of such a
contract or cancellation of a work contract for an unspecified period, migrant
workers shall be accorded treatment not less favourable than that accorded to
national workers under the provisions of national legislation or collective labour
agreements.
2. In the event of individual or collective dismissal, migrant workers shall receive
the treatment applicable to national workers under national legislation or collective
labour agreements, particularly as regards the form and period of notice, the
compensation provided for in legislation or agreements or such as may be due in
cases of unwarranted cancellation of their work contracts. "

Het is niet duidelijk waarom beide bepalingen niet zijn samengevoegd tot 66n
enkele bepaling waarin de eis van een gelijke behandeling bij betindiging van de
arbeidsverhouding is neergelegd. 109 De bepaling  is nu tamelijk omslachtig, artikel
16 over de arbeidsvoorwaarden is veel duidelijker en directer. Verder is artikel 24,
zoals zojuist werd opgemerkt, niet opgenomen in het lijstje artikelen waarop geen
voorbehoud mag worden gemaakt. Ook op dat punt is de bepaling dus zwakker dan
artikel 16.

Twee artikelen die nog niet genoemd zijn maar die toch relevantie hebben voor
ons onderwerp zijn de artikelen 4 en 8. Deze hebben betrekking op toelating en
arbeidsvergunning en dus op de situatie lang voor er van een arbeidsverhouding
sprake kan zijn. Ze komen evenwel nu pas aan de orde, omdat ze niet het beginsel
van 'gelijke behandeling' verwoorden en daarmee van andere aard zijn dan de
hierboven besproken bepalingen die w81 uitdrukking geven aan dat beginsel.

Artikel 4 lid 1 noemt twee rechten. In de eerste plaats, net zoals artikel 18 lid
4 ESC, het recht de eigen staat te verlaten. In de tweede plaats het recht op
toegang tot de andere verdragsstaten met de bedoeling daar arbeid te verrichten.
Op dit tweede recht kan de migrerende werknemer echter pas aanspraak maken
"after being authorised to do  so". In feite staat er dus niets  in het tweede deel  van
de bepaling: men heeft niet eerder recht op toegang dan nadat de staat dit recht zelf
verleend heeft. Welhaast ten overvloede meldt het tweede  lid van artikel  4  dan  nog
dat de genoemde rechten aan beperkingen onderhevig kunnen zijn wanneer die
"prescribed by legislation" zijn en "necessary for the protection of national
security, public order, public health or morals". Bovendien betreft het artikel enkel
de eerste binnenkomst: heeft een migrerende werknemer het grondgebied van een
verdragsstaat weer verlaten dan mag die staat hernieuwde toegang weigeren. 110

Een voorbehoud bij dit artikel  is niet mogelijk. "By reason of its importance",  zegt
het Explanatory Report."' Dit slaat hoogstwaarschijnlijk  op het eerstgenoemde
recht, het recht de eigen staat te verlaten - een fundamenteel recht dat ook in de
ECHR is opgenomen.112 Wie de eigen staat niet verlaten kan zal inderdaad moei-

109  Zie ook hoofdstuk 5. Ook Noordam volstaat met de vermelding van artikel 24 ECLSMW onder het
kopje 'verbod van discriminatie naar nationaliteit bij ontslag'. Noordam, blz. 533.

110 Explanatory Report, biz. 12.
Ill      Blz.   1 1.
112  Artikel 2 lid 2 van Protocol 4 bij de ECHR.
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lijk als migrerende werknemer in een andere verdragsstaat arbeid kunnen verrich-
ten. Toch lijkt dit niet een recht dat in een verdrag specifiek met betrekking tot de
positie van migrerende werknemers thuis hoort.

Tenslotte artikel 8. Daarin lezen we:

"1. Each Contracting Party which allows a migrant worker to enter its territory  to
take up paid employment shall issue or renew a work permit for him (unless he is
exempt from this requirement), subject to the conditions laid down in its legisla-
tion.
2.  However,  a work permit issued for the first time may  not as  a  rule bind  the
worker to the same employer or the same locality for a period longer than one
year.
3.   In  case of renewal  of the migrant worker's work permit, this should  as  a
general rule be for a period of at least one year, insofar as the current state and
development of the employment situation permits."

Ook dit artikel is uitgezonderd van de mogelijkheid om voorbehouden te maken,
vanwege "its crucial importance  to the Convention  as a whole". "3 Het lijkt  er
niet op dat aan dat belang hoeft te worden getwij feld.

Het is vooral het tweede  lid van artikel  8 dat aanleiding tot discussie geeft.  We
kunnen hierin lezen dat een verdragsstaat de vrije keuze van arbeid voor niet
langer dan een jaar aan beperkingen mag onderwerpen, op dezelfde manier waarop
artikel    14   van   C. 143   van   de ILO vastlegt dat beperkingen  op die keuzevrijheid
alleen gedurende de eerste twee jaren van het (legaal) verblijf zijn toegestaan. 114

Opvallend  is dat Nederland voor wat betreft C. 143 bezwaar had tegen de bedoelde
termijn van twee jaar, waar de WABW een termijn van drie jaar aanhoudt, terwijl
de termijn van Wn jaar uit artikel 8 ECLSMW niet in de weg heeft gestaan aan
ratificatie van het verdrag.115 Tijdens de bespreking door de Tweede Kamer van
het wetsontwerp ter goedkeuring van de conventie werd terecht de vraag gesteld
naar de verhouding tussen artikel 8 lid 2 en het vergunningenstelsel van de
WABW. De reactie die de regering geeft  in de Memorie van Antwoord is opmer-
kelijk. Het komt erop neer dat een migrerende werknemer door het Nederlandse
vergunningenstelsel niet verplicht wordt bij eenzelfde werkgever te blijven. Men
heeft wel degelijk de vrijheid een andere baan te zoeken. Alleen zal voor een
nieuwe baan ook een nieuwe terwerkstellingsvergunning nodig zijn, waardoor niet
elke werkgever in aanmerking zal komen. Een dergelijke beperking verbiedt artikel
8 lid 2 volgens de regering niet.116 Het is nog maar de vraag of de eis van een
nieuwe tewerkstellingsvergunning op indirecte wijze niet toch een door artikel 8 lid

1 13 Explanatory Report, biz. 14.
114 Zie boven  bij de bespreking  van  C.   143.
115 Ook Walter Jansen wijst op het verschil in dezen tussen artikel 8 ECLSMW en de Nederlandse

WABW. Walter Jansen, Werkingssfeer van anti-discriminatie wetgeving en de bekendheid daarvan.
In: Discriminatie op de Arbeidsmarkt. Werkgroep  Recht en  Rassendiscriminatie,  Utrecht  1983, biz.
38.

116 Tweede Kamer 1980-1981, 16075 nr. 5, biz. 8.
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2 verboden beperking inhoudt.117   Aan de andere   kant   zou   de   hier   door   de   rege-
ring gevolgde redenering  ook  op  C. 143 kunnen worden toegepast,  met als gevolg
dat de weigering om die conventie te ratificeren niet meer zo begrijpelijk is. 118

Het wetsontwerp ter goedkeuring van de ECLSMW werd op 30 november
1982 door de Eerste Kamer aangenomen. Van 2 december 1982 dateert de bij-
behorende uitvoeringswet:19 De uitvoeringswet zal nog herhaaldelijk ter sprake
komen in de volgende hoofdstukken.

f.       De VN-conventie met betrekking tot migrerende werknemers

Ter afsluiting van het overzicht van bepalingen die betrekking hebben op de positie
van migrerende werknemers is het interessant om een blik te werpen op een nieuw
verdrag: de International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of their Families (ICMW). Deze conventie werd in decem-
ber  1990  door de Verenigde Naties aangenomen  maar  is bij gebrek  aan de vereiste
twintig ratificaties nog steeds niet in werking getreden. 120

Feitelijk wordt met dit nieuwe verdrag het werk dat de ILO verricht heeft met
het  opstellen van  C.97  en  C. 143 op VN-niveau voortgezet.  Daar zijn zowel  voor-
als nadelen aan verbonden. Enerzijds worden de zaken er niet doorzichtiger op
wanneer meerdere conventies over eenzelfde onderwerp naast elkaar bestaan,
anderzijds zou met een algemene VN-conventie een verdergaande bescherming
kunnen worden bewerkstelligd vanwege het feit dat staten wellicht meer geneigd
zijn tot ratificatie   over   te   gaan   dan   in het geval   van de ILO-conventies.121    Van
het laatste is tot nu toe overigens weinig gebleken. Het lijkt er meer op dat de
staten die vooral 'ontvanger'   zijn van migrerende werknemers  en  C. 143   te  ver
vonden gaan ook deze nieuwe conventie niet acceptabel achten. Dat geldt in feite
ook voor Nederland.122

De ICMW is van toepassing op alle migrerende werknemers, anders dan de
ECLSMW die zoals we zagen alleen geldt voor migrerende werknemers die de
nationaliteit bezitten van een van de staten die het verdrag hebben geratifi-
ceerd.123 In artikel 2 wordt de migrerende werknemer gedefinieerd als "a person
who is to be engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of
which  he or she  is  not a national."124  Na een bepaling waarin is vastgelegd  dat de
conventie zonder discriminatie dient te worden toegepast volgt een gedeelte met de
titel "Human rights  of all migrant workers and members of their families".  Met

117 Een vraag die ook door de Commissie van de Tweede Kamer gesteld werd, Tweede Kamer  1980-
1981, 16075 nr. 7, biz. 2.

118 Zie verder over dit onderwerp hoofdstuk 4A, biz. 168-170.
119  Stb. 1982, nr. 679; zie kamerstukken 16108.
120  Op 4 april 1997 waren er 8 ratificaties. Geen van deze ratificaties was afkornstig van een lidstaat

van de Europese Unie.
121 Aldus Shirley Hune en Jan Niessen, The first UN Convention on Migrant Workers. ln: NQHR

2/1991, blz. 133.
122 Zie daarover verder hieronder.
123 Zie boven, blz. 95.
124 Dit artikel kwam reeds aan de orde in paragraaf b van het eerste hoofdstuk, zie blz. 42.
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"all" wordt aangegeven dat deze rechten ook gelden voor migrerende werknemers
zonder verblijfsvergunning of anderszins legale status. Voor de zekerheid meldt
artikel 35 dat een en ander geen "regularization" met zich meebrengt van migran-
ten met illegale status. Dit terwijl het algemene artikel 79 aan het eind van de
conventie ook al aangeeft dat staten het recht behouden om hun eigen toelatings-
eisen op te stellen. Veel artikelen in dit conventiegedeelte bevatten een herformu-
lering van rechten uit andere mensenrechtenverdragen en zijn in zoverre enigszins
overbodig. Op het gebied van de arbeid is een bepaling opgenomen die "treatment
not less favourable" dan voor staatsburgers voorschrijft op het gebied van arbeids-
voorwaarden en -omstandigheden (artikel 25). Daarbij wordt "termination of the
employment relationship" uitdrukkelijk inbegrepen.

Het volgende deel van de conventie noemt aanvullende rechten voor migranten
met legale status. Daarbij is een bepaling over de vrije arbeidskeuze (artikel 52) en
de beperkingen die een staat daarop mag aanbrengen. De beruchte termijn die in
C. 143  en  in de ECLSMW is opgenomen bedraagt  voor dit verdrag twee jaren  (op
grond van artikel 52 lid 3 (a)). Mogelijk is dat voor veel staten een struikelblok
voor ratificatie. Een extra beperkingsmogelijkheid wordt nog gegeven in artikel 52
lid 3 (b): totdat vijf jaar verstreken zijn mag voorkeur gegeven worden aan
staatsburgers  bij de toegang tot arbeid. Met betrekking tot arbeid is tenslotte nog
van belang artikel 54 dat gelijke behandeling met staatsburgers van toepassing
verklaart voor ontslagbescherming, werkloosheidsuitkeringen, werkgelegenheids-
maatregelen en toegang tot "alternative employment in the event of loss of work or
termination of other remunerated activity".

De discussie over de lengte van de termijn waarbinnen beperking van de vrije
arbeidskeuze van vreemdelingen is toegestaan is naar aanleiding van deze nieuwe
conventie in Nederland niet gevoerd. Een ander artikel bleek namelijk aan ratifi-
catie in de weg te staan. Dit kwam aan de orde toen het Tweede-Kamerlid Aposto-
lou aandrong op ratificatie van de ICMW.125 De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid liet weten dat ratificatie niet mogelijk was gezien artiket 27 lid 1
van de conventie, dat voor migrerende werknemers ongeacht de vraag of zij een
legale status hebben gelijke behandeling met staatsburgers voorschrijft op het
gebied van de sociale zekerheid. Het voornemen van de Nederlandse regering om
'illegalen' geen sociale zekerheidsrechten (meer) te verlenen is daarmee niet in
overeenstemming. 126 Wanneer we artikel  27  ICMW  er op nalezen  zien we echter
dat deze bepaling de nodige beperkingsmogelijkheden bevat die men blijkbaar over
het hoofd heeft gezien. Aan de zinsnede "the same treatment granted to nationals"
is namelijk toegevoegd: "in so far as they fulfil the requirements provided for by
the applicable legislation of that State and the applicable bilateral and multilateral
treaties." Bovendien bevat het tweede lid van artikel  27  nog een bepaling over de
mogelijkheid van teruggave van betaalde premies voor het geval dat "the applicable
legislation does not allow migrant workers and members of their families a

125 Onder andere via kamervragen van 25-3-1994 (kenmerk 2939403850).
126    Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  aan T. Apostolou,   12  juni   1995.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kenmerk IZ/869.
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benefit". Artikel   27 ICMW hoeft   dus geen onoverkomelijke hindernis   voor
ratificatie te zijn.

Afgezien van de inhoudelijke bezwaren is nog als argument tegen ratificatie
genoemd dat Nederland niet het goede voorbeeld hoeft te geven bij een verdrag
waarover staten zo weinig enthousiast zijn.127 Deze redenering kan beter omge-
keerd worden: als Nederland het 'goede voorbeeld' geeft komen andere staten
misschien ook over de streep.

127 Interne notitie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (begeleidende noot aan de
minister), 21 april 1995, kenmerk IZ/869.
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HOOFDSTUK 3

AARD EN TOEPASSING VAN DE INTERNATIONALE BE-
PALINGEN

Inteiding

Op verschillende manieren kunnen internationale bepalingen, in het bijzonder de in
het vorige hoofdstuk besproken bepalingen die betrekking hebben op de bestrijding
van rassendiscriminatie ten aanzien van het recht op arbeid, inhoudelijk een
toepassing vinden binnen de nationale rechtsorde. De meest ingrijpende manier is
rechtstreekse werking, dat wil zeggen dat individuele burgers voor de eigen
nationale rechter een beroep kunnen doen op datgene wat op internationaal niveau
in mensenrechteninstrumenten is vastgesteld. De mogelijkheid van rechtstreekse

werking zal in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden besproken.
Staten mogen echter niet volstaan met het toekennen van rechtstreekse werking

aan   verdragsbepalingen  om  aan hun internationale verplichtingen te voldoen.'
Toepassing dient waar nodig ook plaats te vinden door regelgeving, met name via
wetten en bestuurlijke maatregelen. Ook anderssoortige maatregelen zijn denkbaar,
zoals bijvoorbeeld gedragscodes of cao-bepalingen. In andere gevallen wordt juist
van de staat verlangd dat deze zich onthoudt van de opstelling van regelgeving
waarmee een inbreuk zou kunnen worden gemaakt op de in verdragen vastgelegde
rechten van individuele burgers. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk komt
aan de orde welke verschillende soorten van verplichtingen kunnen worden
onderscheiden. lien en ander wordt vervolgens betrokken op het recht op arbeid.
Daarnaast komt ook de zogenaamde horizontale werking - de vraag naar de
mogelijke werking van internationale bepalingen tussen burgers onderling - aan de
orde.

Verder kunnen staten op internationaal niveau worden gecontroleerd en
gestimuleerd op het punt van toepassing van de internationale bepalingen via de
zogeheten toezichtsmechanismen. Het gaat daarbij met name om rapportagever-

plichtingen en klachtprocedures. Deze komen in de derde paragraaf aan de orde.

1 De I LO heeft al sinds jaar en dag geworsteld met het probleem dat sommige staten zich beroepen
op rechtstreekse werking van de ILO-conventies om aan te tonen dat een effectieve toepassing op
nationaal niveau gegarandeerd is. Men heeft veel moeite moeten doen om uit te leggen dat mddr
nodig is om de  ILO-conventies werkelijk effectief toe te passen. Zie Virginia A. Leary, Internatio-
nat Labour Conventions and National Law. The Efectiveness of the Automatic Incorporation of
Treaties  in  National Legal Systems. Martinus Nijhoff,  The Hague/Boston/London  1982, blz.  20 e.v.
Nederiand heeft overigens nooit op een dergelijke manier een beroep gedaan op rechtstreekse

werking.
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a.      Rechtstreekse werking

Voordat de mogelijkheid van rechtstreekse werking besproken wordt dient eerst de
meer algemene vraag aan de orde te komen welke juridische status internationale
bepalingen hebben in nationale rechtsstelsels. Vooropgesteld zij dat dit van het
nationale recht afhangt.   Het  zijn de nationale constituties  die  in deze kwestie
uitsluitsel geven.2 Een belangrijk volkenrechtelijk beginsel luidt weliswaar dat een
staat het eigen recht (of tekortkomingen van dat recht) niet kan aanvoeren als
excuus voor het niet nakomen van internationale verplichtingen3, maar het interna-
tionale recht schrijft niet voor op welke wijze in zijn algemeenheid aan internatio-
nale verplichtingen moet worden voldaan. Staten zijn in principe vrij om te bepalen
hoe men aan die verplichtingen tegemoet wil komen: Er bestaat alleen een
algemene plicht om het nationale recht met de internationaalrechtelijke verplich-
tingen in overeenstemming te brengen.5 De internationale comit6s die toezien op
de naleving van mensenrechtenverdragen zullen daarom doorgaans tevreden zijn
wanneer zij kunnen constateren dat de verdragsverplichtingen zijn nagekomen; op
welke wijze een staat dit nationaalrechtelijk precies bewerkstelligt zal hen over het
algemeen niet zozeer bezighouden.6

Het feit dat staten zelf vaststellen wat in hun nationale recht de positie is van
internationale bepalingen heeft tot gevolg dat die positie per staat verschillend is. In
het internationaal publiekrecht worden in hoofdlijnen twee stelsels onderscheiden:
monistische stelsels en dualistische stelsels. Volgens het monisme maken nationaal
en internationaal recht tezamen deel uit van 6dn rechtssysteem. Daarbij is het dus
mogelijk dat normen op het ene gebied automatisch gelding hebben binnen het
andere gebied. Volgens het dualisme daarentegen vormen nationaal en internatio-
naal recht twee verschillende, autonome rechtssystemen, met als gevolg dat normen

2      Een uitzonderingspositie wordt ingenomen door het recht van de Europese Unie, aangezien dit een
supranationaal karakter draagt. De EU heeft een geheel eigen juridische structuur, terwille waarvan
de lidstaten hun soevereiniteit begrensd hebben. De regels van algemeen volkenrecht zijn hier niet
van toepassing. (L.J. Brinkhorst, Grondlijnen  van  Europees recht Derde herziene druk, Tjeenk
Willink, Alphen aan den Run  1984, biz. 1-4.) Uitgangspunt voor het vervolg van dit hoofdstuk zijn
de internationale bepalingen die in het vorige hoofdstuk als relevant voor ons onderwerp besproken
werden, zodat het recht van de EU als zodanig niet expliciet zal worden behandeld. Het bestaan
van een EU-regeling op een bepaald gebied kan overigens, zoals hieronder nog zal blijken, wel
degelijk van invloed zijn op de status die andere internationale bepalingen krijgen toebedeeld (zie
biz. 114).

3     lan Brownlie, Principles  of Public  International Law. Third edition, Clarendon Press, Oxford 1979,
biz. 36 en 37. Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law. Sixth Edition 1987,
reprinted  1993 by Routledge,  London, biz. 43.  Zie eveneens de Free Zones Case: "it is certain that

France cannot rely on her own legislation to limit the scope of her international obligations" (PCIJ
1932, Series A/B no. 46, blz. 167).

4    P. van Dijk, Het internationale recht inzake de rechten van de mens. In: Rechten van (le Mens in
Mundiant  en  Europees perspectief Ars AEqui Libri Rechten  van  de  Mens  deel L vierde herziene
druk. Nijmegen 1991, biz. 32.

5    Brownlie, biz. 38.
6     Ook Meuwissen geeft aan dat de wijze waarop een staat uitvoering geeft aan een bepaalde norm

internationaairechtelijk gezien niet interessant is: uiteindelijk gaat het om het resultaat. D.H.M.
Meuwissen, De Europese Conventie en het Nederlands Recht. Leiden 1968, biz. 19.
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van het ene systeem niet zonder meer gelding hebben binnen het andere systeem.
Het idee dat daaraan ten grondslag ligt is dat nationaal en internationaal recht
verschillende rechtsgebieden regelen. In het internationale recht gaat het in deze
opvatting om regels voor de betrekkingen tussen staten en niet om de relatie tussen
individuen of tussen staat en individu.7 Dit lijkt echter een achterhaalde opvatting
wanneer we het steeds verder ontwikkelde internationale recht met betrekking tot
de rechten van de mens in de beschouwingen betrekken: daar gaat het immers juist
om de verhouding tussen staat en individu, en mogelijk ook om de verhouding
tussen individuen onderling (horizontale werking).8

Over het algemeen zal, waar een dualistische theorie gevolgd wordt, een norm
van internationaal recht eerst moeten worden omgezet in een norm van nationaal
recht eer sprake kan zijn van gelding binnen dat nationale recht. Dit 'omzetten'
wordt aangeduid   met   de   term ' transformatie'.    In een zuiver monistisch stelsel   is
transformatie van internationale normen niet nodig. Anders gezegd: in een zuiver
monistisch stelsel hebben internationale normen directe  werking.

Een strikte scheiding tussen monisme en dualisme is overigens niet aan te
brengen.9 Het heeft meer zin om te stellen dat er theorieen zijn die overwegend

dualistisch van aard zijn en andere die een meer monistisch karakter hebben. Uit
het onderzoek van Erades naar de "interactions" tussen nationaal en internationaal
recht komt dan ook naar voren dat er tenminste vijf verschillende benaderingen
bestaan ten aanzien van de status van met name verdragen binnen de nationale
rechtsorde. In diverse staten meent men dat verdragen "no legal force of their
own" hebben (onder andere in Canada, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). In
ArgentiniE, Egypte en Mexico worden verdragen behandeld alsof het om nationaal
recht gaat. Zes staten gaan uit van de noodzaak van transformatie (waaronder
Duitsland en Zwitserland). In de Verenigde Staten meent men dat verdragen zowel
regels van internationaal recht als regels van nationaal recht kunnen bevatten. En
alleen van Belgie, Frankrijk, Luxemburg, Marokko en Nederland kan gezegd
worden dat verdragen "are applied as international law". Veel staten zijn bovendien
niet in 66n van de vijf categorie8n in te delen aangezien de status van verdragen
daar niet duidelijk is. 10

Een andere vraag, te weten welke regel voorrang heeft, de nationale of de
internationale, zal eveneens door verschillende staten verschillend beantwoord
worden. Deze vraag zal met name aan de orde komen in geval van strijd tussen
nationale en internationale bepalingen. Waar transformatie plaats dient te vinden of
waar het internationale recht dezelfde status heeft als het nationale recht zal de
nationale regel veelal voorrang krijgen. Wanneer een verdrag wordt behandeld als
een gewone nationale wet zal een nieuwere nationale wet het verdrag opzij kunnen

7    Meuwissen, biz. 7; Brownlie, biz. 34.
8    Zie ook Van Dijk in Rechten van de Mens in Mundiaal en Europees perspectief, blz. 34,35.
9 Brownlie stelt: "The whole subject resists generalization, and the practice of states reflects the

characteristics of the individual constitution" (biz. 53).
10    L. Erades, Interactions between International and Municipal Law. A comparative case law study.

Edited by M. Fitzmaurice and C. Flinterman, T.M.C. Asser Instituut, The Hague  1993, biz. 944.
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zetten. In monistische stelsels zal men de internationale norm eerder stellen boven
de nationale.

Nederland heeft een monistisch stelsel.   Dit  is  af te leiden uit artikel  93  van  de
Grondwet, dat luidt: "Bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke
organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende
kracht nadat  zij zijn bekendgemaakt. "  Het gaat daarbij om verdragen  die,  na  de
vereiste goedkeuring door de Staten-Generaal op grond van artikel 91 Gr, zijn
geratificeerd door de regering. De bekendmaking geschiedt door publicatie in het
Tractatenblad. Transformatie van de bepaling is niet nodig, de enkele bekendma-
king is voldoende om deze internationale bepalingen gelding te doen hebben in de
Nederlandse rechtsorde. Dit betekent uiteraard niet dat andere door Nederland
geratificeerde internationale bepalingen geen verbindende kracht hebben. 11

De grens van het Nederlandse monisme wordt bepaald door twee voorwaar-
den. Het moet gaan om verdragsbepalingen of besluiten van volkenrechtelijke
organisaties. Het gevolg    is dat bijvoorbeeld gewoonterechtelijke bepalingen    er
buiten vallen, evenals de aanbevelingen van de ILO. Daarnaast is er de voorwaarde
dat de betreffende bepalingen "een ieder kunnen verbinden".   Dat wil zeggen  dat
het bepalingen moeten zijn die rechtstreekse werking hebben, waarop individuele
burgers zich voor de nationale rechter kunnen beroepen. Met andere woorden:
alleen bepalingen die rechtstreeks kunnen werken hebben directe werking.

Uit artikel 94 van de Grondwet vloeit voort dat de in artikel 93 vermelde
internationale bepalingen ook voorrang hebben boven de nationale wet: "Binnen het
Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze
toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

" Nationaal recht dat strijdig is
met de bedoelde bepalingen moet dus wijken. Opmerkelijk is vooral dat de
Nederlandse rechter de wet in formele zin dus kan toetsen aan internationale
verdragen, terwijl hij diezelfde wet niet kan toetsen aan de Grondwet.12

Hoeveel verschil het maakt voor de toepassing van mensenrechtenverdragen
wanneer een staat een dualistisch stelsel heeft wordt duidelijk wanneer we de
situatie in Engeland,3 bekijken. In deze staat worden nationaal en internationaal
recht beschouwd als twee van elkaar gescheiden rechtsorden:4 Op nationaal ni-
veau gaat er niets boven de "Act of Parliament" - het parlement heeft het monopo-
lie op wetgeving. Het sluiten en ratificeren van verdragen daarentegen is een

\\        A.W.   Heringa,  Sociale   grondrechten.   Hun  plants   in  de   gereedschapskist  van  de  rechter.  T.M.C.
Asser instituut, 's-Gravenhage  1989,  blz.  223.

12 ingevolge artikel 120 van de Grondwet: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwet-
tigheid van wetten en verdragen." Overigens is er een regelmatig terugkerende discussie over de
vraag of en in hoeverre dit toetsingsverbod gehandhaafd dient te blijven. Heringa verbaast zich
erover dat die discussie nog steeds niet ten voordele van toetsing is beslist, terwijl in Nederland de
unieke situatie bestaat dat verdragen de rol spelen die in andere staten aan grondwettelijke
bepalingen is toebedeeld. A.W. Heringa, De toepassing van artikel 26 IVBPR door de Nederiandse
rechter. In: NJCM-Bulletin \9-1 (1994), biz. 856.

13  Voor het vervolg wordt de aanduiding 'Engeland' gebruikt aangezien de aandacht uitsluitend

gericht zal zijn op het deel van het Verenigd Koninkrijk dat die naam draagt.
14   Bob Hepple and Sandra Fredman, Great Britain. In: International Encyclopedia of Labour Law.

Kluwer 1986, biz. 25.
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prerogatief van de Kroon, het parlement speelt daarin geen rol. Omdat de regering,
als een verdrag directe werking zou hebben binnen het Engelse recht, in feite
rechtsregels op zou kunnen stellen buiten het parlement om is transformatie van de
internationale bepalingen in nationale bepalingen via een Act of Parliament noodza-
kelijk.15 Internationaal recht wordt dan, zoals Erades het omschreef, als nationaal
recht toegepast. Het gevolg is dat bij strijd tussen een verdrag en een nationale wet
de laatste voorrang krijgt, zeker als de betreffende wet van later datum is dan het
verdrag. De vraag blijft hoe men dit op internationaal niveau denkt te kunnen
verantwoorden, aangezien nog steeds aan de internationale verplichtingen zal
moeten worden voldaan.

Men kan zich voorstellen dat het voor de nakoming van internationale ver-
plichtingen geen probleem hoeft te zijn wanneer een staat een dualistisch stelsel

heeft, aangezien internationale bepalingen via transformatie toch in het nationale
recht kunnen worden opgenomen. Engeland blijkt echter voor geen enkel mensen-
rechtenverdrag (of deel van zo'n verdrag) een transformatiewet te hebben opge-
steld. En dat terwijl voor het recht van de Europese Unie wel een transformatiewet
is aangenomen (de European Communities Act 1972).16 Er zijn inmiddels voor-
standers van eventuele plannen om tenminste de ECHR in het Engelse recht te

'incorporeren'. Tegenstanders komen echter  met het argument  dat  de  ECHR  niet
expliciet eist dat de bepalingen deel van het Engelse recht worden (en dus dienen te
worden getransformeerd).17 Het verbod van rassendiscriminatie    is door middel
van de Race Relations Act (RRA) uiteraard deel van het Engelse recht. Dat
betekent echter nog niet dat het verdrag over dit onderwerp, de CERD, deel is van
het Engelse recht. De RRA is onafhankelijk van internationale mensenrechtenbepa-
lingen tot stand gekomen en kan daarom niet beschouwd worden als een wet die
met  name  de  CERD  in het Engelse recht incorporeert.   Het is enkel  zo  dat  de
normen van dit verdrag in materitle zin in de RRA zon terug te vinden.

Men zou kunnen zeggen dat daarmee toch tenminste globaal aan de internatio-
nale verplichtingen is voldaan. De Engelse rapportage over de toepassing van de
CERD bestaat ook grotendeels uit een beschrijving van de inhoud van de RRA en
de nieuwste wijzigingen    van    die wet. Hiermee wordt echter   niet het bezwaar

weggenomen dat Engeland met de internationaalrechtelijke verplichtingen omgaat
op een wijze die in zekere zin een vrijblijvend karakter heeft.

Waar een wet onduidelijk of dubbelzinnig blijkt kan de rechter kiezen voor een
interpretatie van de wet die in overeenstemming is met het internationale recht. Dit
is een mogelijkheid die natuurlijk ook voor de Nederlandse rechter openstaat. Deze
voor Engeland "most remarkable development" komt naar voren uit meerdere

15   In de woorden van Akehurst: "a treaty does not automatically become part of English law; (...)
otherwise the Queen could alter English law without the consent of Parliament, which would be
contrary to the basic principle of English constitutional law that Parliament has a monopoly of

legislative power." (biz. 44). Zie ook Brownlie, blz. 49 en 50: W.E. Butler, International and
municipal law: some reflections on British practice. In: International law and the international
system, W.E. Butler (ed.), Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Lancaster  1987, biz.  67.

16 Zie Hepple/Fredman, biz. 25.
17      Informatie  uit een gesprek met James Michael, University College London, 3 maart  1992.
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zaken waarin werd uitgesproken dat "in interpreting an English statute regard must
be had to a multilateral treaty (lees: de ECHR), not being incorporated into
English  law. "18 Enkele jaren geleden maakte de Court of Appeal  uit dat dezelfde
methode kan worden toegepast bij onduidelijkheden  in de common  law.19  Het
oordeel luidde dat de ECHR, al was die niet 'incorporated' in het Engelse recht,
gebruikt mocht worden om onduidelijkheden in het interne recht op te lossen.
Mogelijk is de rechter daar zelfs toe verplicht.m De Engelse rechter zal echter
niet naar het internationale recht (hoeven) omkijken wanneer het nationale recht
aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

In het verlengde van de vraag naar de status van internationaalrechtelijke bepalin-
gen in het nationale recht ligt de vraag naar de mogelijkheid van rechtstreekse
werking van die bepalingen. De twee vragen gaan zelfs zozeer hand in hand dat
sommigen van mening zijn dat zij 66n en dezelfde kwestie betreffen.21 Anderen
daarentegen maken uitdrukkelijk onderscheid tussen de twee kwesties. Een van hen
is Meuwissen, die het begrip 'directe werking' (door hem met 'interne werking'
aangeduid) reserveert   voor "de rechtsgevolgen   ( . . . )   die het constitutionele recht
toekent aan het internationale recht (in zijn verschillende vormen) binnen de
nationale rechtsorde" en met 'zelfwerkend' of 'selfexecuting' aan wil geven "dat
een rechtsnorm (van internationale of nationale oorsprong) geen nadere wettelijke
of andere uitwerking of aanvulling behoeft en dat zij derhalve door overheidsorga-
nen of individuen direct kan worden toegepast" (met andere woorden, dat zij
' rechtstreekse werking' heeft). 22 Alleen   al    uit de grote verscheidenheid   aan   ge-
bruikte termen blijkt dat we te maken hebben met een ingewikkelde problematiek
waarover gemakkelijk verwarring ontstaat. Het is dan ook "(f)or the sake of
clarity" dat Erades eveneens aanbeveelt om een scheiding aan te brengen, en wel
tussen enerzijds de vraag "as to whether (national courts) apply international law as
such and treaties as parts of international law or whether international law and
treaties are being applied by them after having been made a kind of municipal law"
en anderzijds de vraag "as to whether national courts are to apply international law
at  large".23  Ook de boven gesignaleerde diversiteit van manieren waarop staten,
op grond van hun eigen constitutionele recht, omgaan met internationaalrechtelijke
bepalingen rechtvaardigt een scheiding tussen deze kwestie en de veel eenduidiger
kwestie van rechtstreekse werking.   Of een specifieke internationale bepaling
rechtstreeks kan werken is bovendien niet van het constitutionele recht afhankelijk

18   Erades, biz. 818.
19   Derbyshire County Council v Times Newspaper Ltd and Others, Court of Appeal, 20 February

1992. Gepubliceerd in Ilie Times, 20 February   1992/1.
20   Aldus de interpretatie van James Michael, University College London.
2\   A. Jacobs, De rechtstreekse werking win internationale normen in het sociaal recht. Samsom

Tjeenk Willink,  Alphen  aan  den  Run  1985,  biz.  1 1, impliciet onder andere C.W.  van  der  Pot,
Handboek van het Nederiandse stantsrecht. Bewerkt door A.M. Donner. Tjeenk Willink, Zwolle
1983, biz. 461-463.

22     Meuwissen, biz.  19. Zie ook Meuwissen, biz.  37.
23   Erades, blz. 565.
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maar van die bepaling zelf.24 Betten stelt dan ook: "The incorporation of a treaty
norm into the national legal system does not necessarily imply that the individual
can  rely  on  this  norm in court.'•25 Brouwer gaat eveneens nadrukkelijk  uit  van
twee te onderscheiden kwesties: "De tegenstelling dualisme/monisme mag niet
vereenzelvigd worden met transformatie tegenover rechtstreekse werking. "26 Ook

hij behandelt bovendien de vraag of in het Nederlandse staatsrecht van een monis-
tisch dan wel een dualistisch systeem wordt uitgegaan gescheiden van de vraag
wanneer een bepaling al dan niet als een ieder verbindend kan worden be-

schouwd.27
Zoals we zagen hebben op basis van de Grondwet alleen die verdragsbepalin-

gen directe werking die ook rechtstreeks kunnen werken. In feite komt het er
daarom op neer dat deze twee kwesties voor Nederland samenvallen.

Om rechtstreeks te kunnen werken in het Nederlandse recht moet een internationale

bepaling zodanig zijn opgesteld dat duidelijk blijkt dat het gaat om een norm die
individuen rechtstreeks raakt en niet enkel tot de staat gericht is met de eis dat
bepaalde maatregelen worden genomen. Dit zal met name het geval zijn wanneer
in de bepaling uitdrukkelijk aan individuen een recht wordt toegekend. Daarmee

zijn de mogelijkheden echter niet uitgeput.
Al kunnen ook anderen - bijvoorbeeld de regering - hun oordeel geven over de

vraag of een zekere bepaling rechtstreekse werking heeft of niet, uiteindelijk valt
de taak om te bepalen of in een concreet geval sprake is van rechtstreekse werking
aan de rechter toe, wanneer deze te maken krijgt met een beroep op een internatio-
nale bepaling. Hoewel hierover verschil van mening mogelijk bleek hebben zowel

de Hoge Raad als de regering inmiddels te kennen gegeven dat het om een kwestie

van interpretatie van de verdragsbepaling gaat waarin de rechter uiteindelijk het
laatste woord heeft.28 De rechter zal de bepalingen dus inhoudelijk moeten beoor-
delen. Daarvoor staan hem bepaalde criteria ten dienste. Rechtstreeks werkend in
het Nederlandse recht zijn die bepalingen die, zoals de Grondwet dit formuleert,
'een ieder verbindend' zijn. Of een bepaling 'een ieder verbindend' is hangt af van
een aantal verschillende factoren.29 Ik zal hier drie hoofdpunten noemen.

In  de eerste plaats van belang  is  de  intentie  van de verdragsluitende pani/en.
De vraag is of zij beoogden een bepaling op te stellen waarop individuen zich
rechtstreeks zouden kunnen beroepen. Dit kan men zien aan de uiteindelijke
formulering van de tekst, maar ook aan de wijze waarop die uiteindelijke formu-

24   Meuwissen, biz. 37.
25   Lammy Betten, International Labour Law. Selected issues. Kluwer,  Deventer/Boston  1993,  biz.

385.

26  J.G. Brouwer, Verdragsrecht   in Nederland. Tjeenk  Willink,  Zwolle  1992, biz.  8.
27   Blz. 322.
28 Heringa, Sociale grondrechten biz. 224-226.
29 Afgezien daarvan kan ook een verband gelegd worden met de algemene regel voor de interpretatie

van verdragen, zoals die te vinden is in artikel 31  van het Weens Verdragenverdrag van  1969 dat
bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden geynterpreteerd "in accordance with the
ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light o f its object

and purpose".
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lering tot stand is gekomen, dat wil zeggen aan de travaux prtparatoires waarin
vaak opmerkingen te vinden zijn die wijzen op de bedoelingen van degenen die aan
de tekst werkten. Volgens de Hoge Raad is het niet nodig dat de verdragspartijen
een uitdrukkelijke uitspraak hebben gedaan over rechtstreekse werking van een
bepaald verdrag: voldoende is dat zij die werking niet met zoveel woorden uitge-
sloten hebben.30 Overigens kan dit criterium in veel gevallen moeilijk als door-

slaggevend beschouwd worden. Voor de ECHR was wel rechtstreekse werking
bedoeld, maar dit is niet in alle staten die partij zijn doorgevoerd. Ook het omge-
keerde komt een enkele maal voor.31 Men zou zo ver kunnen gaan het criterium
van de intentie om die reden geheel ter zijde te schuiven.32 Aangezien het een
kwestie van verdragsinterpretatie betreft hebben de travaux prtparatoires (en
daarmee de intentie van de verdragspartijen) net als bij andere kwesties van
verdragsinterpretatie mijns inziens echter nog wel een rol te spelen, ook al is dat
geen hoofdrol.

In de tweede plaats kijkt de rechter naar 'aard, strekking en inhoud' van de
betreffende  bepaling.  Er  is een duidelijk verband met het eerste criterium. Hoewel
dit tweede criterium meer objectief van aard is gaat het ook hier in feite om de
formulering    van de tekst. In rechterlijke uitspraken wordt gewoonlijk expliciet
verwezen naar aard, inhoud, strekking, gebezigde formuleringen en bewoordingen
van verdragsbepalingen. 33

Vaak wordt de redenering gevolgd dat een bepaling niet kan worden be-
schouwd als een een ieder verbindende bepaling wanneer deze "zich uitsluitend
richt  tot de verdragssluitende partijen".34 In feite   is  dit een specificatie  van  de
begrippen 'aard, inhoud en strekking'. Wanneer de bepaling  zich  niet tot indivi-
duen richt, hen niet uitdrukkelijk een bepaald recht verleent, maar zich tot de staat
wendt met de opdracht bepaalde maatregelen te nemen, op wetgevend of op
bestuurlijk terrein, dan hebben we in beginsel niet te maken met een 'een ieder
verbindende bepaling'. Als gevolg hiervan worden bepalingen waarin sociale
rechten zijn neergelegd, in tegenstelling tot die waarin het om klassieke rechten
gaat, in de regel niet snel beschouwd als rechtstreeks werkend. Zulke bepalingen
vragen immers juist om overheidsmaatregelen, om handelen en niet om onthouding
van inmenging. Zij lenen zich, zoals herhaaldelijk door de rechter, maar ook door
de  regering, is opgemerkt, slechts voor 'geleidelijke verwezenlijking'.35  Er  moet
nog van alles gebeuren eer een sociaal recht zo ver gerealiseerd is dat het recht-

30     HR 30 mei  1986, NJ 1986 nr.  688.
31      E.A. Alkema, Advocaat en iWensenrechten. Preadvies Nederlandse Orde van Advocaten, Dordrecht,

25 september 1981, biz. 304.
32   Jacobs, blz. 155.
33 Voorbeelden: Afdeling Rechtspraak Raad van State 8 januari 1985, AB 1986 nr. 231, en 13 juni

1985,  AB   1986   nr. 90, Ambtenarengerecht Amsterdam 12 maart   1984 (zie N./C/If-Bulletin   9-3
(1984), biz. 245 e.v.), CRvB 16 februari 1989 (zie Nieuwsbrief Volkenrecht, lOe jaargang nr. 2).

34      Zie  Afdeling  Rechtspraak  Raad  van  State,  6  november   1987 (uit Nieuwsbrief Volkenrecht, 9e
jaargang nr. 3).

35 Zie bijvoorbeeld CRvB  I  november  1983, RSF 1984 nrs.  147 t/m 150; zie tevens de Memorie van
Toelichting bij de goedkeuringswet voor het CESCR, Tweede Kamer 1975-1976, 13932 (R  1037)
nr.  3.
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streeks door individuen voor de nationale rechter kan worden ingeroepen, zo is de
redenering.     Toch is hiermee    niet het laatste woord gesproken betreffende    de
mogelijkheid van rechtstreekse werking voor sociale rechten. Deze kwestie komt
hieronder nog terug.

Elke bepaling is apart geformuleerd, dus of sprake is van rechtstreekse
werking zal ook per bepaling bekeken moeten worden. Het is zelfs zo dat binnen
een bepaling het ene gedeelte wel rechtstreeks kan werken en het andere gedeelte
niet.

Er is nog een derde criterium dat bij de toekenning van rechtstreekse werking
een rol kan spelen, namelijk de concrete situatie. Een bepaling kan onder omstan-
digheden rechtstreekse werking hebben terwijl dat in andere ornstandigheden
misschien niet zo zou zijn.

Een voorbeeld van een bepaling waaraan alleen in bepaalde ornstandigheden
rechtstreekse werking wordt toegekend is artikel   119  van het EEG-verdrag betref-
fende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het Hof van Justitie beperkt
de rechtstreekse werking van de bepaling tot gevallen waarin sprake is van directe,
openlijke discriminatie. 36

Een ander voorbeeld is artikel 7 (a) (i) CESCR betreffende gelijk loon voor
arbeid van gelijke waarde, waarvan het Ambtenarengerecht Amsterdam in een
uitspraak van 12 maart 1984 stelde: "dat die bepaling bijvoorbeeld niet als recht-
streeks werkend kan worden ingeroepen in een situatie, waarin een proces van
invoering van functiewaarderingssystemen gaande is, met de bedoeling een (verde-
re) verwezenlijking van het beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardige
arbeid te bewerkstelligen; maar in beginsel wal, wanneer aan een reeds op basis
van gelijkwaardigheid gerealiseerde gelijkheid afbreuk wordt gedaan."37  Een  aan-
tal jaren later echter heeft de Hoge Raad de mogelijkheid van een beroep op artikel
7 (a) (i) ontkend met behulp van het oude argument dat sociale rechten 'naar hun

38aard' niet rechtstreeks kunnen werken.
Als derde voorbeeld kan nog genoemd worden een uitspraak uit  1994 van het

Hof van Justitie van de (toen nog) Europese Gemeenschappen. Daarin werd
aangegeven dat een rechtstreeks beroep voor de nationale rechter op de richtlijn in
kwestie niet voor iedereen mogelijk was maar alleen voor degenen die onder de
werkingssfeer van de richtlijn vielen 6f gevolgen ondervonden van dezelfde
nationale bepaling "waardoor een andere persoon, die zelf onder de werkingssfeer

„39van de Richtlijn valt, wordt gediscrimineerd.
Het derde criterium biedt mogelijkheden voor een progressiever werkwijze bij

de beantwoording van de vraag of aan een zekere bepaling rechtstreekse werking
valt toe te kennen. Met name de ontwikkeling in de toepassing van artikel 26

36 Heringa, Sociale grondrechten biz. 243 en Jacobs, blz. 13.
31   NJCM-Bulletin 9-3 (1984), blz. 247.
38      HR 20 april  1990, NJ  1990 nr.  338. Dit nadat de Centrale  Raad van Beroep al  had  gesteld dat de

omstandigheden in de zaak waarin de Ambtenarenrechter uitspraak had gedaan niet zodanig waren
dat sprake kon zun van rechtstreekse werking, omdat de betreffende functies niet (nagenoeg)
identiek waren.  CRvB 16 februari  1989, NJ  1989 nr.  164.

39       HvJ  EG 24 februari   1994, AB  1995  nr.  53.
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CCPR in combinatie met bepalingen uit het CESCR opent wat dat betreft perspec-
tieven. Dit punt komt hier onder nader aan de orde.40

De rechter lijkt het probleem van de inhoudelijke beoordeling van een interna-
tionale bepaling, om uit te maken of deze rechtstreekse werking heeft, wel eens te
ontwijken, zoals blijkt uit een aantal uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van
de Raad van State. De Afdeling wees het beroep op internationale bepalingen af
omdat er geen strijdigheid met die bepalingen te constateren viel en vermeldde
daarbij dat hiermee over eventuele rechtstreekse werking geen uitsluitsel was
gegeven. De Afdeling Rechtspraak kon zo het beroep afwijzen zonder de vraag
naar de rechtstreekse werking op te hoeven lessen. u De Hoge Raad ging in 1984
op vergelijkbare wijze te werk en liet daarbij zelfs een vermelding van het begrip
rechtstreekse werking achterwege. 42

Ook als de rechter wet tot een uitspraak komt over de vraag naar rechtstreekse

werking van een zekere internationale bepaling lijkt hij zich er soms van af te
maken. We vinden dan enkel de mededeling dat de bepaling zich niet leent voor
rechtstreekse werking, soms met toevoeging van bijvoorbeeld de woorden 'naar
zijn  aard'.43  In weer andere gevallen  laat de rechter zijn oordeel afhangen  van  de
mening  die de regering  over de kwestie gegeven heeft.   Is een uitvoeringswet  tot
stand gebracht, dan zal de rechter al snel tot de conclusie komen dat het betrokken
verdrag dus geen rechtstreekse werking heeft.44 En dat terwijl bijvoorbeeld in het
geval van de ECLSMW door de regering te kennen werd gegeven dat het beter
was voor de zekerheid een uitvoeringswet te maken, ook al zou de rechter uiteinde-
lijk wellicht wal rechtstreekse werking toekennen aan (bepalingen uit) dit ver-
drag.45 Terecht is gesteld dat de vraag naar de rechtstreekse werking onafhanke-

lijk van uitvoeringswetgeving beantwoord kan worden - "Doorslaggevend is slechts
of uitvoering noodzakelijk is - en dat het bestaan van een uitvoeringswet de„46

rechter niet ontslaat van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de toepas-
sing van internationale bepalingen.47 Als regering en rechter gaan 'boompje
verwisselen' door naar elkaars oordeel te verwijzen is een stagnatie van een

40  Zie biz. 114, 115
41       A W.  Heringa, Het internationale verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten en de Nederlandse

rechtsorde.  In: Van  Dijk e.a.,  Het  internationaal  verdrag  inzake  burgerlijke en  politieke  rechten  en

zijn betekenis voor Nederland. Ars AEqui  Libri,  Rechten van de mens deel 8, Nijmegen  1987, biz.
109.

42     HR 8 mei  1984, NJ 1985 nr. 429.
43     HR  7  mei 1993, RvdW 1993 nr. 101; eerder HR 14 april 1980, NJ 1981, nr. 401; Afdeling

Rechtspraak  Raad van State 25 september  1980. RF  1980 no.  79.
44    Bijvoorbeeld in HR 20 april 1990, NU 1990 nr. 338, waarin weliswaar ook aandacht wordt besteed

aan inhoud en formulering van de betreffende bepaling (artikel 7 CESCR) maar waarin aan
opmerkingen uit de Memorie van Toelichting bij de goedkeuringswet van het verdrag een
beslissende betekenis wordt toegekend; eerder reeds in het door Heringa (blz. 224) besproken arrest
van de Hoge  Raad van 8 november 1968 (NU 1969, nr. 10), waarin zel fs in twij fel getrokken werd
of de rechter wel een taak had inzake het bepalen van rechtstreekse werking, gezien het bestaan
van een uitvoeringswet. Dat laatste is inmiddels veranderd; zie hierboven blz. 109.

45       Memorie van Antwoord  bij de goedkeuringswet, Tweede Kamer 1980-1981, 16075  nr.  5,  biz.  3
46 Heringa, Sociale grondrechten biz. 226.
47   Jacobs, biz. 53
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mogelijke ontwikkeling naar een ruimere toekenning van rechtstreekse werking aa·i
internationale bepalingen het gevolg. Terwille   van de duidelijkheid heeft  de
interdepartementale werkgroep die zich bezighield met bepalingen betreffende
'gelijkheid' de regering aanbevolen bij de goedkeuringswet voor een bepaald
verdrag steeds in de Memorie van Toelichting een gemotiveerde mening te geven
ten aanzien van het al dan niet in aanmerking komen voor rechtstreekse werking
van een nieuw verdrag.48 Op zichzelf is zo'n duidelijke uitspraak zinvol. Terecht
wijst Alkema echter op een "schaduwzijde" van een actief beleid van de wetgever
in deze kwestie: het vermindert "de potentiele toepassing van het internationale
recht  door de rechter. "49  Ook  als een uitvoeringswet tot stand gekomen is  zou de
rechter moeten bezien of aan een bepaling rechtstreekse werking kan worden
toegekend. Aan een bepaling die in eerste instantie als niet rechtstreeks werkend is
aangemerkt kan zelfs in een later stadium alsnog een zodanige werking worden
toegekend.

Aan de hand van uitspraken over rechtstreekse werking van enkele concrete
verdragsbepalingen kunnen we op verscheidene punten een mogelijke ontwikkeling
signaleren in de richting van een meer progressieve benadering van het vraagstuk
van de rechtstreekse werking, al blijft tegelijkertijd sprake van terughoudendheid
waar het er op aan komt een en ander door te zetten.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de materi8le bepalingen van de
ECHR rechtstreeks werken.50 Dit hoeft ons niet te verbazen bij een verdrag dat
grotendeels als 'klassiek' beschouwde bepalingen bevat. Blijkens twee uitspraken
neemt de Hoge Raad aan dat de non-discriminatiebepaling van artikel 14 eveneens
rechtstreeks kan werken.51 Hoewel daarin het probleem of rechtstreekse werking
mogelijk is niet met zoveel woorden  aan de orde kwam is aan dit artikel in de
genoemde gevallen wel toepassing gegeven. Overigens heeft de Raad van State
uitgesproken dat artikel   13 ECHR ("Everyone (...) shall  have an effective  reme-
d y. . . " ) niet rechtstreeks toepasbaar  is,   met als argument  dat  het  zich daar "gezien
haar aard en strekking" niet toe leent.52 Aangezien een verdere toelichting ont-
breekt is niet duidelijk waarom aan deze toch als 'klassiek' te beschouwen bepaling
ineens een andere werking wordt toegekend dan aan de overige bepalingen van de
Europese Conventie.

48    Gelijk in de praktijk, Rapport van de interdepartementale juridische werkgroep gelijkheidsbeginsel
(IWEG),   's-Gravenhage  1990,  biz. 103. Eerder stelde Jacobs  dat een bepaling terzake  ook  zou
kunnen worden opgenomen in de goedkeuringswet zelf (Jacobs, biz. 53).

49 Alkema, Preadvies biz. 303.
50     Zie ook P. van Duk en G.J.H.  van Hoof, De Europese Conventie in theorie en prakti/k. Ars AEqui

Libri Rechten  van  de  Mens 2, Nijmegen  1982,  blz.   12  en  1 3. Het Ambtenarengerecht Amsterdam
sprak over de bepalingen van de ECHR "waarvan de rechtstreekse werking algemeen wordt
onderschreven"  (Ambtenarengerecht Amsterdam,  12  maart 1984, NJCM-Bulletin 9-3 (1984), biz.
247)

51    HR 18-1-1980, NJ 1980 nr. 463 en HR 21-3-1986, NJ 1986 nr. 585.
52 RvSt 29-7-1980, RF 1980 no. 46.
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Ook van de bepalingen van het CCPR wordt gewoonlijk aangenomen dat zij
rechtstreeks kunnen werken.53 De Hoge Raad verklaarde dat het CCPR geen
verdrag is dat slechts verplichtingen oplegt aan de verdragspartijen zonder dat
sprake is van rechten voor individuele burgers.54 Het betrof hier artikel 14 van
het Covenant waarin de rechten van verdachten in strafzaken vermeld staan; lid 5
van hetzelfde artikel (recht op hoger beroep) blijkt eerder in dat jaar door de Hoge
Raad als "naar haar aard niet voor rechtstreekse toepassing" vatbaar te zijn
bestempeld. Dat het CCPR in zijn algemeenheid rechtstreeks zal kunnen werken
wil dus niet zeggen dat dit voor elke aparte bepaling in alle gevallen opgaat.

De vraag naar rechtstreekse werking van de non-discriminatiebepaling, artikel
26, is in de jurisprudentie bij wijze van uitzondering uitgebreid aan de orde
geweest. Al in 1979, toen de twee Covenants nog maar net voor Nederland in
werking waren getreden, oordeelde de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van
de Raad van State dat de Valkenburgse woonruimteverordening, volgens welke
vrouwen niet als woningzoekenden konden worden ingeschreven, in strijd was met
artikel 11 CESCR en artikel 26 CCPR. De Voorzitter ging er dus van uit dat deze
artikelen rechtstreeks konden worden toegepast.

55

Desondanks heeft de Centrale Raad van Beroep in zaken betreffende beweerde
discriminatie op het gebied van diverse sociale zekerheidsuitkeringen jarenlang
volgehouden dat artikel 26 CCPR niet van toepassing was op sociale zekerheids-
rechten en dat de in het CESCR opgenomen bepalingen die wel op deze rechten
betrekking hebben niet rechtstreeks kunnen werken. Steeds was daarbij de redene-
ring dat de economische, sociale en culturele rechten "in het algemeen slechts
geleidelijk door middel van wetgeving en andere uitvoeringsmaatregelen kunnen
worden verwezenlijkt".56  Uit  het  feit dat uitdrukkelijk gesteld  werd  dat  dit  gold
voor sociale rechten in tegenstelling tot burger- en politieke rechten blijkt tegelijk
dat men er vanuit ging dat deze laatste rechten wel rechtstreeks zouden kunnen
werken.

In  mei 1987 echter veranderde de Centrale  Raad van mening.  Op 23 december
1984 was de uitvoeringstermijn ge8indigd van een EG-Richtlijn 7 over gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid. De
Centrale Raad stelde dat daarmee "een tijdstip was bereikt, waarop aan genoemd
art. 26 ook met betrekking tot het onderhavige terrein rechtstreekse werking niet
meer kan worden ontzegd".58   Let  wel:   ook met betrekking  tot het onderhavige
terrein. Met andere woorden: artikel 26 heeft at rechtstreekse werking, nu blijkt
dat het die werking ook heeft wanneer een sociale zekerheidsrecht in het geding is.
In feite is het de werking van het CESCR die hiermee uitgebreid wordt. Met de
verklaring dat artikel 26 ook op de rechten van het CESCR van toepassing is

53 Onder andere in de Memorie van Toelichting bij de goedkeuringswet voor dit verdrag, Tweede
Kamer 1975-1976, 13932 (R 1037) nr. 3, blz. 13

54   HR 23-9-1980, NJ 1981 nr. 116.
55       Voonitter  Afdeling  Rechtspraak  Raad  van  State   10  mei 1979, NJ/AB 1979 nr. 472.

56    Bijvoorbeeld: CRvB 1-11-1983, RSF 1984 nr. 147 en van dezelfde datum RSF 1984 nrs. 148,149
en 150.

57 Richtlijn 79/7/EEG  van 19 december  1978.
58    CRvB 14-5-1987, RSF 1987 nr. 246 en NJCM-Bulletin 12-6 (1987), biz. 465.
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volgde de Centrale Raad een uitspraak van het HR Ct waarin dit uitdrukkelijk werd
vastgesteld. Het Committee oordeelde dat het CCPR "would still apply even if a
particular subject matter is referred to or covered in other international instru-
ments" (zoals het CESCR).59 Wanneer artikel 26 CCPR volgens de regels van het
Weens Verdragenverdrag geinterpreteerd wordt blijkt, zo constateert het Commit-
tee, dat dit artikel een apart en algemeen discriminatieverbod bevat, geen discrimi-
natieverbod dat, zoals artikel 2 van hetzelfde Covenant, alleen van toepassing is ten
aanzien van de in het betreffende verdrag zelf opgenomen rechten.

In de jaren na de uitspraak van 14 mei 1987 heeft de Centrale Raad van
Beroep meermalen herhaald dat een beroep op het CESCR in verband met sociale
zekerheidsrechten in combinatie met artikel 26 CCPR mogelijk is.60 Wanneer we
de lijn doortrekken kunnen, mede gezien de uitspraken van het HR Ctw, ook
andere bepalingen van het CESCR, en in het bijzonder het recht op arbeid van
artikel 6, via de omweg van een combinatie met artikel 26 CCPR rechtstreekse
werking krijgen. Dit ondanks aanwijzingen dat artikel 6 CESCR als zodanig niet
rechtstreeks kan werken.62 Hetzelfde geldt dan voor artikel 1 ESC.63 Het HR Ct
noemde naast het CESCR ook de CERD en de CEDAW (het verdrag tegen
discriminatie van vrouwen) als voorbeelden van instrumenten waarop in combinatie
met artikel 26 CCPR een beroep zou kunnen worden gedaan. Juist omdat het om
voorbeelden gaat kan een en ander evengoed van toepassing zijn wanneer het een
Europees verdrag betreft, zoals het ESC en wellicht ook de ECLSMW.

Waar nog steeds het uitgangspunt overheerst dat sociale rechten over het
algemeen 'naar hun aard' niet rechtstreeks kunnen werken is de omweg van een
combinatie met een non-discriminatiebepaling een belangrijke mogelijkheid om een
rechtstreeks beroep op die sociale rechten desondanks mogelijk te maken.64 Het
non-discriminatiebeginsel kan zo ook de plaats innemen die het toekomt als
basisbeginsel van het mensenrechtensysteem65, als een 'schakelbepaling' die zich

59  Broeks v. 77:e Netherlands, 9 april 1987, CCPR/C/29/[)/172/1984. Op dezelfde datum werd
dezelfde uitspraak gedaan in een tweede zaak, Zwaan-de Fries v. 77:e Netherlands,
CCPR/C/29/I)/182/1984.

60      Bijvoorbeeld in vier uitspraken van 5 januari  1988, RSF 1988 nrs.  104,  198,  199 en 200 en in een
uitspraak  van  7  december 1988, NJCM-Bulletin 14-1 (1989), blz. 71 m.n. A.W. Heringa. Meer
recent werd voor het eerst vastgesteld dat een en ander ook van toepassing is als het een geval van
indirecte  discriminatie betreft:  CRvB 23 juni 1992, NJCM-Bulletin 18-3 (1993), biz. 292 m.n. G
Heerma van Voss.

61      Ondanks door het Committee in de afgelopen jaren aangebrachte nuanceringen (of afzwakkingen),
met name ten aanzien van de vraag vanaf wanneer artikel 26 CCPR rechtstreeks zou werken.  Over
die recente uitspraken: Aleidus Woltjer, De uitspraken van het mensenrechtencomitt over artikel 26
IVBPR, NJCM-Bulletin 19-7 (1994), biz. 851-853.

62 Zoals gesteld  door de Advocaat-Generaal  in  HR 15 januari   1980,  NJ  1980  nr.  266  en  door  de

Hoge  Raad  op 17 oktober  1980,  NJ  1981   nr. 141; eveneens in Afdeling Rechtspraak  Raad  van
State 10 april 1986, AB 1986 nr. 586.

63       Ook  in het geval  van dit artikel werd rechtstreekse werking ontkend  in  HR 17 oktober  1980,  NJ
1981  nr.   141  en in Afdeling Rechtspraak  Raad van State 10 april  1986,  AB  1986 nr.  586.

64   We vinden deze moge'Ukheid ook beschreven bij Heringa, biz. 299 e.v.
65 Zie hoofdstuk 1  paragraaf a
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laat "vastklinken aan andere rechten" en bovendien deel is van "een hele keten van
voorschriften" betreffende de toepassing van mensenrechtenbepalingen.66

Als derde criterium aan de hand waarvan de rechter kan beoordelen of een
bepaling rechtstreekse werking heeft is hierboven de concrete situatie genoemd.
Een progressiever omgang met het instrument van de rechtstreekse werking wordt
mogelijk waar dit criterium van de concrete ornstandigheden verder wordt uitge-
bouwd.

Aanwijzingen voor een ontwikkeling in die richting zijn te vinden in twee
reeds beschreven uitspraken. In de uitspraak van de CRvB van 14 mei 1987 werd
het bestaan van de EG-Richtlijn betreffende gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de sociale zekerheid die al had moeten zijn uitgevoerd aangemerkt als
de omstandigheid waardoor een beroep op de betrokken bepaling uit het CESCR
mogelijk was.67 Een nog duidelijker aanzet gaf de Ambtenarenrechter met zijn
oordeel dat artikel 7 (a) (i) CESCR rechtstreeks kan werken in een situatie waarin
" aan een reeds op basis van gelijkwaardigheid gerealiseerde gelijkheid afbreuk
wordt gedaan", aangezien het dan gaat om een norm die al is gewaarborgd binnen
de nationale rechtsorde.68 Dit opent perspectieven voor het genot van een recht op
arbeid vrij van rassendiscriminatie. Van het recht op arbeid kan men wellicht (nog)
niet zeggen dat dit een norm is die reeds deel is van de nationale rechtsorde. Ook
hier kan echter een koppeling   met het verbod van discriminatie uitkomst bieden.
Dat dat verbod in elk geval waar de grond van 'ras' een rol speelt deel is van de
nationale rechtsorde kan langzamerhand niet meer ontkend worden.

Wanneer een norm rechtstreekse werking zou kunnen krijgen enkel op basis
van het feit dat deze reeds deel is van de nationale rechtsorde zou gezien het
voorgaande ook de CERD die werking hebben. Kijkt men echter naar de 'aard'
van dit verdrag69, dan ligt een tegengesteld oordeel meer voor de hand. Zo stelde
de regering in de Memorie van Antwoord bij de ontwerp-uitvoeringswet voor de
CERD dat de verdragsbepalingen "naar hun aard" niet rechtstreeks kunnen worden
toegepast omdat aan de staten verplichtingen zijn opgelegd "met betrekking tot de
inhoud van hun wetgeving en de gedragingen van hun bestuursorganen": er moeten
"nadere wettelijke voorzieningen" getroffen worden.70 De rechter is een aantal
malen tot dezelfde conclusie gekomen.71 Inderdaad zijn de bepalingen van de
CERD in hoge mate geformuleerd in de vorm van tot de staten gerichte verplich-
tingen, veelal met betrekking tot wetgeving en beleid. Desondanks waren enkele
Kamerleden van mening dat althans een gedeelte van het verdrag onder bepaalde
omstandigheden wel degelijk rechtstreeks toepasbaar kan zijn. Dit omdat, aldus het
Voorlopig Verslag van de kamercommissie, het verbod van rassendiscriminatie

66  E.A. Alkema, Schakelbepalingen, Enige beschouwingen over samenhang en werking van de
rechten  van  de mens. Kluwer, Deventer  1981,  blz.  8.

67   CRvB 14 mei 1987, NJCM-Bulletin 12-6 (1987), blz. 468.
68 Ambtenarengerecht Amsterdam 12 maart 1984, NJCM-Bulletin  9-3  (1984),  blz.  247.
69    Volgens het tweede van de criteria waarvan de rechter gebruik kan maken ter beoordeling van de

vraag of een bepaling 'cen ieder verbindend' is, zie boven, biz.  110.
70 Tweede Kamer 1969-1970, 9724 nr. 6, biz. 1. Zie ook Alkema, Preadvies biz. 315.
71 Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad van State 30 juni 1981, RR no. 31; Afdeling Rechtspraak

Raad van State,  21  juli   1983,  RR  no.  51   en 8 januari   1985,  RR  no.  84.
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absoluut is en daarom ook op de private sfeer van toepassing: onder omstandighe-
den is sprake van directe invloed van het verdrag op de rechtsverhouding tussen
particulieren. In dat kader zou rechtstreekse toepassing door de rechter een goede
manier zijn voor verwezenlijking van de plicht van de staat "om een beleid te
voeren dat er op gericht is alle vormen van rassendiscriminatie Uit te bannen" - met
als gevolg dat de "door de Regering mogelijk geachte onrechtmatige daadsactie
(...)  dan  direct  op het verdrag gefundeerd (zou) kunnen worden. "72 De kamer-
commissie  komt hier  met  weer een andere 'omstandigheid': de absoluutheid  van
het discriminatieverbod. Daarop aansluitend valt nog een extra 'omstandigheid' te
noemen die er toe bij kan dragen dat rechtstreekse werking voor de CERD op den
duur mogelijk wordt: het feit dat het internationale toezicht op de naleving van dit
verdrag "bijzonder krachtig" is.73 Het is te betreuren dat ook wat de CERD
betreft nog niet veel terecht gekomen is van zo'n progressiever omgang met het

begrip 'rechtstreekse werking'. Een gecombineerd beroep  op dit verdrag  en  de
nationale regelgeving betreffende onrechtmatige daad, zoals de kamercommissie dit
voorstelde, zou beslist versterkend werken voor de rol van de rechter bij de
bestrijding van rassendiscriminatie.

We zien aan de zojuist beschreven mogelijkheid om gebruik te maken van de

omstandigheid dat een norm reeds deel is van de nationale rechtsorde overigens
ook dat niet voor eens en altijd kan worden vastgesteld of een zekere bepaling al
dan niet rechtstreeks werkt. Een bepaling kan immers alsnog rechtstreekse werking
verkrijgen wanneer de daarin beschreven norm na verloop van tijd deel is gaan
uitmaken  van het 'nationale rechtsbewustzijn'. Zo wordt tegelijk een waarborg
verkregen tegen achteruitgang.74 Wat eerst nog rechtmatig was kan op den duur
onrechtmatig worden, zo stelt ook Alkema, en dat heeft gevolgen voor de werking
van internationale bepalingen: "Waar een verdragsbepaling teruggang in de
bescherming van de sociale rechten verbiedt, of zelfs een geleidelijke vooruitgang
voorschrijft, is de rechtstreekse werking van de verdragsbepaling en daarmee een,
voor de nationale maatregel eventueel fatale, toetsing niet uitgesloten. (...) Regres-
sie kan dus in beginsel worden aangevochten. Langs deze weg wordt recht-"75

streekse werking mogelijk van artikel 6 CESCR en artikel 1 ESC, uiteindelijk zelfs
ook van C.122 van de ILO waarin immers het streven naar volledige werkgelegen-
heid tot uitdrukking is gebracht. In dit kader is bovendien interessant dat het
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Ct ESCR) heeft laten weten
dat voor "any deliberately retrogressive measures" een wel zeer grondige recht-

72 Tweede Kamer  1968-1969,9724 nr. 5, blz.  1.
73  Alkerna, Preadvies blz. 315. De uitspraak van het Ct ERD in de zaak Yilmaz-Dogan tegen

Nederland, die met name in het vijfde hoofdstuk nog aan de orde zal komen, kan men eveneens in
die context lezen.

74   Jacobs, biz. 56.
75    E.A. Alkema, De internationale sociale rechten en het Nederlands Recht. In: Het Europees Sociaal

Handvest, J.J.M.  van der Ven e.a., Ars AEqui Libri, Rechten van de Mens deel 5, Nijmegen  1982,
blz. 53.
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vaardiging vereist is gezien de verplichting van staten om te werken aan "progres-sive realization" van de rechten uit het CESCR.76
Op dit punt gaat echter het bovenbesproken tweede criterium betreffende de

formulering van de betrokken bepalingen weer een rol spelen. Waar de verplich-
ting van de staat sterk 'programmatisch' is geformuleerd zal rechtstreekse werkingvoor de betreffende bepaling immers niet in de onmiddellijke toekomst bereikt
worden. Intussen echter zouden 'klassiek' geformuleerde gedeelten van de bepalin-gen betreffende het recht op arbeid wel al als rechtstreeks werkend aangemerkt
kunnen worden.77 Een voorbeeld van een geval waarin dit inderdaad gebeurde
betreft het stakingsrecht zoals dit is neergelegd in artikel 6 lid 4 ESC.78 Zoals de
Hoge Raad stelde is "naar Nederlands recht enkel de inhoud van de bepaling zelf
beslissend". Daarbij   gaat  het  erom  of  er een verplichting  is tot regelgeving  op
nationaal niveau of dat de bepaling "zonder meer als objectief recht kan functione-
ren" op dat nationale niveau. Naar de mening van de Hoge Raad is dat laatste hier
het geval. Anders  dan het merendeel  van de overige bepalingen  van dit verdrag   is
artikel 6 lid 4 "za geredigeerd" dat werknemers en werkgevers zich hierop "zonder
meer kunnen beroepen" binnen de nationale rechtsorde. Dit zit hem kennelijk in
het gebruik van de woorden 'the Contracting Parties recognise  the  right  to....'   in
plaats van 'undertake to promote...'.

Deze lijn zou doorgetrokken kunnen worden, in elk geval naar die bepalingen
van ESC en CESCR waarin ook "recognise the right to" of vergelijkbare bewoor-
dingen zijn gebruikt. Van het ESC valt in dit verband alleen artikel 18 lid 4 te
noemen (het recht de eigen staat te verlaten). Van het CESCR zijn meer bepalingen
op te voeren, en daarbij zijn zowel het recht op arbeid van artikel 6 als het recht
op het genot van billijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van artikel 7.
Wat betreft artikel 6 valt op dat aan het eind van het eerste lid en in het tweede lid
door de staat te ondernemen actie "to safeguard this right" aan de orde is. Dit deel
van het artikel zou als 'niet-klassiek' geformuleerd element van de bepaling
(vooralsnog) buiten de rechtstreekse werking vallen. Het 'klassieke' element van
vrijheid van arbeidskeuze daarentegen leent zich in het licht van het voorgaande
zeker voor rechtstreekse werking. Aan deze mogelijkheid werd helaas volledigvoorbijgegaan in twee uitspraken uit 1980. Naar aanleiding van een beroep op
artikel 6 CESCR stelde de Advocaat-Generaal "dat het hier niet betreft een in
rechte geldend te maken subjectief recht" maar een verplichting voor de overheid
"om aan dit recht in de wetgeving en door middel van beleidsmaatregelen gestalte
te geven."79 Oftewel: het artikel heeft geen rechtstreekse werking. Later in het-

76 General Comment 3 (fifth session  1990): "The nature of States parties obligations (art. 2, para.  1  of
the Covenant)"  in: Compilation of General Comments and General  Recommendations adopted by
Human Rights Treaty Bodies, HRI/GEN/1, 4 September  1992,  biz.  45.

77    Dit in aansluiting op de in het eerste hoofdstuk verwoorde theorie dat het in plaats van een zwart-
wit verdeling in 'klassieke' en 'sociale' rechten te maken zinniger is aan de verschillende mensen-
rechtenbepalingen zowel 'klassieke' als 'sociale' elementen te onderscheiden (zie biz. 59).

78      HR   30  mei   1986,   W   1986  nr. 688. Merkwaardigerwijs werd rechtstreekse werking  van  het
stakingsrecht  uit het CESCR (artikel   8   lid   1 (d))  door  de  Hoge Raad ontkend  (HR 6 december
1983, NJ 1984 nr. 557).

79     Conclusie bij HR 15 januari  1980, NJ 1980 nr. 266.
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zelfde jaar heeft de Hoge Raad, toen andermaal een beroep werd gedaan op artikel
6 CESCR, zelf ook uitgesproken dat bij dit verdrag sprake is van verplichtingen
voor de verdragsluitende staten maar niet van een waarborg van het recht op vrije
keuze van dienstbetrekking voor individuen.w Tegelijk werd hetzelfde oordeel

gegeven over artikel 1 van ILO C.122 en artikel 1 ESC.
Het Ct ESCR heeft eveneens gesteld dat verscheidene bepalingen uit het

CESCR wel degelijk "capable of immediate application by judicial an other

organs" kunnen zijn. Bij de artikelen die vervolgens werden opgesomd is wel
artikel 7 (a) (i) maar niet artikel 6.81 Een verplichting die volgens het Committee
ook "of immediate effect" is vinden we daarnaast in artikel 2 met "the 'undertaking
to  guarantee' that relevant rights  'will be exercised without discrimination  . . . ' . •82

Zo stuiten we op nog een weg waarlangs artikel 6 CESCR door middel van een
combinatie met het non-discriminatiebeginsel rechtstreekse werking kan verkrijgen.

Afgaand op de formulering van de bepalingen zullen de voor oils onderwerp
relevante conventies van de ILO - althans de drie daarvan die door Nederland
geratificeerd werden - niet snel als rechtstreeks werkend worden beschouwd. De

weinige uitspraken die over rechtstreekse werking van deze verdragen gedaan
werden zijn over het algemeen negatief.83 De verplichtingen voor de verdrags-

staten zijn inderdaad gegoten in de vorm van het nastreven van een bepaald beleid

bedoeld om nader omschreven doelstellingen te bereiken en niet in de vorm van
erkenning van bepaalde rechten voor individuen. Acht men dit kenmerk van

doorslaggevend belang, dan ligt de conclusie "niet-rechtstreeks werkend" voor de
hand. Toch is ook een tegengesteld oordeel mogelijk.84 Via een van de zojuist
beschreven 'progressiever' methoden kunnen ook ILO-verdragen wellicht (op den
duur of onder omstandigheden) rechtstreekse werking verkrijgen. En ook hier is
wel een enkel 'klassiek' element te ontdekken. Voor een voorbeeld daarvan zou
men kunnen denken aan de vrijheid van arbeidskeuze in artikel  1  lid 2  van C. 122,
maar zelfs dit element is daar 'sociaal' geformuleerd ("The said policy shall aim at
ensuring   that ( . . . ) there is freedom of choice of employment   . . . "). Een beter

voorbeeld is wellicht artikel 6 van C.97 (de staat "undertakes to apply, without
discrimination (...), treatment  no  less  favourable" ten aanzien van onder andere

arbeidsomstandigheden), evenals artikel  7 (de staat "undertakes to ensure that  the
services rendered by its public employment service to migrants for employment are

rendered  free") en artikel  8 ("A migrant ( . . . ) shall  not be returned... "). Hetzelfde

geldt voor enkele artikelen uit de ECLSMW: bijvoorbeeld artikel 27 "Each
Contracting Party recognises the right  (...)  to  make  use of employment services

under  the same conditions..." en artikel  24  lid 2 "migrant workers shall receive

the treatment applicable to national workers" in geval van ontslag. Net als bij de

80       HR 17 oktober  1980,  NJ  1981   nr.   141.
81    General Comment 3, biz. 44. Zie ook W.J.M. van Genugten, Mensenrechten in ontwikkeling: het

'goede  doel' voorbij Rede  Katholieke  Universiteit Numegen,  19 november  1992, biz.  14.
82 General Comment 3, biz. 43.
83      Voor C. 122: de zojuist genoemde uitspraak van de  Hoge Raad,  HR 17 oktober  1980, N./ 198 I  nr.

141; voor C.111: IWEG, biz. 101; voor C.97: Ktr. Amsterdam 2 november 1979, W 1980 nr. 558
en Ktr. Gorinchem 8 december  1986,  RR  no.  138.

84     Jacobs, blz. 22-25.
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CERD hebben trouwens leden van de Tweede Kamer gesteld dat sommige bepalin-
gen van dit laatste verdrag rechtstreeks zouden kunnen werken. 85

Wanneer een internationale bepaling gldn rechtstreekse werking heeft wil dit nog
niet zeggen dat de rechter geen enkele aandacht hoeft te besteden aan zo'n bepa-
ling.    Ook   als niet wordt getoetst   aan een internationale bepaling   kan   deze   toch
gebruikt worden bij de interpretatie van zowel nationaal als internationaal recht.
Via deze zogeheten 're/lerwerking '86 kunnen bovendien  ook  (nog) niet geratifi-
ceerde verdragen of normen die nooit 'een ieder verbindend' zullen zijn (zoals
ILO-aanbevelingen) een zekere invloed hebben.87

De Hoge Raad heeft niet lang geleden een duidelijk voorbeeld gegeven van
'reflexwerking'.  Bij een beroep op artikel 7  (a) (i) CESCR werd opnieuw gesteld
dat deze bepaling niet rechtstreeks werkt. Daaraan werd echter toegevoegd dat de
in dit artikel beschreven waarborg van gelijk loon voor gelijke arbeid wel een
doelstelling is waarnaar gestreefd moet worden, en dat het daarmee niet zou
stroken "om al te snel aan te nemen dat voor een beloningsverschil dat het uit-
gangspunt van een gelijke beloning voor gelijke arbeid doorkruist, een redelijke en
objectieve rechtvaardiging voorhanden  is. "88  In  zijn  noot  bij deze uitspraak stelt
Heringa: "De gevolgde interpretatiemethode biedt tal van openingen om ook de
niet een ieder verbindende bepalingen van internationaal recht toch effect te geven.
De harde kantjes van het leerstuk van de een ieder verbindendheid worden aldus
afgeslepen".

Zo komen we terug bij het punt dat het verlenen van rechtstreekse werking aan
internationale bepalingen niet de enige weg hoeft te zijn, en zelfs niet mag zijn,
waarlangs staten hun internationale verplichtingen volvoeren. Een punt waarop in
de volgende paragraaf wordt doorgegaan. Op deze plaats moge duidelijk zijn dat de
mogelijkheid van rechtstreekse werking in elk geval een belangrijk instrument is bij
de realisatie van de rechten van de mens, een instrument waarvan op een meer
progressieve wijze gebruik gemaakt zou moeten worden dan vaak nog gebeurt.
Daarbij verdienen alle besproken criteria de aandacht. Ook het criterium dat een
bepaalde norm inmiddels deel is van de nationale rechtsorde kan niet in zijn eentje
doorslaggevend zijn: een definitieve vaststelling op dat punt is immers niet snel
mogelijk.

b.      Realisatie van mensenrechten; verticale en horizontate werking

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt is de toekenning van
rechtstreekse werking aan internationale bepalingen slechts Mn weg voor staten om
te voldoen aan hun verplichtingen. Er zijn allerlei soorten van handelen (of niet-

85 Tweede Kamer 1979-1980, 16075 nr. 4, biz.  1,2.
86 Heringa, Sociale grondrechten biz. 260
87 Een andere weg om zich als individuele burger op internationale bepalingen te beroepen is het

gebruik van de klachtprocedures bij internationale comites. Zie daarover paragraaf c van dit
hoofdstuk.

88   HR 7 mei 1993, RvdW 1993 nr. 101 en NJCM-Bulletin \8-6 (1993), blz. 694 m.n. A.W. Heringa.
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handelen) die van staten verwacht worden ter realisatie van mensenrechtenbepalin-
gen. Daarvan kan ook op verschillende manieren een indeling gemaakt worden,
zoals in deze paragraaf nader aan de orde zal komen. Voor de realisatie van de
rechten van de mens is verder van belang de vraag of en in hoeverre de betreffen-

de bepalingen niet alleen aan de overheid verplichtingen opleggen (verticale
werking) maar ook in de verhoudingen tussen individuele burgers onderling
inroepbaar zijn (horizontale werking). Ook die kwestie komt in deze paragraaf ter

sprake.

De verplichtingen die staten in mensenrechtenverdragen opgelegd hebben gekregen
worden door Sieghart ingedeeld op een wijze die in feite overeenkomt met het
onderscheid tussen klassieke en sociale rechten. Hij onderscheidt "absolute and
immediate obligations"   van  "qualified and progressive obligations".89  "Absolute"

wil zeggen dat de plicht niet beperkt kan worden door gebrek aan middelen bij de
staat en "immediate" dat de plicht ingaat zodra het betreffende instrument voor de
staat in werking is getreden. Speciale uitvoeringsmaatregelen komen   er   dus   niet

aan te pas, en dat betekent dat we te maken hebben met 'klassieke' bepalingen

waarbij het in essentie gaat om een zich onthouden van inmenging van de kant van
de overheid. "Qualified" daarentegen geeft aan dat het nakomen van de verplich-
ting afhankelijk is van de aanwezige middelen en "progressive" dat maatregelen
genomen moeten worden ter geleidelijke verwezenlijking van de rechten. Deze

omschrijving komt duidelijk overeen met hetgeen gewoonlijk aan de orde wordt
gesteld wanneer  het  gaat om verplichtingen ter realisatie  van ' sociale' rechten.   Het

zijn    ook de instrumenten die voornamelijk
' sociale' rechten bevatten waarvan

Sieghart de verplichtingen als "qualified and progressive" kenmerkt.
Bovenstaande indeling van Sieghart is vrij conservatief. Inmiddels is er steeds

meer steun voor de gedachte dat geen strikte scheiding gemaakt moet worden
tussen klassieke rechten enerzijds en sociale rechten anderzijds en dus ook niet
tussen bepalingen die via niet-inmenging gerealiseerd dienen te worden en bepalin-

gen die alleen via actief overheidsoptreden kunnen worden verwezenlijkt.90 Zoals
eerder betoogd kunnen in het bijzonder aan het recht op arbeid zowel 'klassieke'

89  Paul Sieghart, 77ze international  Law of Human Rights. Clarendon Press,  Oxford  1983  reprinted
1990, biz. 56 e.v.

90    Ook de tegengestelde mening komt echter nog voor. Bijvoorbeeld bij E. Steyger, Over staatstaken,
sociale grondrechten en mensenrechten. In: De toenemende betekenis Win economische. sociale en
culturele   mensenrechlen. A.P.M. Coomans, A.W. Heringa en 1. Westendorp (red.), Stichting
NJCM-Boekerij, Leiden  1994,  biz.  23  e.v. Haar uitgangspunt is dat sociale grondrechten  niet als
grondrechten maar als staatstaken beschouwd moeten worden, aangezien de staat dan zelf kan
bepalen hoe en waar in te grijpen maar daarbij democratisch gecontroleerd wordt (biz. 28)
Daarmee komt zij in feite op hetzelfde punt uit als Vierdag die de term 'recht' wilde reserveren

voor uitsluitend die rechten "that are capable of being en forced by their bearers in courts of law, or
in a comparahle manner" (E.W. Vierdag. The legal nature of the rights granted by the international
covenant on economic, social and cultural rights, NY/L  1978, biz.  73) met als  gevolg dat de over
het algemeen 'programmatische' sociale rechten eigenlijk geen echte rechten zouden zijn. Met
name Van Hoof bestreed deze naar zijn mening 'traditionele' zienswijze (G.J.H. van Hoof, The

Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights· a Rebuttal of Some Traditional Views.  in:

P. Alston en K. Tomasevski (ed.), 7712 Right to Food, Den Haag 1984)
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als 'sociale' aspecten onderscheiden worden. Bij de realisatie van dat recht zullen
dus ook verschillende soorten van verplichtingen een rol spelen, verplichtingen die
meer zullen omvatten dan een puur zich onthouden van inmenging of een eenzijdi-
ge gerichtheid op 'maatregelen ter geleidelijke verwezenlijking' van de betrokken
bepalingen. Voor de uitbanning van discriminatie geldt in feite hetzelfde, zoals
overigens ook al blijkt uit de gedetailleerde omschrijving van verplichtingen in de
CERD.

In zijn studie over het recht op voedsel maakt Eide een verdeling van verplich-
tingen in drie categorie8n. Hij sluit aan bij de inmiddels vaak bevestigde "indivisi-
bility and interdependence" van alle rechten van de mens.91 Bovendien laat hij
met zijn indeling zien dat 'klassieke' rechten ook 'programmatische' verplichtingen
met zich mee kunnen brengen en 'sociale' rechten ook verplichtingen betreffende
niet-inmenging.w  De  drie  categorieLn. de "obligation to respect", de "obligation
to protect"  en de "obligation to fulfil", geven een oplopende graad van van de staat
verwachte activiteit te zien. 93

De eerste verplichting, "to respect",  komt in zekere zin overeen  met de plicht
tot niet-inmenging. De staat (inclusief de organen en "agents" van de staat) dient
zich te onthouden "from doing anything that violates the integrity of the individual
or infringes her or his freedom". Dat individuen op eigen wijze gebruik maken van
de hen ter beschikking staande hulpbronnen is bij die vrijheid inbegrepen. De
plicht "to protect" houdt in dat de staat moet zorgen dat derden (andere individuen
of groepen) zich niet schuldig maken aan schending van het recht in kwestie. De
derde verplichting die Eide noemt, de "obligation to fulfil", behelst maatregelen die
maken dat voor ieder die onder de rechtsmacht van de betreffende staat valt de
feitelijke toegang tot het recht in kwestie verzekerd is. Het gaat daarbij om de
maatregelen die noodzakelijk zijn voor zover een en ander niet door middel van
persoonlijke inspanningen kan worden bereikt.

Uitgangspunt voor Eide vormen ontwikkeling en de daarvoor noodzakelijke
vervulling  van  de "basic needs". Toegang tot voedsel is noodzakelijk, schrijft hij,
"not only because this is a right but because it is a need whose satisfaction is
essential  for the individual  to be capable of contributing to development".w  Ten

91   De "indivisibility and interdependence" van klassieke en sociale rechten werd al vastgesteld ten
tijde van het opstellen van de Intenational Bill of Human Rights en gebruikt als argument tegen

een splitsing van het beoogde verdrag in een verdrag over klassieke rechten enerzijds en een
verdrag over sociale rechten anderzijds. Die splitsing kwam er zoals we weten toch, op grond van
het argument dat voor de twee categorieen niet hetzelfde toepassingsmechanisme kon worden
gebruikt. (Zie onder andere de discussie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
zoals weergegeven in A/2808   en   Corr. 1.) Later werd herhaaldelijk teruggekomen   op   deze
"indivisibility and interdependence", ook recent (bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldconferentie
Mensenrechten  in   1993 in Wenen), zodat we inmiddels kunnen zeggen  dat dit karakter  van  de
rechten van de mens "buiten kijf" staat. (C. Flinter·man, De ondeelbaarheid van de rechten van de
mens, In: De toenemende betekenis ..., biz. 1).

92   A. Eide, Right to adequate food as a human right. United Nations, New York  1989, blz.  10 e.v.  en

biz. 24. Vergelijk tevens zijn artikel "Realization of Social and Economic Rights, The Minimum
Threshold Approach", in /0 Review no. 43, December  1989,  biz.  40 e.v.

93     Eide, biz.  14 en  15.
94   Eide, biz. 24.
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aanzien van de toegang tot arbeid kan stellig dezelfde redenering gevolgd worden.
Eide is tot zijn driedeling van verplichtingen gekomen met de theorie van de 'basic
needs' in gedachten. Ook die driedeling kan ten aanzien van andere mensenrechten
worden toegepast. De indeling van Eide is dan ook door anderen overgenomen. 95

Een geheel andere indeling van verplichtingen werd onlangs gemaakt door
Heringa in het kader van de vraag hoe het ESC een betere toepassing kan krijgen.
Op grond van de verdragstekst onderscheidt hij vier soorten verplichtingen. In de
eerste plaats 'dynamische' verplichtingen op grond waarvan vooruitgang moet
worden bereikt (bijvoorbeeld artikel 1 lid 1 over volledige werkgelegenheid). In de
tweede plaats "meer precieze, rechtens hanteerbare en afdwingbare verdragsbepa-

lingen" (bijvoorbeeld artikel 1 lid 2 over vrije keuze van arbeid, artikel 4 lid 3
over gelijk loon, artikel 18 lid 4 over het recht het land te verlaten). In de derde

plaats bepalingen "die deels concreet (qua eindresultaat) en deels vrij (voor wat
betreft de wijze waarop dat eindresultaat wordt bereikt) zijn" (bijvoorbeeld artikel
1 lid 3 over kosteloze arbeidsbemiddeling). En in de vierde plaats bepalingen die
concrete minimumverplichtingen inhouden (bijvoorbeeld artikel 12 lid 2 dat een
sociale zekerheidsstelsel verlangt op het niveau vereist door ILO C. 102).96

Op vergelijkbare wijze zou men ook de CERD kunnen bekijken. Een indeling

van verplichtingen is voor een groot deel al door de opstellers van het verdrag zelf
gemaakt: zoals in het tweede hoofdstuk werd besproken geeft artikel 2 CERD een

"gradual system of undertakings for State Parties" waarvan in een bepaald opzicht
in het vijfde artikel nog een nadere uitwerking wordt gegeven.97 De verplichting

van artikel 2 lid 1 (a) komt overeen met de eerste van de drie categorieen van
Eide: de staat, zijn organen en 'agents' dienen zich zelf van daden van rassendis-
criminatie te onthouden. Lid 1 (b) vraagt van de staat om discriminatie door
anderen niet te steunen. Dit kan men zien als een vervolg op de onthoudingsplicht
van lid 1 (a). Onder (c) volgt de verplichting om wetgeving en beleid te herzien.

Op grond van lid (d) moet de staat aan rassendiscriminatie door derden een eind
maken: dit komt overeen met de tweede van de categoriean van Eide. Artikel 1 lid
1    (e)   roept   op tot steun aan "multiracial organizations"   -   dit   is   als   het   ware   de
keerzijde van de verplichting van lid 1 (b). Het tweede lid van artikel 1 gaat nog
een stap verder: indien nodig moeten "special and concrete measures" genomen
worden om de ontwikkeling en bescherming van bepaalde etnische groepen veilig
te stellen. lees: indien nodig moet worden overgegaan tot maatregelen van positieve

95 Zie onder andere: A.P.M. Coomans, Schendingen van economische, sociale en culturele rechten.
In: De toenemende betekenis ..., biz. 71, Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid,
Economische. sociale en culturele mensenrechten,  Den  Haag  1994, biz. 4;  W.J.M. van Genugten,
Mensenrechten  in ontwikkeling: het 'goede doel' voorbil, Rede Katholieke Universiteit Nijmegen,
19 november  1992, blz. 10. Coomans heeft verder aangegeven  dat in verband  met de erkenning
van het recht op een bestaansminimum reeds in  1980 een vergelijkbare indeling werd gemaakt door
H  Shue: A P M  Coomans, De internationale bescherming van het recht op onderwijs, Stichting
NJCM-Boekerij, Lelden  1992, blz. 29-32.

96    A.W. Heringa, Het Europees Sociaal Handvest. Nieuwe initiatieven ter verbetering van de sociale

grondrechtenbescherming in het kader van de Raad van Europa. In: De toenemende betekenis  .,
biz. 32 en 33

97   Hoofdstuk 2, biz. 73,74.
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actie of zelfs positieve discriminatie. In artikel 4 CERD, betreffende de bestrijding
van racistische propaganda en organisaties, komen de verplichtingen van artikel 1
lid 1 (a) en (d) terug (in respectievelijk lid (c) en (b)) en wordt in lid (a) de
verplichting toegevoegd om racistisch geweld en de verspreiding van racistische
ideeEn strafbaar te stellen. De uitwerking die artikel 5 geeft is vooral inhoudelijk,
echt nieuwe soorten van verplichtingen worden niet genoemd. Het belang van de in
dat artikel gelegde nadruk op een garantie van het genot van de rechten van de
mens zonder rassendiscriminatie is er overigens niet minder om. Het in artikel 6
bepaalde zou men wel nog als een apart soort verplichting kunnen zien: de ver-
schaffing van effectieve rechtsmiddelen.

Duidelijk is dat er een grote verscheidenheid bestaat aan soorten van verplich-
tingen. De driedeling van Eide zou beschouwd kunnen worden als een soort
overkoepelende indeling waarin de meer gedetailleerde en concrete verplichtingen,
zoals we die met name in het ESC en de CERD vinden, kunnen worden onderge-
bracht.

In eerste instantie overigens maakte Eide een vierdeling van verplichtingen.
Tussen de tweede verplichting ("to protect")  en de derde ("to fulfil") voegde  hij
een "obligation to redress" inhoudende een herverdeling van kansen en hulpbron-
nen die er toe leidt dat allen toegang hebben tot voedsel.98 Ook Van Hoof maakte
een vierdeling. Na de "obligation to respect" en de "obligation to protect", die
overeenkomen met de gelijknamige verplichtingen zoals Eide die omschreef, noemt
hij een "obligation to ensure" welke "more farreaching measures on the part of the
government" verlangt "in that it has to actively create conditions aimed at the
achievement of a certain result in the form of a (more) effective realization of
recognized rights and freedoms" en als vierde een "obligation to promote" die ook
bedoeld is ter verkrijging van een bepaald resultaat, echter een resultaat "which
can only be achieved progressively or in the long term" omdat het gaat om "more
or less vaguely formulated goals".e

Aangezien de derde verplichting overloopt in of zelfs samenvalt met de vierde
is het vrij logisch de derde verplichting te laten vervallen. Men kan hier echter ook
anders over denken. Hoewel het van groter belang is dat de concrete verplichtingen
van staten ten aanzien van de realisatie van een bepaald recht duidelijk zijn dan dat
een en ander in het formele kader van een indeling in soorten van verplichtingen
kan worden gepast wil ik hier toch pleiten voor een extra categorie tussen de
tweede en de derde categorie van Eide in. De reden daarvoor is dat er meerdere
manieren zijn waarop actie van de kant van de staat een vorm kan krijgen zonder
dat  het  komt  tot de uiteindelijke feitelijke verschaffing  van  (in ons geval) arbeid.
Niet voor niets geeft  Eide  aan  dat de laatste verplichting  van zijn vierdeling  ("to
fulfil") pas aan de orde komt wanneer gebleken is dat vervulling van de eerste drie

98  A. Eide, Human Rights and the Satisfaction of Basic Needs. In: Recueil    des Cours, Institut
International des Droits de l'Homme, Strasbourg 1986, fifth lecture, blz. 33 en 34.

99  G.J.H. van Hoof, Rebuttal, blz. 106. Recentelijk werd deze indeling overgenomen door F.
VIemminx, Het profel van de sociale grondrechten, Tjeenk Willink, Zwolle 1994, biz. 113 e.v.
Van Hoof zelf herhaalde zijn vierdeling in NJCM-Bulletin 13-2 (1988), "Een doorbraak voor het
recht op voedsel", biz. 84.
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plichten niet voldoende blijkt te zijn om het recht in kwestie te realiseren:00 Het
is bepaald niet de bedoeling een soort "global welfare state" te creEren. Daarom is
de eerste verplichting ("to respect") ook zo belangrijk: individuen moeten de kans
krijgen zelf in hun behoeften te voorzien. De plicht van de staat om de vrijheid van
het individu te respecteren heeft alles te maken met de noodzaak dat het individu
zelf op creatieve wijze gebruik maakt van zijn eigen mogelijkheden.101 Deze lijn
doortrekkend naar het recht op arbeid betekent dit dat het niet zo hoeft te zijn dat
dit recht pas werkelijk gerealiseerd kan worden wanneer de staat zulke vergaande
maatregelen treft dat sprake is van een tegen deze staat in te roepen garantie op
een  baan voor ieder mens. Daarom  moet ook aandacht besteed worden aan minder
vergaande maatregelen die door de staat kunnen of moeten worden genomen.

102

We zagen dat Eide de derde verplichting van zijn vierdeling ("to redress") als
een herverdeling van kansen en hulpbronnen typeerde. Daarbij dacht hij met name
aan de situatie in landen waar de welvaart zeer ongelijk verdeeld is. Als het om het
recht op arbeid gaat kan men zich echter ook wel iets voorstellen bij een herverde-

ling van kansen. Het is immers duidelijk gebleken dat leden van 'etnische minder-
heden' minder kansen hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt dan de zogenaamde
autochtonen. Aangezien rassendiscriminatie (mede) oorzaak is van dit gebrek aan
kansen kunnen bijvoorbeeld maatregelen van positieve actie ten behoeve van leden
van 'etnische minderheden' een concrete invulling vormen van de verplichting "to
redress". We hebben het dan nog niet over werkelijke positieve discriminatie:  die
hoort thuis in de laatste categorie van verplichtingen waar de feitelijke verschaffing
van toegang tot arbeid aan de orde is.103 Opnieuw blijkt  nu de bruikbaarheid  van

het  non-discriminatiebeginsel:  het  kan niet alleen de mogelijkheden voor recht-
streekse werking vergroten maar het kan ook op andere manieren worden ingezet
bij de realisatie van 'sociale' rechten.'04 Veel maatregelen ter bestrijding   van
discriminatie kunnen een invulling zijn van de verplichtingen die vallen in de derde
van de vier categorieen.

De in het tweede hoofdstuk besproken internationale bepalingen zijn heel verschil-
lend van aard waar het de formulering betreft van de verplichtingen die zij met
zich mee brengen. Sommige bepalingen kunnen duidelijk worden ingedeeld in een
van de vier categorieiEn, andere zijn daarvoor te zeer in algemene bewoordingen

100  Recueil des Cours, fifth lecture, biz. 34. Ook bij zijn latere driedeling noemt hij de verplichting "to
fulfil" als "a last resource". Right to Adequate Food, blz. 24

101  A. Eide, lezing over Human Rights and the Satisfaction of Basic Needs, Institut International des
Droits de l'Homme, Strasbourg, juli 1986.

102  In zijn artikel van 1989 houdt Eide de driedeling aan, maar meldt hij dat de 'obligation to fulfil'
twee vormen kan aannemen: "assistance to provide opportunities for those who have not" en
"direct provisions of food or resources (...) when no other possibilities exist" (/CJ 1989, no. 43,

biz. 44). Op die wijze toont hij dat de derde verplichting toch valt op te splitsen in verband met de

verschillende mogelijkheden voor actie.
103  Ook Eide plaatste positieve discriminatie in zijn vierde categorie; Recueil des Cours, fifth lecture,

blz. 34.
104 Als zodanig werd het ook genoemd door Van Boven bij zijn slotopmerkingen in De toenemende

betekenis ..., blz. 141.
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gesteld. Ter illustratie van de vierdeling van verplichtingen kan hoogstens aangege-
ven worden welke bepalingen bijvoorbeeld zouden kunnen worden genoemd bij elk
van de vier categorie8n.

Bij de eerste categorie, de plicht tot onthouding of niet-inmenging, kunnen we
voor de realisatie van het recht op arbeid die bepalingen plaatsen waarin de vrije
keuze van arbeid en het verbod van dwangarbeid zijn neergelegd. Maar we moeten
hier ook denken aan de verplichting van de staat om wetgeving en bestuurlijke
regelgeving na te gaan en aan te passen op het vlak van bepalingen die in strijd
zijn met de realisatie van het recht op arbeid, in het bijzonder wanneer het eventu-
ele discriminatoire elementen in die regelgeving betreft. Het bestaan van dergelijke' strijdige bepalingen' vormt immers een inbreuk  op de verplichting tot niet-inmen-
ging. 'Strijdig' in deze zin is bijvoorbeeld ook enige regeling die belemmerend
werkt voor hen die een eigen onderneming willen beginnen. Verder is er zelfs aan
het streven naar volledige werkgelegenheid een 'onthoudingskant' te ontdekken:
een handelen van de kant van de staat waardoor werkgelegenheid verloren gaat kan
als strijdig met deze eerste verplichting worden aangemerkt, althans onder bepaalde
omstandigheden, en dat betekent ook hier: in elk geval wanneer discriminatoire
elementen te ontdekken zijn.

De tweede categorie van verplichtingen brengt voor een recht op arbeid vrij
van rassendiscriminatie met zich mee dat de overheid er verantwoordelijkheid voor
draagt dat ook werkgevers niet in strijd handelen met de onthoudingsplicht, in die
zin dat zij eveneens de vrije keuze van arbeid dienen te respecteren en zich dienen
te   onthouden van discriminatie bij aanstelling en ontslag van werknemers.    Voor
zover nodig dient de staat daartoe ook wetgevende of bestuurlijke maatregelen te
nemen. De overgang van deze verplichting naar de hieronder te bespreken horizon-
tale werking is vloeiend, al betreft het op deze plaats geen werkelijke horizontale
werking omdat de eigenlijke verplichting nog steeds bij de staat berust. Artikel 2
lid 1 (b) en (d) van de CERD (niet steunen respectievelijk tot een einde brengen
van discriminerende activiteiten van derden) zijn duidelijke voorbeelden van
bepalingen waarin verplichtingen uit deze categorie zijn terug te vinden, maar
gezien het bovenstaande kan hier ook lid 1 (c) (herziening van wetgeving en
beleid) genoemd worden.

Om wat voor verplichtingen het gaat bij de derde categorie is zoaven reeds
aangegeven. De bepalingen van het ESC die Heringa typeerde als "deels concreet
(qua eindresultaat) en deels vrij (voor wat betreft de wijze waarop dat eindresultaat
wordt bereikt)"  -  met als voorbeeld de kosteloze arbeidsbemiddeling van artikel   1
lid 3 - passen eveneens in deze categorie, aangezien het niet gaat om het feitelijk
verschaffen van arbeid maar om een verplichting tot maatregelen die kunnen
bijdragen aan een grotere 'gelijkheid van kansen' bij de toegang tot arbeid.
Hetzelfde geldt voor allerlei andere maatregelen die er op gericht zijn de (geleide-
lijke) verwezenlijking  van het recht op arbeid  als het ware  'op  weg te helpen:  De
in het vierde hoofdstuk te bespreken Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname
Allochtonen zou men als een zodanige maatregel kunnen beschouwen. Bij deze
categorie horen verder ook maatregelen die niet of niet direct door de staat zelf
genomen worden, zoals cao-bepalingen. Deze mogelijkheid alsmede het belang van
overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties komen in diverse ILO-
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conventies uitdrukkelijk aan de orde (bijvoorbeeld artikel  1  C. 158, artikel  3 C.122,
artikel 3 (a) C.111).

Wat de vierde categorie betreft zijn nog de minste concrete bepalingen te
noemen. Geen van de bepalingen waarin in de een of andere vorm het recht op
arbeid is neergelegd gaat immers zo ver om melding te maken van een verplichting
over te gaan tot het feitelijk verschaffen van arbeid indien dat nodig mocht zijn.
We kunnen alleen zeggen dat deze verplichting impliciet in sommige van de
betreffende bepalingen is opgenomen, aangezien 'arbeid voor ieder die bereid en in
staat is om te werken' wel het uiteindelijk te bereiken resultaat blijft. Ook hier
echter speelt het non-discriminatiebeginsel weer een belangrijke rol. In artikel 2 lid
2 CERD is immers bepaald dat staten zonodig "special and concrete measures" ten
bate van (leden van) 'etnische minderheden' moeten nemen om voor hen het genot
van onder andere het recht op arbeid te garanderen. Met andere woorden,105

maatregelen van positieve discriminatie zijn onder omstandigheden vereist. Ook
Eide rekent positieve discriminatie tot de noodzakelijke maatregelen in verband met
de  verplichting "to fulfil" in geval  het een groep  aan  een  met  die van anderen
vergelijkbare "resource base" ontbreekt als gevolg van in het verleden ondervonden
discriminatie.106 Opvallend is overigens dat Eide voor de realisatie van het recht
op voedsel ook een goed stelsel van sociale zekerheid en een actief werkgelegen-
heidsbeleid als maatregelen noemt. We zien hieraan dat methoden ter realisatie van
het ene recht van de mens in nauw verband staan met die ter realisatie van andere
rechten van de mens: bepaald geen onbelangrijk gegeven.

Afgezien van het feit dat staten aan verschillende specifieke verplichtingen moeten
voldoen op grond van de relevante internationale bepalingen kan hetgeen in die
internationale bepalingen is neergelegd ook op nog andere manieren doorwerken op
nationaal niveau. In de vorige paragraaf kwam dit al even aan de orde in verband
met de in Engeland ontbrekende mogelijkheid aan internationale bepalingen directe
werking te verlenen. 107 Bovendien  werd  aan  het  eind van diezelfde paragraaf
besproken dat internationale bepalingen, ook als zij geen rechtstreekse werking
krijgen toegekend, een zogenoemde 'reflexwerking' kunnen hebben, een werking
waarvan de Hoge Raad recentelijk een goed voorbeeld gaf. 108

Er zijn twee andere voorbeelden te noemen van reflexwerking, van uitspraken
waarin internationale bepalingen werden gebruikt bij de interpretatie van nationale
bepalingen. In de eerste plaats de uitspraak van de Kantonrechter Gorinchem van 8
december 1986.109 Voor de invulling van het beginsel van goed werkgeverschap
van artikel 7:611 NBW (1638z BW) maakte de Kantonrechter gebruik van interna-

105  In artikel 5 van C.111 is een vergelijkbare bepaling te vinden.
106 Recueil des Cours, biz. 34. Het in het eerste hoofdstuk besproken idee van Burkens om ter

verwezenlijking van het recht op arbeid bijvoorbeeld een wettelijke verplichting tot het in dienst
nemen van "een bepaald percentage werknemers afkomstig uit minderheidsgroepen" in te stellen
hoort eveneens thuis in deze categorte van maatregelen (zie paragraaf c deel 2 van het eerste

hoofdstuk, blz. 61,62).
107  Zie biz. 107.
108 Zie biz. 120.
109 RR no. 138.
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tionale (en in het verlengde daarvan liggende nationale) bepalingen waarin het
beginsel van gelijke behandeling van gelijke gevallen tot uitdrukking komt. Een
goed voorbeeld, schrijft Groenendijk in zijn noot bij de uitspraak, "van Mn van de
wegen waarlangs internationale normen in de Nederlandse rechtsorde kunnen
doorwerken. De rechter neemt de internationale norm tot richtsnoer bij de interpre-
tatie van open begrippen in de nationale wetgeving. ZO treedt een soort assimilatie
van   internationaal en nationaal recht   op".   Op een zelfde manier gebruikte  de
Nationale Ombudsman een serie door de klagers aangehaalde internationale (en
nationale) non-discriminatiebepalingen om het in de Nedlloyd-zaak gehanteerde
woonplaatscriterium (geen ontslag voor wie in Nederland woonachtig was, wel
voor anderen) onvoldoende getoetst en daarom niet behoorlijk te achten. 110 Te-
recht is naar aanleiding van het eerste voorbeeld opgemerkt dat de kans van slagen
van een op internationale bepalingen gebaseerde vordering toeneemt wanneer
meerdere internationale (en nationale) bepalingen gebruikt zijn om de vordering te
ondersteunen. 111

Groenendijk noemt vier "traditionele vormen van doorwerking" voor internati-
onale bepalingen: uitvoeringswetgeving, rechtstreekse werking, reflexwerking en
beperking van de beleidsvrijheid van overheidsinstanties.112 De laatste is een
uitvloeisel van het feit dat overheidsorganen gehouden zijn hun beleidsvrijheid
verdragsconform te gebruiken, omdat ille overheidsorganen moeten voldoen aan de
intemationale verplichtingen  van de staat. 113 Naast deze vier bespreekt hij vervol-
gens drie "onorthodoxe effecten van internationale normen": toegang  tot de poli-
tieke agenda, doorwerking voor een ruimere categorie personen en beperking van
de   vrijheid   van de wetgever. 114   Bij het eerste effect   gaat   het   met   name  om   de
discussies die in het parlement kunnen plaatsvinden wanneer een goedkeuringswet
aan de orde is, waarbij ook aanverwante onderwerpen die niet direct in het
betreffende verdrag voorkomen besproken kunnen worden en waarbij ook onder-
werpen door particuliere organisaties kunnen worden aangedragen. Voor wat
betreft het tweede effect wijst Groenendijk op door de Europese Unie toegekende
rechten aan onderdanen van EU-lidstaten die in Nederland vervolgens aan een veel
grotere groep van vreemdelingen zijn verleend (zoals kiesrecht voor de gemeente-
raden) en de uitbreiding van het recht op bijstand van artikel 13 lid 4 ESC naar
alle legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Een goed voorbeeld is echter
ook artikel 5 van de uitvoeringswet voor de ECLSMW, waarin de eis van gelijke
arbeidsvoorwaarden voor onderdanen van andere verdragsstaten en Nederlanders
wordt uitgebreid naar alle vreemdelingen.

110 Beide voorbeelden zijn onder het kopje -Reflexwerking' ook besproken in het artikel "Het
Europees Sociaal Handvest voor buitenlandse werknemers: Varianten van doorwerking van inter-
nationale verdragen", CA. Groenendijk, in: Sociaal Recht: de gren:en verkend, Tjeenk Willink,
Zwolle  1994, biz.  104.

111     A.J.C.M.    Geers,   Enkele   opmerkingen   over   arbeidsrecht   en   grondrechten. In: Congresverslag
Sociale Advocatuur en de Rechten van de Mens, Ars AEqui Libri, Nijmegen 1989, biz. 50.

112   Zie zijn noot onder Raad van State 16 april 1984, RF 1984 no. 117 en het zojuist genoemde artikel
Varianten van doorwerking, biz. 101 e.v.

113 Groenendijk, Varianten van doorwerking,  biz.  105.
114  Biz. 107 e.v.
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Het derde door Groenendijk genoemde 'onorthodoxe effect', beperking van Je
vrijheid van de wetgever, zou men ook kunnen opvatten als iets dat in het vierde
'traditionele effect' besloten ligt: Alle organen van de staat, zoals hierboven werd
aangehaald, zijn immers in zoverre in hun vrijheid beperkt dat zij in overeenstem-
ming moeten handelen met de internationale verplichtingen. Evenzeer zouden
daarnaast nog weer andere manieren bedacht kunnen worden waarop wat in
internationale bepalingen is neergelegd invloed heeft op nationaal niveau. Een
voorbeeld is de aandacht die aan de precieze inhoud van internationale verplichtin-
gen dient te worden besteed wanneer de rapporten over de naleving daarvan
moeten worden opgesteld. Een ander voorbeeld is de aandacht voor een internatio-
nale bepaling wanneer een internationaal comit6 een uitspraak heeft gedaan naar
aanleiding van een klacht over schending van die bepaling, met name wanneer die
klacht terecht wordt bevonden. 115   En   verder   moet   zeker   de   mogelijkheid   van
horizontale werking van internationale bepalingen, die hieronder zal worden
besproken, niet over het hoofd gezien worden.

Groenendijk constateert dat de onorthodoxe effecten in praktijk in elk geval bij
het ESC een grotere rol hebben gespeeld dan de traditionele. 116 Hoewel het over
het algemeen minder eenvoudig zal zijn om vast te stellen dat een internationale
bepaling 'op onorthodoxe wijze' een toepassing heeft gekregen op nationaal niveau
is die constatering een reden om ook bij de beschouwing van de wijze waarop in
Nederland aan de voor ons onderwerp relevante internationale bepalingen toepas-

sing is gegeven aan mogelijke 'onorthodoxe effecten' niet voorbij te gaan.

De vraag is nu of ook anderen dan de staat verplichtingen hebben op het vlak van
de realisatie van de rechten van de mens. Anders geformuleerd: of mensenrechten-

bepalingen ook horizontale werking hebben. Hoewel de verdragsbepalingen zich
grotendeels richten tot de staten valt aan het fundamentele karakter van de rechten
van de mens een argument te ontlenen voor een positief antwoord op die
vraag.

117

Een aanwijzing voor het feit dat ook derden zich van schending van de rechten
van de mens dienen te onthouden is om te beginnen te vinden in het verbod om
misbruik te maken van mensenrechtenbepalingen. In artikel 30 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens is bepaald dat de Verklaring niet door
enige staat, groep of persoon misbruikt mag worden om de erin neergelegde
rechten van de mens aan te tasten. Ook in de ECHR is een dergelijke bepaling te
vinden (artikel   17). 118

115 Over beide voorbeelden meer in de derde paragraaf van dit hoofdstuk.
116  Varianten van doorwerking, blz. 111.
117  E.A. Alkema, Advocaat  en mensenrechten. Preadvies voor de Jaarvergadering van de Nederlandse

Orde van Advocaten, Dordrecht, 25 september  1981,  biz.  314.
118 Dit laatste artikel is door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens gebruikt in de

zaak van Glimmerveen en Hagenbeek tegen Nederland. Klagers beriepen zich op de vrijheid van
meningsuiting, maar de Europese Commissie oordeelde dat zij dat gezien de plichten en verant-
woordelijkheden die in artikel 17 ECHR zijn neergelegd niet konden doen. Hun mening bevatte
namelijk elementen van rassendiscriminatie zodat strijd met de Conventie en andere internationale
verdragen zou ontstaan wanneer zij die vrij konden uiten. European Commission on Human Rights,
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Een bepaling van dit soort is ook opgenomen in de twee Covenants (artikel 5
lid 1 van beide verdragen). Verder melden beide verdragen in de preambule dat
individuen de verantwoordelijkheid hebben "to strive for the promotion and
observance  of the rights recognized  in the present Covenant". Hoewel  dit  geen
verplichting is om de materiEle bepalingen horizontale werking toe te kennen is het
wel een duidelijke verwijzing naar de mogelijkheid van een zodanige werking. 119

Wanneer we de mogelijkheid van horizontale werking in verband brengen met
de realisatie en uitoefening van het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie
komen we terecht bij de verhouding tussen werkgever en werknemer. Rood vraagt
zich af of in die verhouding wel van echte horizontale werking gesproken kan
worden. "De voor die rechtsrelatie zo typerende gezagsverhouding brengt er op
zijn  minst een verticaal aspect  in  aan," zo stelt hij, "aanleiding gevend te menen
dat de horizon tussen de partijen bij die relatie als het ware gekanteld is."120 Dat is
echter juist een extra reden om er van uit te gaan dat de werkgever, als een "met
een overheidslichaam vergelijkbare met gezag beklede autoriteit",   zich   aan   de
relevante mensenrechtenbepalingen dient te houden.

Dit brengt ons bovendien bij een ander argument ten voordele van horizontale
werking: van organisaties die een zekere machtspositie hebben valt te verwachten
dat zij er net als de staat voor zorgen de betreffende normen na te komen.12' Dat
geldt ook voor partijen bij cao-onderhandelingen:22 Een laatste gegeven dat
aanleiding geeft om niet uit het oog te verliezen dat internationale bepalingen ook
effect kunnen hebben op horizontale verhoudingen is dat de conventies van de ILO,
die in het bijzonder bedoeld zijn om de verhoudingen tussen werkgevers en
werknemers te regelen, tot stand gekomen zijn binnen een organisatie met een
tripartiet karakter: werkgevers en werknemers zijn naast de overheid nauw betrok-
ken bij zowel de opstelling als de handhaving van die conventies. 123 De voor de
verhouding werkgever - werknemer bedoelde normen krijgen bovendien pas
werkelijk effect wanneer zij zelf ook doorwerken in die verhouding. 124

Decision of 11  October  1979, DdR  18 biz.  187 e.v.
119  L.F.M. Verhey, De horizontale werking van het IVBPR. In: NJCM-Bulletin 19-1 (1994), biz. 829.
120  M.G. Rood, Over grondrechten in dienstbetrekking en hun grenzen. ln: P.B. Cliteur en A.P.M.J.

Vonken (redactie), Doorwerking   van mensenrechten. Wolters  Noordhoff,  Groningen  1993,  blz.
125-126.

121 Alkema, Preadvies biz. 314.
122  A.T.J.M. Jacobs, Het recht  op collectiefonderhandelen. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan

den Rijn/Brussel 1986, biz. 327. Zie ook F.H. van der Burg, Grondwetsinterpretatie en horizontale
werking van grondrechten. In: Tijdschrift voor Overheidsadministratie 1982, biz. 65 en 66.

123 Alkema, Preadvies biz. 314 en E.A. Alkema, De internationale sociale rechten en het Nederlands
recht. In: Het Europees   Sociaal  Handvest,  J.J.M.  van  der Ven  e.a., Ars AEqui Libri, Rechten van
de Mens deel 5, Nijmegen 1982, biz. 46; G.P. Kleon en M. Kroes, Mensenrechten in de Neder-
landse rechtspraktijk. Tjeenk  Willink,  Zwolle  1986, biz.  221.  De  Adviescommissie Mensenrechten
Buitenlands Beleid noemt het belang van het tripartiet systeem in verband met de noodzakelijke
vrigheW van individuen en groepen (bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersorganisaties) om
initiatieven te ontplooien die aan de realisatie van sociale rechten kunnen bijdragen. Advies
nummer 18 "Economische. sociale en culturele mensenrechten", Den Haag 1994, biz.  11.

124  A. Jacobs, De rechistreekse werking van internationale normen in het sociaal recht, Samsom
Tjeenk Willink, Alphen  aan  den Run  1985,  biz.  17.  Zie ook Geers in Congresverslag,  biz.  49.
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Of en in hoeverre in concrete gevallen van horizontale werking sprake kan zijn
is nog geregeld punt van discussie. In een aantal gevallen heeft de Nederlandse
regering opengelaten of bepaalde verdragen artikelen bevatten die ook horizontaal
kunnen werken. Dat geldt  in elk geval  voor  de twee Covenants.125 Vaak echter  is
het onderwerp bij de bespreking van de goedkeuringswet niet of nauwelijks
uitdrukkelijk aan de orde geweest, zoals bij de CERD en het ESC. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat de wetgever in die tijd nog niet veel
aandacht had voor de problematiek van de horizontale werking. 126

Naast de internationale bepalingen geldt de discussie in Nederland ook de in de
Grondwet opgenomen bepalingen over grondrechten.127 Van de (voor ons onder-
werp relevante) artikelen 1 en 19 wordt de ene keer gesteld dat zij w81 horizontaal
kunnen werken en de andere keer dat dat niet het geval is.128 De Nederlandse
rechter blijkt terughoudend met het direct toekennen van horizontale werking aan
grondwetsbepalingen. De rechter gebruikt de bedoelde bepalingen veeleer als
leidraad bij de interpretatie van de algemene bepalingen van het verbintenissen-
recht. Daarbij  is  - niet onverwacht - vooral een grote rol weggelegd voor artikel
6:162 NBW (voorheen artikel 1401 BW): schending van een grondrecht kan
beschouwd worden als een onrechtmatige daad. Langs indirecte weg kan zo toch
sprake zijn van horizontale werking van de bepaling waarin het betreffende
grondrecht is opgenomen.129 Deze constructie is vergelijkbaar    met de boven
besproken mogelijkheid van refiexwerking van internationale bepalingen:30  Ook

125 Tweede Kamer 1975-1976, 13932 (R 1037) nr. 3, biz. 34 en nr. 6, biz. 35.
126  Alkema in Het Europees Sociaal Handvest, blz. 43.
127 Hierover Jacobs, De rechtstreekse werking, blz. 62 e.v.
128 In positieve zin over artikel 1 Gr: E.A. Alkema, Samenhang en verdieping van recht dankzij de

rechten van de mens? In: Doorwerking van mensenrechten, biz. 20. Eerder ook M.M. den Boer,
Artikel 1 Grondwet: gelijke behandeling en non-discriminatie. In: Ars AEqui 36 (1987) no. 3, biz.
134. Volgens Gerbranda en Kroes (Tj. Gerbranda en M. Kroes, Grondrechten evaluatie-onderzoek,
Eindrapport. Stichting  NJCM-Boekerij,  Leiden  1993, blz.  125) toetst de rechter thans in  horizonta-
le verhoudingen aan artikel 1 Gr. Daarentegen stelt Akkermans dat de rechter "tot op heden weinig
neiging vertoond" heeft om gemakkelijk aan te nemen dat artikel 1 Gr horizontale werking heeft
(Akkermans,  1992, biz.  58). Hij stelt daarnaast zelf dat in elk geval de eerste zin van artikel  1  zich
niet voor een zodanige werking kent; de tweede zin van artikel 1 zou eventueel onder omstandig-
heden wei horizontaal kunnen werken (blz. 57). In negatieve zin ten aanzien van horizontale
werking van artikel  1   Gr  eerder  ook M.C. Burkens, Gelijke behandeling. In: kukensbundel,  Ars
AEqui Libri, Nijmegen   1982,  blz.  65. Van artikel   19  Gr  zou het der(le lid horizontaal kunnen
werken, het eerste lid kennelijk niet (Akkermans, biz. 340, met verwijzing naar het oordeel van de
regering in Tweede Kamer 1976-1977, 13873 nr.  7,  biz. 17). Gerbranda en Kroes (Tj. Gerbranda
en M. Kroes, Grondrechten evaluatie-onderzoek, Documentatierappon. Stichting NJCM-Boekerij,
Leiden  1991, biz. 19-6) laten uitdrukkelijk open of artikel  19 op den duur 'horizontaal' (met name
in de verhouding tussen werkgever en werknemer) zou kunnen worden toegepast.

129  Een en ander kan ook stilzwijgend gebeuren doordat de rechter zonder expliciete vennelding van
grondrecht of horizontale werking in een zaak die speelt tussen werkgever en werknemer een
afweging maakt van belangen of van wat redelijk en billijk is, terwijl het goedbeschouwd om een
grondrechtenkwestie gaat. Als zodanig besprak Her·inga de zaak betreffende de sluiting van de
sigarettenfabriek BATCO (A.W. Heringa, Sociale grondrechten. Hun plants in de gereedschapskist
van  de rechter. T.M C. Asser  Instituut,   's-Gravenhage  1989,  blz.  271)  en  Geers het INAN-arrest
van  de  Hoge  Raad  van 30 maart  1984 (in Congresverslag,  blz.  52).

130  Zie blz. 120 en 127.
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internationale bepalingen kunnen trouwens op deze indirecte wijze doorwerken in
horizontale verhoudingen.    Een goed voorbeeld daarvan    is de uitspraak   van   de
Kantonrechter Gorinchem van 1986, waarin internationale bepalingen werden
gebruikt ter invulling van de in de verhouding werkgever - werknemer toe te
passen norm van goed werkgeverschap. 131

Over de CERD is op een gegeven moment opgemerkt dat dit verdrag geen
bepalingen bevat die rechtstreeks kunnen werken "en (dus) ook geen bepalingen die
voor horizontale werking in aanmerking komen".132  Of het hier gebruikte   'dus'
op zijn plaats is, is zeer de vraag. De verleiding is natuurlijk groot om de conclu-
sie te trekken dat bepalingen, waarop burgers zich niet rechtstreeks kunnen
beroepen voor de nationale rechter, in het rechtsverkeer tussen de burgers onder-
ling al helemaal geen effect kunnen hebben. Daarmee wordt echter voorbijgegaan
aan het feit dat horizontale werking niet altijd de vorm van rechtstreekse horizonta-
le werking hoeft aan te nemen. Wanneer het begrip horizontale werking op133

ruime wijze wordt uitgelegd blijkt dat een en ander zich in verschillende vormen
voor kan doen. Evenals bij de vraag naar de verplichtingen die de staat heeft op
grond van de internationale bepalingen kan hier in elk geval onderscheiden worden
tussen een plicht zich te onthouden van schending van een recht enerzijds en een
plicht tot het ondernemen van actie ter daadwerkelijke realisering van dat recht
anderzijds.

Rechtstreekse horizontale werking - de mogelijkheid voor individuen om bij de
rechter tegenover derden een beroep te doen op internationale bepalingen - blijft
net als 'gewone' (verticale) rechtstreekse werking uiteraard de meest ingrijpende
vorm. Een vorm die echter (vooralsnog) niet snel voor zal komen, zoals in
paragraaf a van dit hoofdstuk duidelijk werd. Uit het voorgaande is echter gebleken
dat ook derden zich dienen te onthouden van schending van de rechten van de
mens, beslist ook in de verhouding werkgever - werknemer. Toepassing van de
normen kan daarbij ook langs indirecte weg plaatsvinden: doordat de rechter
internationale bepalingen gebruikt bij de interpretatie van nationale bepalingen,
zoals hiervoor beschreven, of doordat via uitvoerings- of andere wetgeving dan wel
bestuurlijke maatregelen de bedoelde normen tussen particulieren gelding krijgen.
Een bijzondere manier om de plicht zich te onthouden van discriminatie vorm te
geven in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers is het opnemen van
bepalingen  ter  zake  in  cao's.134 Cao's mogen bovendien,  met het voorgaande  in
gedachte, zelf ook geen discriminerende bepalingen bevatten.

Tot het nemen van actieve maatregelen ter realisatie van een recht op arbeid
vrij van rassendiscriminatie zijn derden veelal minder in staat dan de overheid, die
daarvoor immers vele instrumenten en middelen tot haar beschikking heeft. Waar
echter organisaties, bijvoorbeeld organisaties van werkgevers en werknemers,

131 Kantonrechter Gorinchem 6 december  1986,  RR  no.  138. Deze uitspraak kwam reeds aan de orde
bij de bespreking van de reflexwerking, zie hierboven, blz. 127.

132  Akkermans 1987, biz. 48. In de nieuwe druk van 1992 komt deze opmerking niet terug.

133  Zie ook Verhey in NJCM-Bulletin 19-1 (1994), biz. 832.
134  Deze mogelijkheid zal met name in het vierde hoofdstuk nog nader aan de orde komen.
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mogelijkheden hebben om een bijdrage te leveren op dit punt moeten deze niet
onbenut blijven.

Een duidelijke mogelijkheid is ook hier het cao-overleg: internationale verdra-
gen bieden soms de mogelijkheid van uitvoering door middel van cao-bepalingen.
Het meest expliciet op dit punt is artikel 33 ESC, waarin is vastgesteld dat de
verplichtingen opgenomen in artikel 2 en een deel van de artikelen 7 en 10 door
middel van collectieve arbeidsovereenkomsten mogen worden uitgevoerd wanneer
de in die artikelen besproken kwesties gewoonlijk via cao-onderhandelingen
geregeld worden. Het resultaat moet dan wel van toepassing zijn op de overgrote
meerderheid van de betrokken werknemers. De 'overgrote meerderheid' wil
zeggen 80% van de betrokken werknemers, hoewel dit meer als richtlijn dan als
vast  percentage moet worden gezien. 13' De constitutie  van  de  ILO  kent  niet  zo'n

expliciete bepaling. Wel verlangt artikel 19 lid 5 (d) van de staat alle noodzakelijke
actie om aan de bepalingen van een geratificeerde conventie effect te geven: hieruit
volgt dat het ook is toegestaan dit effect via een cao te bewerkstelligen. Sommige
ILO-conventies bevatten een uitdrukkelijke bepaling over deze kwestie. Van de
hier relevante conventies is dat alleen C.158.

Een verschil tussen artikel  33  ESC  en  C.158  van  de  ILO  is  dat  bij de laatste
aanvullende maatregelen worden verwacht van de staat: voor degenen die niet
onder de bedoelde cao's vallen dient wetgeving te worden opgesteld. 136 Daarmee
wordt in feite de grens aangegeven van de 'horizontale mogelijkheden' ter realisa-
tie van bepalingen uit de ILO-conventie. Iets dergelijks zal ook gelden voor andere
vormen van toepassing 'langs horizontale weg' - bijvoorbeeld het opstellen van een

eigen gedragscode door de inmiddels geprivatiseerde arbeidsbureaus. Waar de
'horizontale' toepassing van de non-discriminatienorm betreffende arbeid onvol-
doende is zal de overheid weer moeten aanvullen, voor zover dat nog niet gebeurd
is, alleen al omdat uiteindelijk de staat verantwoordelijk blijft voor de nakoming
van de internationale verplichtingen.

Hiermee komen we aan de laatste paragraaf van dit hoofdstuk: de verschillen-
de manieren waarop de staat ter verantwoording kan worden geroepen op het punt

van nakoming van internationale bepalingen, te weten de diverse rapportagever-
plichtingen en de mogelijkheden voor individuen om een klacht in te dienen bij
internationale comit6s.

c. Toezichtsmechanismen

Waar staten internationale verplichtingen zijn aangegaan door bepaalde verdragen
te ratificeren is het natuurlijk noodzakelijk dat op een of andere wijze gecontro-
leerd kan worden of zij hun verplichtingen ook nakomen, of zij de verdragsbepa-
lingen toepassen binnen de nationale rechtsorde.

135 D. Harris, 77:e European Social Charter. University Press of Virginia, 1984, biz. 279
136 Harris, biz. 280. Artikel 1 van C.158 stelt dat de bepalingen van de conventie door middel van

"laws or regulations" moeten worden toegepast "in so far as they are not otherwise made effective

by means of collective agreements".
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In essentie zijn er twee methoden om de toepassing van verdragen te controle-
ren. 137 De eerste methode is om staten zelf te laten aangeven wat voor maatrege-
len zij genomen hebben: de rapportageprocedures, waarbij gewoonlijk in comit6s
van onafhankelijke deskundigen gediscussiEerd wordt over door de verdragspartijen
opgestelde rapporten. De tweede methode is de instelling van een klachtrecht,
waarbij anderen kunnen klagen over een (vermeende) schending door de staat van
bepaalde verdragsartikelen. Er zijn twee soorten klachtrecht: statenklachtrecht en
klachtrecht voor individuen. Aangezien staten het als een uiterst onvriendelijke
daad beschouwen om elkaar op deze wijze van schending van verplichtingen te
beschuldigen wordt van het statenklachtrecht zelden gebruik gemaakt. Het zal hier
dan ook verder buiten beschouwing gelaten worden.138 Van de klachtmoge-
lijkheden voor individuen wordt daarentegen vaak gebruik gemaakt.

De statenrapporten en de discussies daarover vormen een belangrijke bron van
informatie waar het gaat om een antwoord op de vraag in hoeverre Nederland aan
de hier relevante verdragsbepalingen toepassing heeft gegeven. Dit geldt te meer
omdat niet vaak maatregelen uitdrukkelijk ter toepassing van een bepaald verdrag
worden genomen. Uitspraken van internationale comitts naar aanleiding van een
individuele klacht zijn een aanvullende bron van infurmatie aangezien daarin
uitdrukkelijk onder woorden wordt gebracht of de staat op een bepaald punt aan
zijn verplichtingen voldaan heeft. Gezien de waarde van de informatie die aan deze

137 Er vallen nog andere metho(tell te noemen, die hier verder geen expliciete aandacht meer krijgen.
Geschillen over de interpretatie van verdragsteksten worden vaak verwezen naar het International
Court of Justice (ICJ, onder de Volkenbond: het Permanent Court of International Justice (PCIJ)).
Zie bijvoorbeeld artikel 22 CERD en artikel 37 van de ILO-constitutie. De ECHR wijst daarvoor
het European Court of Human Rights aan (artikel 45 ECHR), zoals ook voor de Europese Unie het
'eigen' gerecht,  het  Hof van Justitie, wordt aangewezen als de bevoegde instantie om een uitspraak
te doen over de interpretatie van het recht van de Europese Unie (artikel 177 van het EG-verdrag).
Van deze mogelijkheid wordt zelden gebruik gemaakt. Valticos bespreekt enkele zaken bij het
PCIJ betreffende de bevoegdheden van de ILO en de interpretatie van ILO-conventies die speelden
in de eerste jaren van het bestaan van deze organisatie. Zie: N. Valticos en G. von Potobsky,
International Labour Law. Kluwer,  second  revised  edition  1995,  biz.  44  e.v.  Een  methode  voor
controle op de toepassing van mensenrechtenverdragen die verder nog genoemd kan worden is die
van de '

fact-finding' oftewel onderzoek ter plaatse.  In 1986 verscheen een boek van Hans Thoolen
en Berth Verstappen, Human Rights Missions. A study of the Fact-jinding Practice of Non-
governmental Organisations (Martinus Nijhoff Publishers/Netherlands Institute of Human Rights
(SIM)) dat ook fact-finding door intergouvernementele organisaties bespreekt. De ILO kent de
methode van 'direct contacts': men zendt een afvaardiging van de international Labour Office om
gerezen problemen bij de toepassing van verdragen met de regering in kwestie te bespreken. Zie
Lee Swepston, Human Rights Complaint Procedures of the International Labour Organization. In:
Hurst Hannum (ed.), Guide to international Human Rights Practice. Second Edition, University of
Pennsylvania Press   1992,  biz. 102. "Since its institution  in  1969," zo stelt  hij, "this system  has
been highly successful and is often used by governments to resolve problems in order to avoid
public criticism."

138 De enkele uitzonderingen betroffen zeer ernstige gevallen, waarbu meestal niet 6dn staat maar een

groep staten gezamenlijk een klacht indiende: bijvoorbeeld de klacht van Denemarken, Zweden,
Noorwegen en Nederland tegen Griekenland (1967) of die van deze zelfde staten met Frankrijk
tegen Turkije (1982), beide in verband met de ECHR. Van het statenklachtrecht onder het CCPR
is nog nooit gebruik gemaakt.
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bronnen kan worden ontleend is het van belang een kort overzicht te geven van de
procedures voor zowel rapportage als individuele klachten.

Aandacht voor de bedoelde procedures is ook om een andere reden van
belang. Er gaat een morele pressie uit van de verplichting tot het indienen van
rapporten die door speciaal daartoe bevoegde organen besproken worden.139 Het
feit dat staten met grote regelmaat tot in detail verantwoording af moeten leggen
over de wijze waarop zij omgaan met internationale verplichtingen maakt dat zij
actief en op serieuze wijze moeten nagaan en motiveren hoe de stand van zaken is
op nationaal niveau. lets dergelijks geldt ook voor de individuele klachtprocedures.
In de vorige paragraaf werd reeds opgemerkt dat het hier eigenlijk gaat om een
'onorthodoxe' wijze waarop internationale bepalingen kunnen doorwerken in het
nationale recht.140

In 1989 heeft het Ct ESCR dat toeziet op de naleving van het CESCR zeven
doeleinden van de rapportageprocedure ornschreven. Daaronder zijn het verkrijgen
van overzicht over de bestaande situatie en de mate waarin de verdragsbepalingen
gerealiseerd zijn, de noodzaak regelmatig wet- en andere regelgeving langs te
lopen, beter begrip van problemen en de uitwisseling van informatie. 141 Een en
ander illustreert duidelijk hoe de rapportageprocedure deel uitmaakt van het
feitelijke werk aan een verdergaande realisering van de rechten van de mens.

Rapportageprocedures
Afgezien van de verdragen van de ILO, welke organisatie een rapportagesysteem
heeft opgezet dat van toepassing is voor alle onder haar auspicitn tot stand geko-
men conventies, kennen de hier relevante verdragen (CERD, CCPR, CESCR en

ESC) elk hun eigen rapportageprocedure.142 De procedures verschillen van elkaar
maar vertonen in grote lijnen ook overeenkomsten.

Veelal worden om de twee jaar rapporten verwacht van de staten die partij zijn
bij het betreffende verdrag.  Het Ct ERD heeft deze in artikel 9 CERD neergelegde

regel in zoverre bijgesteld dat sinds 1988 om de vier jaar een 'substantieel' rapport
verwacht wordt dat telkens twee jaar later in een beknopt rapport 'up to date'
gebracht dient te worden. 143  Het  HR Ct verlangt  om de  vijf jaar een rapport  over
de naleving van het CCPR.144 Sinds 1988 geldt voor het CESCR eveneens een

139  Zie ook "ILO Standards and Actions for the Elimination of Discrimination and the Promotion of

Equality of Opportunity in Employment" door C. Rossillion, in: R. Blanpain (ed.), Equality and
Prohibition of Discrimination in Employment. Kluwer, Deventer 1985, blz. 34.

140 Zie boven, biz. 129.
141    General  Comment  1,  third  session   1989,  opgenomen in: Compilation of general comments and

general  recommendations  adopted  by  human rights  treaty  bodies, HRliGENIL 4  September  \991,
biz. 36-38.

142  In de ECLSMW is geen rapportageprocedure opgenomen.
143 De beslissing ter zake van het Ct ERD is te vinden in A/43/18,1988, biz. 6.
144 Dit nadat een jaar na ratificatie een eerste rapport is uitgebracht, een eis die ook in artikel 9 CERD

gesteld wordt.  Tot de penode  van  vij f jaar  werd  in   1981  en 1982 besloten. Zie hierover Manfred
Nowak, UN-Human Rights Committee.  Survey of decisions given  up till July  1984. In: Human

Rights  Law Journal, Vol. 5 0994), no. 2-4, blz. 200.
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periode van vijf jaar 145' nadat in eerste instantie een periode van zes jaar was
aangehouden die uit drie fases bestond (om de twee jaar een rapport waarin telkens
andere artikelen uit het verdrag aan de beurt kwamen).146 Over het ESC moet om
de twee jaar gerapporteerd worden. De ILO houdt voor belangrijke verdragen eentweejaarlijkse termijn aan, voor de overige verdragen een vierjaarlijkse termijn.
C.111, C.122 en C.97 vallen alle onder de tweejaarlijkse termijn. 147

De rapporten over de CERD, het CCPR en het CESCR worden in VN-
documenten gepubliceerd en zijn als zodanig openbaar. De bespreking van de
rapporten, die ook openbaar is, heeft min of meer de vorm van een discussie
tussen het betreffende comitt en een delegatie van de staat. De resultaten van dit
vraag-en-antwoord-spel zijn terug te lezen in de Summary Records van de verschil-
lende comites. Enkele kortere opmerkingen komen daarnaast ook terug in de
jaarverslagen. 148   Het   Ct ESCR bestaat overigens pas sinds   1987.   Tot   die   tijd
werden de rapporten over het CESCR bekeken door een steeds opnieuw in te
stellen 'sessional working group' van de ECOSOC.149 Het wordt zeer op prijs
gesteld wanneer de staat zodanig meewerkt dat een 'constructive dialogue' ontstaat
met het comitt in kwestie. Inderdaad vergroot een werkelijke discussie de150

mogelijke effectiviteit van de rapportageprocedures, zoals ook de openbaarheid van
rapport en discussie dat doet. 151

Bij de ILO en de Raad van Europa loopt een en ander op deze punten wat
anders. Van een openbare discussie met regeringsdelegaties is daar geen sprake.
Ook worden de rapporten niet als openbare documenten gepubliceerd. Dat kan
prettig zijn voor de staat, maar maakt dat de informatie over de wijze waarop de
staat zelf meent te voldoen aan de verdragsverplichtingen niet direct uit de rappor-
ten te halen is. Het is overigens onwaarschijnlijk dat in de rapporten informatie is
opgenomen die niet langs andere weg (via wetgeving of andere rapporten) toch
openbaar is. In praktijk levert het bovendien althans in Nederland niet veel152

problemen op om via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan

145 Zie Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Report on the Second Session, ECOSOC
Official Records 1988, Supplement  no. 4 (IE/C. 12/1988/4; bevestigd  door de ECOSOC,   de
Economic and Social Council van de VN, in Resolutie  1988/4).

146   Zoals was vastgesteld door de ECOSOC in Resolutie no.  1988 (LX).
147  Zie ook Rossillion, biz. 34.
148  Het Ct ESCR rapporteert aan de ECOSOC. de andere twee comites zenden hun jaarverslag aan de

Algemene Vergadering van de VN.
149   Het  in   1985  door de ECOSOC genomen besluit terzake  is te vinden in ECOSOC Resolutie  no.

1985/17.  Een  bespreking van de oude en de nieuwe procedure vinden  we bij Alston en Simma,
First Session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. American Journal of
International  Law, vol. 81, 1987, biz. 747 e.v.

150  Onder meer om die reden spraken verschillende comitts regelmatig een lovend oordeel uit over de
Nederlandse rapportages, bijvoorbeeld het HR Ct in 1988 (gebaseerd op persoonlijke waarneming)
en  het Ct  ERD  in  1990 (zie CERD/C/SR.873,  in het bijzonder biz.  5).

151 Een gedetailleerder bespreking  van de rapportageprocedures  van  de  CERD,  het CCPR en  het
CESCR is onder andere te vinden in Sandra Coliver, International Reporting Procedures. In: Hurst
Hannum (editor), Guide to International Human Rights Pratice. Second Edition, University of
Pennsylvania Press  1992, biz.  173 e.v.

152  Zoals ook opgemerkt door D. Harris, 7lie European Social Charter. University Press of Virginia,
1984, blz. 209.
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wel via de vakbonden of werkgeversorganisaties kennis te nemen van de inhoud
van de rapporten aan de ILO.

Een ander punt waarop de bespreking bij ILO en Raad van Europa afwijkt is
het   feit  dat de rapporten  door  meer  dan Mn instantie bekeken worden. De rappor-
ten over het ESC worden eerst bestudeerd door het Committee of Independent
Experts dat zijn conclusies zendt aan het Governmental Committee of the European
Social Charter. Het rapport van dit tweede comita wordt vervolgens besproken
door het Committee of Ministers en de Parliamentary Assembly van de Raad van
Europa. 153 De rapporten   over de ILO-conventies worden besproken   door   het
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations en
vervolgens door het Conference Committee van de International Labour Confe-
renee. Men zou kunnen verwachten dat de staten-rapporten vanwege deze154

dubbele aandacht uiteindelijk zorgvuldiger bekeken worden dan wanneer maar 66n
instantie ze bespreekt. De ondoorzichtige verhoudingen tussen de verschillende
betrokken organen onderling hebben de rapportage onder het ESC echter juist
minder effectief gemaakt.155 Bij de ILO heeft het Conference Committee wel een
duidelijke eigen taak.156

Staten worden geacht in hun rapporten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven
welke maatregelen zij ter uitvoering van de betrokken verdragen genomen hebben.
Het gaat daarbij om alle soorten maatregelen: "legislative, judicial, administrative
or other measures". 157    Voor een effectieve toepassing van internationale mensen-

rechtenbepalingen is nodig dat alle mogelijke soorten maatregelen beproefd
worden158 en dus ook dat over al die soorten maatregelen gerapporteerd wordt.
Verder moet vermeld worden in hoeverre vooruitgang is geboekt bij de realisatie

153 De procedure is neergelegd in artikel 21  tot en met 29 ESC.  Voor een bespreking van de procedure
zie H. Wiebringhaus, The Application of the European Social Charter. In: Het Europees Societal
Handvest, J.J.M.  van der Ven e.a., Ars AEqui Libri Rechten van de  Mens deel 5, Nijmegen  1982,
biz.  24, en Harris,  biz.  200  e.v.  Via een  in  1991 tot stand gekomen Amending Protocol  bij  het
ESC, dat echter pas in werking kan treden wanneer het door alle verdragsstaten is geratificeerd,
wordt de rapportageprocedure eenvoudiger en effectiever gemaakt. Daarop vooruit lopend is de
Parliamentary Assembly reeds tot het besluit gekomen verder af te zien van zijn aandeel in de
procedure. Zie hierover A.W. Heringa, Het Europees Sociaal Handvest. Nieuwe initiatieven ter
verbetering van de sociale grondrechtenbescherming in het kader van de Raad van Europa. In: De
toenemende betekenis van economische, sociale en culturele mensenrechten, Stichting NJCM-
Boekerij, Leiden 1994, biz. 38-42.

154 De rapportageprocedure is gebaseerd op artikel 22 van de constitutie van de ILO. Voor een
bespreking van de procedure zie Lee Swepston, Human Rights Complaint Procedures of the
International Labour Organization. In: Hurst Hannum,  blz.  99 en Lammy Betten,   international
Labour Law.  Selected issues. Kluwer, Deventer 1993, biz. 396 e.v.

155  Heringa in De toenemende betekenis  ., biz. 35,36 en Betten, biz. 420, 421.
156   "In this Committee, the government representatives are offered the opportunity to explain  the

reasons for discrepancies between the national law and practices and the obligations deriving from
ILO Conventions." (Betten, biz. 402).

157  Aldus de formulering in artikel 9 CERD.
158 Nog onlangs wees de VN Commission on Human Rights op het belang van "a complementarity of

economic, social, educational and informational measures at the national level, including legislati-
ve, administrative and penal measures": Commission on Human Rights, 49th session, Resolution
1993/20 van 26 februari 1993, onder punt 4.
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van hetgeen in de verdragen is neergelegd en welke problemen aan die vooruitgang
in de weg staan.159 Voor de rapportage over zowel de CERD als het CCPR en
het CESCR zijn door de betrokken comitts zogeheten 'guidelines' opgesteld waarin
tot  in detail wordt aangegeven welke informatie de staat moet verschaffen. 160   De
ILO werkt met 'report forms' voor de afzonderlijke conventies. Ook voor de
rapporten over het ESC is een 'report form' opgesteld.

Opvallend is dat bij het ESC en bij de ILO-conventies ook gevraagd kan
worden om te rapporteren over artikelen respectievelijk conventies die een staat
niet heeft geratificeerd. 16' Aldus kan bekeken worden om welke (juridisch-
technische dan wel politieke) redenen een staat (nog) niet tot ratificatie van een
bepaalde tekst is overgegaan. Dit is uiteraard van belang voor het werk aan een
verdergaande acceptatie en toepassing van de verschillende normen. 162 Omhet
beeld compleet te maken kan de ILO bovendien ook nog vragen om rapportage
over de toepassing van haar aanbevelingen, hoewel die niet bindend zijn. 163 Over
veel conventies heeft de ILO zogenaamde 'general surveys' gemaakt. Deze
overzichten van alles wat met name via rapportage bekend is over de toepassing
van bepaalde conventies zijn hoogst informatief.

Werkelijke sanctiemogelijkheden hebben de diverse comitts over het algemeen
niet. Er kunnen wel 'general recommendations' opgesteld worden (CCPR: 'general
comments'). Sinds kort heeft het Ct ERD verder de gewoonte om ter afsluiting van
het verslag over de discussie zogenaamde 'concluding observations' op te nemen
waarin het comitt als zodanig zich uitspreekt over de situatie in de besproken
staten. 164 Het Ct ESCR en het HR Ct hebben deze praktijk eveneens inge-
voerd.165 Onder het ESC (artikel 29) heeft het Committee of Ministers de be-
voegdheid om aanbevelingen te doen aan de staten. Bij de ILO is een en ander in
wat vergaander mate geregeld. Het Committee of Experts kan een zogenaamde
'direct request' zenden    aan    de    regering.    Ook    organisaties    van    werkgevers    en
werknemers ontvangen daarvan de tekst. De direct requests worden niet gepubli-
ceerd, het is een rechtstreeks verzoek aan de regering om meer informatie over een

159  Voor het CCPR staat dit expliciet vermeld in artikel 40 van het verdrag. In General Comment 2
van  1981  wees  het  HR Ct er nog eens uitdrukkelijk op dat naast wet- en andere regelgeving  ook
bestuurlijke praktijken en enig ander gegeven dat inzicht geeft in de mate van toepassing van de
verdragsrechten dienen te worden vermeld. Compilation of general comments, biz. 2.

160 De nieuwste versie   van de 'guidelines' voor rapportage  over  de  CERD   is te vinden   in
CERD/C/70/Rev.3   van  23  juli   1993, voor rapportage  over  het  CCPR in CCPR/C/20/Rev. 1
(CCPR/C/5/Rev. 1  voor het eerste rapport van een staat) van 30 september  1991.  Voor de 'Revised
Guidelines' met betrekking tot rapportage over het CESCR zie E/C.12/1991/1.

161  Artikel 22 ESC en artikel 19 lid 5 (e) van de ILO-constitutie.
162   Behalve voor C. 158 is de zogeheten 'anikel 19-procedure' voor alle hier relevante ILO-conventies

toegepast.  Voor C.I l l wordt dit zelfs elke vier jaar gedaan, conform een besluit van de Internatio-
nal Labour Conference  in   1977,  dit in verband  met het fundamentele karakter  van  het  non-
discriminatiebeginsel. Zie hierover ook Rossillion, biz. 33.

163  Dit is vastgelegd in artikel 19 lid 6 (d) van de ILO-constitutie.
164  Voor het eerst in 1991, zie A/46/18, blz. 62.
165  Over dit nieuwe gebruik bij het HR Ct zie Sarah Joseph, New Procedures Concerning the Human

Rights Committee's Examination of State Reports. In: NQHR, Vol. 13 no. 1 (1995), biz. 5. In dit
artikel komt ook een ander nieuw gebruik van het HR Ct aan de orde, te weten het opvragen van
extra rapporten in 'emergency situations'.
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bepaalde kwestie of om aandacht voor een bepaald aspect waarbij wellicht meer of
andere maatregelen vereist zijn. Daarnaast kunnen ook 'observations' uitgevaardigd
worden. Deze worden gepubliceerd in het jaarrapport dat het Committee of Experts
aan de International Labour Conference zendt en zijn bedoeld voor gevallen waarin
de problemen met de toepassing van een onderdeel van een conventie ernstiger
zijn. 166

Alle staten die partij zijn bij de verdragen moeten rapporteren, ook als er geen
problemen zijn met de toepassing van die verdragen of als bij de volgende ronde
niets nieuws te melden valt. Het Ct ERD heeft zich genoodzaakt gezien dit
expliciet uit te spreken in een general recommendation, aangezien sommige
regeringen van mening bleken te zijn dat zij niet hoefden te rapporteren omdat
rassendiscriminatie  niet  voor zou komen  in hun staat. 167

Een aanverwant probleem is de achterstand die veel staten hebben met het
indienen van hun rapporten. De comitds kunnen helaas niet veel meer doen dan
aanmaningen sturen en de staten die in gebreke blijven in hun eigen rapporten
vermelden. Ook Nederland blijkt meer dan eens een behoorlijke achterstand op te
lopen.168 Van de 'westerse' staten is met name Belgit vele jaren in gebreke

gebleven; het voerde daarvoor als excuus aan dat het nodig was eerst intern orde
op zaken te stellen vanwege ingrijpende staatkundige vernieuwingen.169 In 1991
besloot het Ct ERD om de staten met de grootste achterstand (Belgie stond daarbij
als enige 'westerse' staat op een lijst met overwegend Afrikaanse en Zuid-Ameri-
kaanse landen) eenvoudigweg te gaan bespreken op basis van het laatste gestuurde
en besproken rapport. '70 In december  van  dat  jaar zond Belgi8 vervolgens  een
rapport, dat als gecombineerd vijfde tot en met achtste rapport in augustus 1992
besproken werd. Het argument van de staatkundige hervorming werd niet geaccep-
teerd: in zo'n situatie, werd gezegd, is rapportage juist extra nodig. Het argument
dat sprake was van 'shortage of staff werd gepareerd met de opmerking dat de

166 Zie hierover ook Lee Swepston in Hurst Hannum, biz.  101
167 General Recommendation 11 van 24 februari 1972, Decision 4 (V), A/8718. Zie hierover ook Natan

Lemer,  The  U.N.  Convention on the  Elimination  of All  Forms  of Racial  Discrimination. S,ithoff en
Noordhoff, Alphen  aan den  Rijn  1980.  biz.  116,  en ten aanzien  van  het ESC: Harris,  biz.  205.
Recent is door Banton een levendige beschrijving gegeven van de wijze waarop staten in de
praktijk soms onder hun verplichtingen proberen uit te komen ten aanzien van rapportage over de
CERD. Michael Banton, International Action Against Racial Discrimination. Clarendon Press,
Oxford   1996,  biz.   1 -8. Ook overigens bevat  dit  werk veel informatie  over de praktijk  van  de
rapportageprocedure bij de CERD.

168 In eerste instantie verliep de rapportage door Nederland redelijk. De laatste jaren echter is sprake
van ernstige vertragingen. Aleidus Woltjer noemt het met recht treurig dat het Ct ERD na het
negende rapport  in 1989 niets meer heeft mogen vernemen  van de Nederlandse regering.  Het
nakomen van de rapportageverplichting is immers noodzakelijk om het gesprek tussen verdrags-
partijen en comitt gaande te houden (Aleidus Woltjer, Onwil of onmacht? In: LBR-Bulletin 1996

nr. 6, biz. 25). Hetzelfde geidt uiteraard voor de rapportage over het CCPR en het CESCR. Pas in
1996 is het tweede rapport over het CESCR ingediend. Een rapport over de CERD is voor het
eerst weer ingediend in maart  1997.  Wat het CCPR betreft is het wachten nog steeds op het derde
rapport.

169 Zie bijvoorbeeld CCPR/C/SR.815, blz. 2.
170  A/46/18, blz. 17 en biz. 122.
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VN altijd bijstand kan verlenen bij het opstellen van de rapporten.m Men krijgt
de indruk dat de vertragingen aan Nederlandse zijde eerder gevolg zijn van een te
veel  dan  een te weinig aan personeel. De regeringsdelegaties  zijn  vaak erg groot en
bij het opstellen van de rapporten zijn alle mogelijke ministeries betrokken. Hoewel
dit te waarderen is kan het dus ook nadelig uitwerken.

Nergens blijkt de achterstand in rapportage zo groot te zijn als bij het CESCR.
Tijdens de vijfde sessie werd besloten de ECOSOC te vragen een resolutie aan te
nemen waarin twaalf staten die al sinds tien jaar partij waren maar nog nooit een
rapport hadden ingediend werden opgeroepen eindelijk eens met een rapport te
komen.172 De oorzaak is wellicht te zoeken in het feit dat de economische en
sociale rechten er relatief vaak wat bekaaid afkomen wanneer het om aandacht van
staten voor de realisatie van mensenrechten gaat. De tot 1987 bestaande zwakkere
toezichtsprocedure   bij de sessional working group   zal   dit nog versterkt hebben.
Wat dat betreft valt onder  het  Ct  ESCR een verbetering te verwachten. 173   In
1992 nam dit comita een met bovengenoemd besluit van het Ct ERD vergelijkbare
beslissing, namelijk om bepaalde staten dan maar zonder rapport te gaan bespre-
ken. 174

Opvallend is dat bij het ESC nauwelijks sprake is van een structurele achter-
stand in rapportage. 175  Dit  zou te maken kunnen hebben met het  feit dat de  Raad
van Europa als regionale organisatie veel dichter bij de staten staat dan de Verenig-
de Naties, zodat de staten er meer aan gelegen is hun rapportageverplichtingen na
te komen. Bovendien zijn het bij de andere procedures over het algemeen niet de
lidstaten van de Raad van Europa die een grote achterstand hebben opgelopen:
'westerse' staten blijken relatief beter te voldoen aan de rapportageverplichtingen.

Voorzitters van "human rights treaty bodies" spraken in een gezamenlijke
bijeenkomst uit dat toepassing van de verdragen ernstig belemmerd wordt door de
rapportageachterstand, die inderdaad grotendeels door een bepaalde groep staten
veroorzaakt blijkt. 176  Men deed de aanbeveling dat alle 'treaty bodies' de praktijk
volgen om als uiterste maatregel over te gaan tot bespreking van de situatie in
bepaalde staten zonder  dat  er een rapport beschikbaar is.177  De kans is groot  dat
deze maatregel een stuk effectiever blijkt dan het sturen van aanmaningen.

Een ander probleem waar alle comitts mee te maken hebben is de soms nogal
zware last van de rapportageverplichtingen voor de staten, mede veroorzaakt door
de grote frequentie waarmee en de hoeveelheid verdragen waarover gerapporteerd
moet worden. Overigens is de last ook voor de comitts zelf soms groot door een

171    CERD/C/SR.939,  biz. 4.
172 E/C.12/1990/8, biz. 1.
173 De dege'Uker werkwijze van dit comitd zal daar zeker toe bijdragen, zoals opgemerkt door W.J.M.

van Genugten, Mensenrechten   in   onnvikke/ing: het 'goede doel' voorbu. Rede Katholieke
Universiteit Nijmegen, 19 november 1992, blz. 13.

174   E/C. 12/1992/2,  biz.  17. Over de uitvoering van deze belissing zie ook E/C. 12/1994/20, biz.  18 en
IE/C. 12/1995/18, biz. 19.

175 Zie hierover ook Harris, biz. 202 en 203
176 Human Rights Questions: Implementation of Human Rights Instruments. Verslag van een bijeen-

komst in oktober 1992, A/47/628, biz.  6.
177  A/47/628, biz. 19. Zie over een en ander ook Banton, biz. 150 e.v.
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gebrek aan voldoende  tijd en middelen. 178  Er zijn verschillende manieren bedacht
om de last wat te verlichten en tegelijk te komen tot een betere coilrdinatie van de
diverse rapportageprocedures.     In     1992 werd bijvoorbeeld    door de Secretaris-
Generaal van de VN een document uitgebracht dat gemeenschappelijke richtlijnen
bevat voor het algemeen deel waarmee de rapporten over de diverse internationale
mensenrechteninstrumenten dienen te beginnen.179 Een andere manier is staten
toe te staan in hun rapporten te verwijzen naar de rapporten die zij over andere
verdragen hebben uitgebracht voor zover deze dezelfde materie bestrijken. 180 Een
nadeel van een dergelijke verwijzing zou echter kunnen zijn dat de informatie dan
minder exact is toegespitst op wat op grond van het betrokken verdrag vereist
is. 181 Aan de andere kant is een voordeel dat op deze wijze niet alleen de rappor-
tage maar ook de realisatie van de rechten van de mens zelf, die via zoveel
verschillende teksten plaats moet vinden, wellicht wat beter gecoijrdineerd kan

gaan verlopen. De wijziging van het fasen-systeem voor rapportage over het
CESCR kan eveneens gezien worden als een middel om de procedure efficienter en
minder zwaar te maken. Men zou echter kunnen stellen dat het maken van182

globale rapporten - dat wil zeggen over alle rechten uit het verdrag tegelijk - juist
zwaarder is, omdat daarbij minder duidelijk en concreet is waarover gerapporteerd
dient te worden. 183

Een laatste kwestie betreffende de rapportageprocedures die aandacht verdient
is de vraag in hoeverre de comites ook informatie van derden kunnen gebruiken
naast hetgeen de staat in zijn rapport vermeld heeft. De betrokkenheid van werkge-
vers- en werknemersorganisaties is bij de ILO ook op dit punt bijna een vanzelf-
sprekendheid.184 Het Committee of Experts kan hun commentaar bij de bespre-
king van de statenrapporten betrekken en zij krijgen zoals gezegd ook de tekst van
een eventuele 'direct request'. Een vergelijkbare betrokkenheid van organisaties
van werkgevers en werknemers bij de rapportageprocedure is voor het ESC
voorzien in artikel 23 van het Handvest: copietn van de rapporten worden aan deze

organisaties toegestuurd en zij kunnen daarop hun commentaar geven. Volgens het
bij Protocol van 21 oktober 1991 gewijzigde artikel 23 zullen ook non-gouverne-

178  Dit punt wordt onder andere aangekaart door Aleidus Woltjer, Nederlandse rapportage aan het
Rassendiscriminatiecomitt. In: NJCM-Bulletin   15-8 0990), blz. 791.

179 Preparation of the initial parts of state party reports ("Core Documents") under the various
international human rights instruments,  Note  by the Secretary-General, HRI/CORE/1,24 February
1992. In de tweede paragraaf van dit document lezen we: "With a view to facilitating the imple-
mentation of reporting obligations by States parties, and with the agreement of all the treaty
bodies, the guidelines of the various treaty bodies relating to the part of States reports containing
general information were consolidated into a single text". Zie ook Banton, blz. 44.

180  Voor het CESCR is dit vastgesteld in de Revised Guidelines: per artikel zijn de rapporten vermeld
waarnaar verwezen mag worden. Verwijzing naar rapporten voor de ILO is eveneens toegestaan bij

de rapportage over het ESC.
181   Harris, blz. 204.
182  Ct ESCR, Report on the Third Session (E/C. 12/1989/5), biz. 74.
183 Aldus David Johnson  van  het UN Human Rights Centre, Gentve  1994.
184 Lee Swepston in Hurst Hannum,  biz. 101: "Workers' and employers' organizations in countries

that have ratified conventions may also submit comments on how conventions are applied in
practice, offering a valuable supplement to governments' reports"
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mentele organisaties (NGO's) met consultatieve status bij de Raad van Europa de
rapporten krijgen. Dit Protocol is echter nog niet in werking getreden.

Bij de VN-comitts is een positief antwoord op de vraag of van met name doorNGO's verstrekte informatie gebruik gemaakt mag worden nooit zo vanzelfspre-
kend geweest. Een belangrijke rol in dezen speelt het standpunt van de rapporte-
rende staten. De Nederlandse delegatie verwees bijvoorbeeld zelf naar het door het
NJCM opgestelde 'schaduwrapport', aldus  het  HR Ct uitnodigend  ook  van  deze
informatie gebruik te maken:85   Ook   bij   het   Ct ERD verwees Nederland   naar
dergelijke NGO-informatie. Dat Comitt ging echter niet op deze informatie in
vanwege de harde opstelling van een andere regeringsdelegatie die duidelijk te
kennen had gegeven dat het informatie die door NGO's was verstrekt niet ter
sprake gebracht wenste te zien.186 Maar inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling
te melden. Na het onderwerp ter discussie gesteld te hebben nam het Ct ERD de
beslissing dat zijn leden "must have access, as independent experts, to all other
available sources of information, governmental and non-governmental. "187   Wan-
neer hiernaar gehandeld wordt, ook door andere verdragscomit6s, is er een goede
kans op kritischer beschouwingen van de situatie in de verdragsstaten, hetgeen
naast uitgebreider informatie ook een extra stimulans op zal leveren voor nakoming
van de in de betrokken verdragen neergelegde verplichtingen.

Individuele klachtprocedures
Naast de rapportageprocedures zijn de individuele klachtprocedures een belangrijk
middel om op internationaal niveau controle uit te oefenen over de toepassing van
mensenrechtenverdragen. De mogelijkheden op dat punt zijn echter beperkt,
aangezien staten terughoudend zijn in het accepteren van een klachtrecht voor
individuen. Van de hier relevante verdragen kennen alleen de CERD en het CCPR
een dergelijke procedure. De ILO heeft geen individueel klachtrecht ingesteld maar
kent wel klachtprocedures die (mede) door organisaties van werkgevers en werkne-
mers kunnen worden begonnen.

Ten tijde van het opstellen van de CERD en de twee Covenants werd uitge-
breid gediscussieerd over noodzaak en mogelijke vormen van 'implementation
measures'.  Over de noodzaak  was  men  het  wel  eens,  maar  niet  over de  vorm  die
een en ander zou moeten krijgen. Ondanks de veelgenoemde "indivisibility and
interdependence" van de rechten van de mens overheerste in de discussie over de
twee Covenants uiteindelijk de mening dat het toezicht voor 'sociale' rechten niet
op dezelfde manier kon worden geregeld als voor 'klassieke' rechten.188 Het feit
dat 'sociale' rechten zich slechts lenen voor geleidelijke verwezenlijking zou maken
dat deze rechten voor individuen ook op internationaal niveau niet inroepbaar zijn.
Als gevolg daarvan voorziet het CESCR alleen in een rapportageprocedure en niet

185 Dit gebeurde  in 1988. (Gebaseerd op persoonluke waarneming).
186 Woltjer in NJCM-Bulletin   15-8 (1990), biz. 791.
187   Beslissing  1  (XL)  van 13 augustus  1991, te vinden in A/46/18,  blz.   104.  Voor de discussie  zie

CERD/C/SR.903, biz. 2 e.v.
188 Zie boven, biz. 122 noot 91.

142



in een individueel klachtrecht. 189 Pas de laatste jaren lijkt het erop dat de discus-
sie over de vraag of niet alsnog een individuele klachtprocedure voor het CESCR
kan worden opgesteld door toevoeging van een Optional Protocol bij dit verdrag
een positieve wending krijgt. 190  Ook ten aanzien  van  het  ESC  is dit onderwerp
aan de orde gesteld, hetgeen inmiddels geleid heeft tot het aannemen van een derde
Protocol bij het verdrag waarin een klachtrecht wordt geregeld. Het gaat hier
echter niet om een individueel klachtrecht maar om een collectief klachtrecht voor
organisaties.

191

De CERD was het eerste mondiale verdrag waarin een klachtprocedure werd
opgenomen. Dat men voorzichtig bleef komt onder andere tot uitdrukking in het
feit dat het klachtrecht na ratificatie van het verdrag nog via een aparte verklaring
door de staat moet worden erkend.192 In praktijk had dit tot gevolg dat de proce-
dure pas in december 1982 in werking trad, omdat niet eerder voldoende staten de

189  Over de discussie ten tijde van de opstelling van de Covenants zie oa. A/5655, met name blz. 23
en  24, en  A/5411  (1963),  met name biz.  2  en  7. Op Europees niveau  is het toezicht op vergelijkba-
re wijze geregeld:  wel een individueel klachtrecht bij de overwegend 'klassieke' rechten bevattende

ECHR, niet bij het ESC.
190   Het Ct ESCR besprak deze kwestie in december  1992 naar aanleiding van een discussiestuk van

Alston. Het idee van een Optional Protocol bij het CESCR dat een individueel klachtrecht moet
gaan bevatten kreeg ruime steun van het comit6 en men sprak het verlangen uit naar een verdere
discussie over het onderwerp, ook in andere VN-organen. (E/1993/22, blz. 61 en voor het
discussiestuk blz. 87 e.v.) In de jaren daarna is er herhaaldelijk opnieuw over gesproken. In januari
1995 kwam een conferentie van experts bijeen te Utrecht om een ontwerp op te stellen voor een bij
het CESCR te voegen Optional Protocol dat voorziet in een individueel klachtrecht. Het resultaat is
te vinden in Fons Coomans and Fried van Hoof (eds.), The Right to Complain about Economic,
Social and Cultural Rights. SlM Specia/ No. 18, Utrecht  1995.  Zie  over een en ander ook Kitty
Arambulo en Brigit Toebes, 'Valt er iets te klagen?' De afdwingbaarheid van economische, sociale

en  culturele  rechten  en  de  mogelijkheid  van  klachtprocedure  bij  het  IVESCR. In: NJCM-Bulletin
21-3 (1996), biz. 396 e.v. Eerder vond op de Rijksuniversiteit Limburg een "expert group meeting"
plaats waarbij een ontwerp-Optional Protocol voor de Conventie tegen discriminatie van vrouwen

werd  opgesteld dat een individueel klachtrecht bevat (Maastricht, 29 september -  1  oktober  1994.
Zie hierover ook Cees Flinterman, Draft Optional Protocol to the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women. In: NQHR, Vol. 13 no. 1 (1995), biz. 85). De
oplossing die men in deze tekst heeft gegeven voor de problemen met een klacht over een recht dat
zich 'slechts leent voor geleidelijke verwezenlijking' is dat de klacht niet alleen kan gaan over een
schending van een van de verdragsrechten maar ook over een "failure on the part of a State Party
to this Protocol  to give effect to its obligations under the Convention" (artikel  2  lid  la van  het ont-
werp). Deze formulering is niet gebruikt in de ontwerpen voor een Optional Protocol bij het
CESCR.

191 De plannen voor een zodanig protocol besprak Heringa in De toenemende betekenis ..., biz. 42 e.v.
Tekst en toelichting zijn te vinden in A.W. Heringa, Een nieuw additioneel protocol bij het ESH
inhoudende een collectief klachtrecht NUCM-Bulletin 20-8 (1 995), blz. 1072 e.v. Het Protocol is
nog  niet in werking getreden.  In  de  in 1996 voltooide tekst  van het herziene European Social
Charter is de procedure uit het Protocol overgenomen (artikel D). De tekst is met een toelichting te
vinden in: Aart Hendriks, Appendix 11: Revised European Social Charter. NQHR Vol.14/3 (1996),

blz. 341 e.v.
192 Op grond van artikel 14 CERD. Dit facultatieve systeem is als het ware een compromis tussen de

erkenning van het klachtrecht als effectief middel in de strijd tegen rassendiscriminatie enerzijds en

bewaking van de souvereiniteit van staten anderzijds (Lemer, blz. 83)
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vereiste verklaring hadden afgelegd.193   Dit is overigens een opvallend verschil
met de ECHR. Ook daar moet een aparte verklaring worden afgelegd ter erkenning
van het klachtrecht, en nog een extra verklaring ter erkenning van de rechtsmacht
van het Europese Hof dat in tweede instantie kan oordelen, maar de procedure trad
reeds enkele jaren na de conventie zelf in werking. Bovendien hebben alle ver-
dragspartijen  (per 10 april   1997: 36 staten) de bedoelde verklaringen afgelegd.   In
praktijk wordt trouwens van staten die partij worden bij de ECHR verwacht dat zij
ook akkoord gaan met de klachtprocedure. Op grond van het Elfde Protocol bij de
ECHR, dat in mei 1994 werd aangenomen maar nog niet in werking is getreden,
wordt het mechanisme van de apart af te leggen verklaring overigens verleden tijd.
Het individueel klachtrecht is neergelegd in artikel 34 van het Protocol en daarmee
feitelijk verplicht geworden. We zien al met al dat de procedure onder de194

ECHR het verst tot ontwikkeling is gekomen.

De klachtprocedure bij het CCPR is neergelegd in een apart Facultatief
Protocol dat ook apart geratificeerd moet worden. In zekere zin hebben we hier
dus te maken met een nog zwaardere procedure voor de erkenning van het klacht-
recht dan onder de CERD. Ook in dit geval zijn aanmerkelijk minder staten tot
erkenning van het klachtrecht overgegaan dan partij zijn bij het bijbehorende
verdrag. Per 4 april 1997 waren 136 staten partij bij het CCPR, terwijl 90 daarvan
het Optional Protocol hadden geratificeerd. 195

Als het klachtrecht is erkend zijn er nog allerlei voorwaarden waaraan in een
concreet geval moet worden voldaan eer een comitt de zaak inhoudelijk kan
onderzoeken. Deze zogeheten ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn bedoeld om
misbruik te voorkomen, maar ze dienen ook om de staat waartegen de klacht
gericht is de kans te geven eerst zelf wat aan de zaak te doen, v66r een internatio-
naal comita zich er mee bezig gaat houden. 196

De voornaamste ontvankelijkheidsvoorwaarden bij de individuele klachtproce-
dures zijn de eis dat de klager zich erop beroept slachtoffer te zijn van een schen-

ding van zijn rechten onder het betreffende verdrag, de eis dat de nationale
rechtsmiddelen zijn uitgeput en de eis dat de klacht niet onverenigbaar is met het
verdrag in kwestie. 197

Teken van de 'voorzichtigheid' met klachtprocedures is ook dat de zaken bij
zowel het HR Ct als het Ct ERD in besloten zittingen besproken worden. Verder

193 Nog steeds is het zo dat slechts een beperkt aantal van de vele staten die de CERD hebben
geratificeerd  ook de verklaring heeft afgelegd:  op 23 augustus 1996 waren  er 23 verklaringen  op
een   totaal   van 147 ratificaties. Nederland   is bij deze 23 staten, evenals Frankrijk, Italie en de

Scandinavische staten. Engeland, Belgie en Duitsland hebben de verklaring niet afgelegd.
194 Zie hierover ook Yvonne Klerk, Protocol No. 11 to the European Convention for Human Rights:

A Drastic Revision of the Supervisory Mechanism under the ECHR. In: NQHR Vol. 14/1 (1996),
blz. 41.

195 Nederland ratificeerde de twee teksten tegelijkertijd.
196  L. Zwaak, International Human Rights Procedures - petitioning the ECHR, CCPR and CERD. Ars

AEqui Libri Procesdossiers, Nijmegen  1991, biz.  2.
197 Voor de CERD zijn de voorwaarden te vinden in artikel 14, voor het CCPR in artikel 2,3 en 5

van het Optional Protocol. Voor een beschrijving van de procedures zie bovengenoemd werk van
L. Zwaak en Sian Lewis-Anthony, Treaty-based Procedures for Making Human Rights Complaints
Within the UN System. In: Hurst Hannum, blz. 41 e.v.
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kunnen beide comitts hun "suggestions and recommendations" (CERD) of hun
"views" (CCPR) aan staat en klager doen toekomen, maar een bindende uitspraak
kunnen zij niet geven. Net als bij de rapportageprocedures zijn er praktisch geen
sanctiemogelijkheden. Men kan in geval van een geconstateerde schending hoog-
stens na verloop van tijd informeren welke actie de staat ondernomen heeft om aan
de uitspraak tegemoet te komen.

Op dit punt valt opnieuw het verschil op met de klachtprocedure onder de
ECHR. Nadat de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens haar opinie
gegeven heeft kan een zaak naar het Europese Hof verwezen worden. Het Europe-
se Hof doet vervolgens een bindende uitspraak. Tot voor kort kon de individuele
klager een zaak nooit zelf naar het Europese Hof verwijzen. Op 1 oktober 1994
echter trad het Negende Protocol bij de ECHR in werking, volgens welk instru-
ment ook de klager deze mogelijkheid heeft, althans wanneer de staat waarvan hij
de nationaliteit bezit het Negende Protocol heeft geratificeerd.198 Wanneer het
reeds genoemde Elfde Protocol in werking treedt zal overigens de gehele procedure
onder het ECHR veranderen. Europese Commissie en Europees Hof zullen worden
samengebracht in een enkele instantie, het European Court of Human Rights. 199

Staten zullen, al zijn de uitspraken van het HR Ct en het Ct ERD niet bindend,
gewoonlijk geneigd zijn toch in overeenstemming met die uitspraken te handelen.

Dat geldt in elk geval ook voor Nederland. Het feit dat de Nederlandse staat, die
nu juist geijverd had voor de instelling van een individueel klachtrecht onder de
CERD, de eerste was waartegen een klacht werd ingediend die leidde  tot  een
veroordeling  werd overigens door menigeen als wrang ervaren. Men kan deze
gebeurtenis echter ook positief opvatten: de staat die in theorie verklaarde dat het
klachtrecht van groot belang is heeft laten zien in praktijk ook de consequenties
van de instelling daarvan te aanvaarden. Men verwacht eigenlijk niet anders van
een staat die vaak de indruk heeft gewekt een voorbeeld te willen stellen wat
betreft de realisatie van de rechten van de mens. Ook anderszins is een klacht
tegen nu juist Nederland niet geheel onverwacht: zoals Groenendijk stelt201 zullen
rechtsmiddelen met name gebruikt worden wanneer er reden is aan te nemen dat
dit tot de gewenste reactie van de wederpartij zal leiden en niet speciaal op de
plaats waar men de ernstigste schendingen aan zal treffen. Het gevolg daarvan is
dat van een daadwerkelijke aanpak van die ernstigste schendingen, en zeker van
een structurele aanpak, niet snel sprake zal zijn.202

Belangrijk voor het gezag van het HR Ct en de effectiviteit van de individuele
klachtprocedure is dat dit comita inmiddels een behoorlijk omvangrijke 'body of
case law' heeft opgebouwd. Sinds het HR Ct in 1977 met de werkzaamheden op
basis van het Optional Protocol begon zijn 718 zaken behandeld waarvan er 239

198  Artikel 5 van het Negende Protocol. Het Protocol is geratificeerd door Nederland.
199  Zie hierover Klerk in NQHR Vd. 14/1 (1996), blz. 35 e.v.
200   De zaak Yilmaz-Dogan, uitspraak  van 10 augustus 1988, CERD/C/36/D/1 /1984.  Deze zaak wordt

besproken in het vijfde hoofdstuk.
201  In zijn noot onder de betreffende uitspraak van het Ct ERD, zie Migrantenrecht 1988 nr. 8, biz.

245.

202 We kunnen overigens stellen dat onder andere de zaak YUmaz-Dogan ook een element van toeval
bevatte. Zie hoofdstuk 5, blz. 294.
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afgesloten werden met 'views' 203 Het Ct ERD heeft wat dat betreft nog het een
en ander in te halen. Door dit comite zijn tot nu toe vier uitspraken gedaan. In zijn
noot bij de eerste uitspraak stelt Groenendijk dat twee algemene problemen de
effectiviteit van het comita beinvloeden: er gaat veel tijd overheen eer het comit6
een definitieve uitspraak doet, aangezien slechts twee keer per jaar vergaderd
wordt, en er is een gebrek :tan geld als gevolg van nalatigheid van verdragsstaten
bij het voldoen van hun contributie, waardoor noodgedwongen een aantal zittingen
kwam te vervallen.204 Een te grote werkdruk met als gevolg een achterstand bij
de behandeling van klachten is overigens een probleem waar andere comitds net zo
goed mee kampen. 205

Een aantal uitspraken van het HR Ct en het Ct ERD is van belang voor ons
onderwerp.  Met name valt te denken aan de in de eerste paragraaf van dit hoofd-
stuk vermelde uitspraken van het HR Ct betreffende artikel 26 CCPR en de in het
vijfde hoofdstuk aan de orde te stellen eerste uitspraak van het Ct ERD.

Zoals gezegd kent de ILO geen individueel klachtrecht maar zijn er wel
mogelijkheden voor vakbonden en werkgeversorganisaties. Op basis van artikel 24
van de Constitutie kan iedere als zodanig door de ILO erkende organisatie van
werkgevers of werknemers een zogenoemde 'representation' indienen waarin
gesteld wordt dat een ILO-lidstaat "has failed to secure in any respect the effective
observance within its jurisdiction" van een specifieke door die staat geratificeerde
ILO-conventie. Een tripartiet comita samengesteld uit leden van de Governing
Body onderzoekt de zaak en oordeelt over de door de betrokken regering gegeven
uitleg ervan. Eventueel kan besloten worden tot publicatie van de zaak. Hoewel er
verder geen werkelijke sancties zijn kan natuurlijk altijd op de kwestie teruggeko-
men worden in het kader van de reguliere rapportageprocedure. 206

Organisaties van werkgevers en werknemers kunnen ook om een "special sur-
vey on discrimination in employment" vragen. Deze kan ook betrekking hebben op
een  staat  die   C. 111 niet heeft   geratificeerd.    De   staat   moet   echter   toestemming

geven voor de procedure, wat waarschijnlijk de reden is voor het feit dat deze nog
nooit gebruikt is.207 Juist omdat ratificatie van C.111 niet vereist is, is het theore-
tisch interessant ons af te vragen wat het resultaat zou zijn wanneer bijvoorbeeld
Engeland langs deze weg zou worden aangesproken op de naleving van de normen
uit die conventie. Voor het overige zijn deze procedure en die op basis van artikel
24 van de ILO-constitutie geen van beide van groot belang voor het vervolg van dit
onderzoek.

203 Statistical Survey of Satus of Communications dealt with by the Human Rights Committee under
the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Centre for
Human Rights, United Nations, Geneva 26-8-1996.

204 Migrantenrecht 1988 nr. 8, biz. 245.
205 Bij de ECHR was dit een van de voornaamste redenen om een discussie te beginnen over de

herziening van de klachtprocedure. Deze discussie heeft geleid tot de opstelling van het Elfde
Protocol dat voorziet in de behandeling van klachten door den instantie, een Hof dat in kamers
wordt opsedeeld. Zie Protocol No.  1 j  to the European Convention on Human Rights and Explana-
tory Report, Council of Europe,  Strasbourg,  May  1994.

206 Voor een beschrijving van de procedure zie Lee Swepston in Hurst Hannum, biz. 104-106. Hij
meldt dat de procedure (tot  1992) nog geen veertig keer gebruikt is en dat de helft van de gevallen
in de afgelopen tien jaar aan de orde werd gesteld. Zie ook Lammy Betten, biz. 406 en 407.

207  Zie ook Lee Swepston in Hurst Hannum, biz. 114-115.

146



HOOFDSTUK 4

DE BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE VOOR DE
ARBEIDSVERHOUDING

A.   HET NEDERLANDSE IMMIGRATIE- EN VREEMDELINGENBELEID IN VERBAND MET
TOEGANG VAN VREEMDELINGEN TOT DE ARBEIDSMARKT

Inteiding

In het eerste hoofdstuk werd besproken dat een onderscheid naar nationaliteit op
een bepaalde manier is inbegrepen in onderscheid op grond van ras, te weten
wanneer het gaat om nationaliteit in emische en niet in staatkundige zin. Ook bleek
dat een door de overheid gemaakt onderscheid naar nationaliteit niet per definitie
een onderscheid naar nationaliteit in staatkundige zin hoeft te zijn: In het tweede
deel van dit hoofdstuk over de bestrijding van rassendiscriminatie vddr de arbeids-
verhouding zal de grond van ras inclusief nationaliteit in etnische zin centraal
staan.2

Vreemdelingen, dat wil zeggen zij die niet in het bezit zijn van de Nederlandse
nationaliteit, hebben echter eerst nog met een ander probleem te maken dat ook
van invloed is op de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt: het probleem van de
toegang tot het Nederlandse grondgebied. De situatie v66r de arbeidsverhouding is
op te delen in de positie van leden van 'emische minderheden' die (nog) geen recht
hebben op onbeperkte toegang tot het Nederlandse grondgebied en zij die dat recht
wel hebben. Langs dezelfde lijnen is in dit hoofdstuk een tweedeling aangebracht:
het nu volgende eerste deel betreft de positie van hen die (nog) niet onbeperkt in
Nederland mogen verblijven. Voornaamste punt daarbij is de vraag of de beperken-
de maatregelen van de Nederlandse overheid ten aanzien van de toelating tot het
Nederlandse grondgebied en de Nederlandse arbeidsmarkt van personen die een
andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten een aan staten toegestane vorm van
onderscheid naar nationaliteit in staatkundige zin inhouden dan wel dat deze
maatregelen toch discriminatie naar ras opleveren en dus ongeoorloofd zijn. Wordt
Nederland geacht iets aan die beperkende maatregelen te doen in het kader van de
bestrijding van rassendiscriminatie? Hoe denkt de Nederlandse regering daar zelf
over? Dat laatste kan bijvoorbeeld duidelijk worden door na te gaan of actie wordt
ondernomen om de bedoelde beperkende maatregelen terug te draaien en zo nee
om welke reden dat niet gebeurt.

Na een overzicht van de beperkende maatregelen op het bedoelde terrein
zullen bovenstaande vragen aan de orde komen door de maatregelen naast de
relevante internationale bepalingen te leggen. Ook de wijze waarop de internationa-

1 Hoofdstuk  1  paragraaf b deel  1, biz.  31,32 en paragraaf b decl 2, blz. 37,38
2     Hoofdstuk 4B, Toegang tot arbeid zonder discriminatie op grond van ras.
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le comit6s met die vragen omgaan krijgt daarbij aandacht, in het bijzonder door
hetgeen in het kader van de verschillende rapportageprocedures aan de orde komt
erbij te betrekken. In paragraaf a zal het gaan om het toelatingsbeleid op zichzelf;
in paragraaf b komt de positie aan de orde van degenen die zich (legaal) op het
Nederlandse grondgebied bevinden maar nog steeds te maken hebben met beper-
kende maatregelen ten aanzien van een onbeperkt verblijf op dat grondgebied
alsmede ten aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt.

a.  Toelating tot het grondgebied

Het eerste wat over de toegang van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt
te zeggen valt is dat zij die toegang in principe niet hebben. Nederland voert een
zogeheten restrictief toelatingsbeleid bij het verlenen van toestemming voor
permanent verblijf (langer dan drie maanden) op het grondgebied, en dit werkt
uiteraard door bij de kwestie van toegang tot de arbeidsmarkt. In feite hebben we
te maken met twee soorten beperkende maatregelen. Naast de maatregelen op basis
van de Vreemdelingenwet die de toegang tot het grondgebied reguleren is er
namelijk nog een apart stelsel van regels betreffende de toegang van vreemdelingen
tot de arbeidsmarkt, te weten de Wet Arbeid Vreemdelingen (tot voor kort de Wet
Arbeid Buitenlandse Werknemers).

Dat een restrictief toelatingsbeleid wordt gevoerd wil zeggen dat personen met
een andere dan de Nederlandse nationaliteit in principe niet tot Nederland worden
toegelaten, tenzij de toegang niet geweigerd kan worden.   Er  zijn drie soorten
gevallen waarin personen wei worden   toegelaten:   wanneer   dit   op   grond   van   een

internationale overeenkomst vereist is (onderdanen van de andere lidstaten van de
Europese Unie bijvoorbeeld moeten op grond van het in het EEG-verdrag neerge-
legde vrije verkeer van personen worden toegelaten), wanneer er een 'wezenlijk
Nederlands belang' met hun toelating is gediend (dat kan bijvoorbeeld gelden voor
kunstenaars en wetenschappers) en in de derde plaats wanneer er sprake is van
'klemmende redenen van humanitaire aard' (deze kunnen een rol spelen bij
gezinshereniging en bij verlening van de status van vluchteling): In deze gevallen
kan een verblijfsvergunning dus niet geweigerd wor(len. in alle andere gevallen
zal dat wel gebeuren.

Opvallend is dat naast de hoge bevolkingsdichtheid het probleem van een
gebrek aan voldoende werkgelegenheid als argument voor het restrictieve toela-
tingsbeleid wordt aangevoerd.4 Dit geldt niet alleen voor het huidige beleid. Ook
in de jaren '30, toen de werkloosheid hoog was, was het beleid restrictief. Nadat
in 1918 een verplichting tot aanvraag van een visum en een verblijfsvergunning

3        Vreemdelingencirculaire deel A#, paragraaf 4.1.  Zie  hierover verder Th. Holterman, Vreemdelin-
genrecht. Toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. Derde. geheel herziene druk,
Tjeenk Will ink, Zwolle   1993,  blz.  28  en  29; A. Kruyt  en W. Fleuren, Juridische aspecten,  in:
Etnische Minderheden in Neder/and, H.B. Entzinger en P.J.J. Stijnen  (red.), Boom Meppel  1990,
biz. 34. Speciaal over vluchtelingen handelt het boek Fluchtelingenrecht van T. P. Spijkerboer en
B.P. Vermeulen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht  1995.

4       Vreemdelingencirculaire decl A4, paragraaf 4.1.1 ; Kruyt en Fleuren, blz. 34; Holterman, biz. 28.
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was  ingevoerd werd speciaal  met  het  oog  op  de hoge werkloosheid  in  1934  de  Wet
tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen opgesteld.' Het
grote tekort aan arbeidskrachten dat in de loop van de jaren '50 ontstond was juist
weer aanleiding voor een versoepeling van het beleid, zelfs voor actieve werving
van arbeidskrachten in het buitenland.6 Het al dan niet toelaten van buitenlandse
arbeidskrachten hangt dus nauw samen met de 'ups' en 'downs' van de Nederland-
se arbeidsmarkt, niet met bijvoorbeeld de economische situatie in landen van
herkomst of de behoefte aan banen bij potentiele migranten.

Hoe dan ook wit de regering steeds grip houden op de toestroom van buiten-
landse arbeidskrachten. Dit was ook zo in de tijd dat werving een belangrijke

plaats innam: ook voor werving moest toestemming verleend worden, en voor
vreemdelingen uit andere dan wervingslanden gold sinds 1969 de Wet Arbeidsver-

gunning Vreemdelingen, waarin het vreemdelingen verboden werd zonder vergun-
ning van de Minister van Sociale Zaken arbeid in loondienst te verrichten: De
werving is sinds 1976 praktisch stopgezet.8 De arbeidskansen voor vreemdelingen

zijn daardoor uiteraard veel kleiner geworden.
De toegang van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in

praktijk vooral sterk beperkt doordat eerst een verblijfsvergunning verkregen moet
worden. Deze vergunning zal slechts worden verstrekt    in    de drie genoemde

gevallen waarin weigering niet mogelijk is.
Wie langer in Nederland wil blijven dan de drie maanden 'kort verblijf die

zonder verblijfsvergunning zijn toegestaan moet nog in het buitenland een speciaal

visum aanvragen, de zogenaamde machtiging tot voorlopig verblijf. Bij aankomst
in Nederland moet binnen acht dagen een verblijfsvergunning worden aangevraagd.
Deze vergunning dient elk jaar te worden verlengd, wat natuurlijk onzekerheid en

spanning met zich meebrengt voor de vreemdeling. De Vreemdelingenwet noemt
vijf gronden die tot intrekking van de vergunning kunnen leiden: het verstrekken

van onjuiste gegevens, gebrek aan voldoende middelen van bestaan, inbreuk maken

op de openbare rust of orde dan wel een gevaar vormen voor de nationale veilig-
heid, het intreden van een in de vergunning opgenomen beperkingsgrond dan wel
overtreding   van een voorschrift verbonden   aan de vergunning, en tenslotte   het

verrichten van arbeid zonder dat voldaan is aan de voorschriften van de Wet
Arbeid Vreemdelingen.9

De 'beperking waaronder de vergunning is verleend' kan bijvoorbeeld luiden:
"het verrichten van arbeid in loondienst".  In dat geval zal de vreemdeling die zijn

5      A. van der Sman, Overzicht van sociaal recht voor buitenlanders. In: Ars AEqui 30(1981)nr. 10,
biz. 618

6   Sociaal Bestuursrecht, decl 1: Arbeidsrecht, B.S. Frenkel en A.T.J.M. Jacobs, Samsom, Tjeenk
Will ink, Alphen  aan  den  Rijn  1986.  biz. 132, Noordam, Vreemdeling en sociaal recht. In: SMA

1978, biz. 527. Wervingsovereenkomsten werden gesloten met Italie, Spanje, Portugal, Grieken-

land, Joegoslavie, Turkije, Marokko en Tunesie.
7    Noordam in SMA 1978, blz. 528; Sociaal Bestuursrecht, biz. 132.
8      Sociaal Bestuursrecht, biz. 148. A. Kruyt, Orientatie in het vreemdelingenrecht. In: Vreemdeling en

Recht. Jonge Balie Congres  1977,  Congresbundel,  Tjeenk  Willink,  Zwolle,  biz.  8.

9    Artikel 12 Vreemdelingenwet. Over de verblijfsvergunning: Holterman, biz. 43 e.v.; Kruyt en
Fleuren, blz. 33.
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baan verliest tegelijk het gevaar lopen dat zijn verblijfsvergunning wordt ingetrok-
ken. De eis te beschikken over 'voldoende middelen van bestaan' 10 brengt een-
zelfde gevaar met zich mee. Verlies van een baan kan leiden tot een gebrek aan
voldoende middelen van bestaan en op die manier dus ook de verblijfsvergunningin gevaar brengen. Een WW-uitkering, die uit premies wordt betaald, geldt wel als
'voldoende middelen van bestaan', een bijstandsuitkering echter niet:' Het zal
duidelijk zijn dat de positie van een vreemdeling, zelfs als deze toegang tot de
arbeidsmarkt heeft weten te verkrijgen, tamelijk wankel is zolang enkel een
verblijfsvergunning is verleend. Wanneer verlies van arbeid de verblijfstitel in
gevaar brengt is ook de hernieuwde toegang tot de arbeidsmarkt onzeker gewor-
den.

Wie vijf jaar achtereen in het bezit is van een verblijfsvergunning kan op
grond van artikel 13 van de Vreemdelingenwet een vestigingsvergunning aanvra-
gen. Deze kan slechts geweigerd worden in verband met een ernstige inbreuk op
de openbare orde12 of "indien niet redelijkerwijs is gewaarborgd" dat de vreemde-
ling  "duurzaam zal kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan".13
De laatste grond vervalt na een verblijf van tien jaren. 14

Wanneer een vreemdeling eenmaal in het bezit is van een vestigingsvergunningzijn de belemmeringen voor het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt
grotendeels opgeheven. Met de tijd komt een vreemdeling dus van de eerste
categorie (zij die vanwege hun niet-Nederlandse nationaliteit niet zonder meer
toegang verkrijgen tot het Nederlandse grondgebied) terecht in de tweede categorie
(zij die, zonder beperkingen, in Nederland mogen verblijven).

De meeste vreemdelingen die naar Nederland komen doen dat in het kader van
gezinshereniging. Echtgenoten en minderjarige kinderen, evenals andere feitelijk
tot het gezin van een vreemdeling behorende personen, komen onder bepaalde
voorwaarden voor toelating in aanmerking. In feite is gezinshereniging inmiddels
bijna de enige mogelijkheid om een verblijfsvergunning te verkrijgen. 15

Praktijkonderzoek heeft overigens uitgewezen dat lang niet alle migranten die
daar recht op hebben ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een vestigingsvergun-
ning.16 Ook bij de andere soorten van verblijfspapieren blijken theorie en praktijk
niet altijd op elkaar aan te sluiten. Voor dit probleem bestaan verschillende
mogelijke oorzaken: migranten zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechtspositie;
er kan een ongunstige samenloop van omstandigheden zijn; soms is er sprake van

10     Artikel  12 (b) Vreemdelingenwet.
11   Vreemdelingencirculaire decl A4, paragmaf 4.2.1., Kruyt in Vreemdeling en Recht, biz. 17.

Overigens lijkt dit strijdig met de bij C.97 van de ILO behorende aanbeveling, waarin is neerge-
legd dat een migrerende werknemer verder verblij f niet mag worden geweigerd "on account of his
lack of means or the state of the employment market" (paragraaf 18 lid  1  van R.86, besproken in
hoofdstuk 2 op blz. 90).

12    Artikel 13 lid 3 onder b.
13    Artikel 13 lid 3 onder a.
14    Artikel 13 lid 4. Over de vestigingsvergunning: Holterman, biz. 55 e.v.; Kruyt en Fleuren, biz. 34.
15  Holterman, biz. 37 e.v. De voorwaarden betreffen met name de beschikbaarheid van passende

huisvesting en voldoende middelen van bestaan.
16    P. Brass€ e.a., Jonge Turken en Marokkanen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Amsterdam 1983,

biz. 22
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'onmondigheid', en tenslotte blijken arbeidsbureaus en vreemdelingendiensten niet
steeds hetzelfde beleid te voeren. 17 Dergelijke onduidelijkheden in de rechtspositie
van migranten kunnen makkelijk een ongunstige invloed hebben op hun arbeids-

marktpositie.
Van grote invloed op de positie van vreemdelingen en vluchtelingen is natuur-

lijk ook de mate waarin zij de beschikking hebben over de nodige rechtsmiddelen
om eventuele negatieve beslissingen ten aanzien van de toegang tot grondgebied of
arbeidsmarkt aan te vechten. Juist omdat het het uitgangspunt van het overheidsbe-
leid is om toelating in principe te weigeren speelt rechtsbescherming in verband
met het onderhavige onderwerp een belangrijke rol, zozeer zelfs dat Holterman
besloot de procesrechtelijke kant niet aan het eind maar middenin zijn boek over
het vreemdelingenrecht te behandelen: "Het vreemdelingenrecht is dermate op

juridische strijd ge8nt, dat rechtsbescherming niet een sluitstuk van het rechtsge-
bied  vormt, maar ervan het scharnierpunt uitmaakt."18 Sommige aspecten  van  de
regelingen betreffende de rechtsbescherming geven bepaald te denken wanneer zij
worden nagegaan op het vlak van eventuele discriminerende elementen. Een

duidelijk voorbeeld is het ontbreken van een mogelijkheid voor hoger beroep in de
nieuwe Vreemdelingenwet.19 Desondanks zal de procedurele kant van vreemdelin-

gen- en vluchtelingenrecht hier verder niet aan de orde komen, aangezien een en
ander slechts indirect van invloed is op de toegang tot arbeid.20

Zoals gezegd krijgen vreemdelingen naast de op de Vreemdelingenwet geba-
seerde beperkingen op toelating tot het grondgebied in het algemeen nog met aparte
beperkingen ten aanzien van toegang tot de arbeidsmarkt te maken. Tussen 1969 en
1978 was voor vreemdelingen die niet uit een wervingsland afkomstig waren de
Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen van toepassing. Daarna werd deze wet
vervangen door de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) van 9 novem-
ber 1978 die op 1 november 1979 in werking trad.21 Ook deze nieuwe wet was
bedoeld ter regulering van de toestroom van potenti8le buitenlandse arbeidskrach-
ten. Men wilde het systeem van gastarbeid inmiddels op lange termijn zelfs

17    Brasst, blz. 22. Ook Kruyt (in Vreemdeling en Recht, biz. 15) stelt dat hulpverleners er op zouden

moeten letten dat buitenlanders die vijfjaar in Nederland zijn ook inderdaad een vestigingsvergun-
ning aanvragen. Overigens kunnen vreemdelingen natuurlijk ook bewust het risico van een iilegale
status nemen. In theorie is het mogelijk dat zich onder hen personen bevinden die wei degelijk

recht op een verblijfsvergunning zouden hebben wanneer zij die zouden aanvragen.
18     Holtennan, biz. 65.
19 Terecht wordt inmiddels gewerkt aan herinvoering van een mogelijkheid voor hoger beroep. De

kosten (in tijd, in geld en wat betreft de positie van de betrokkenen) die dit met zich meebrengt
hadden vermeden kunnen worden, het hoger beroep had nooit afgeschaft mogen worden.

20 Holterman bespreekt de rechtsbescherming op blz. 65 e.v. (en op blz. 188 e.v. specifiek t.a.v.
vluchtelingen); rechtsmiddelen in verband met de hieronder nog te bespreken tewerkstellingsver-

gunningen noemt hij  op biz.  154  en  155. Zeer recent  is  het  bock van Spijkerboer en Vermeulen
waarvan het gehele derde deel aan de procedurele kant van de zaak gewijd is (biz. 333 e.v.). Over
"effectieve procedurele rechtsbescherming in immigratieaangelegenheden" gaat vcr·der het boek van

Pieter Boeles, Eerlijke immigratieprocedures in Europa, Nederlands Centrum Buitenlanders,
Utrecht 1995, waarin  aan  de  orde  komt aan welke internationaalrechtelijke vereisten deze procedu-
res moeten voldoen.

21   Stb 737, inwerkingtreding: KB 26 oktober 1979, Sib. 567.
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afschaffen.22 Onlangs is de WABW vervangen door de Wet Arbeid Vreemdelin-
gen (WAV) van 21 december 1994.23 Deze is voornamelijk opgesteld om meer
duidelijkheid te scheppen - de doelstellingen zijn dezelfde als die van de WABW.
De Memorie van Toelichting bij de WAV somt die doelstellingen nog een keer op:
"de restrictieve toelating van arbeidsmigranten, de verbetering van de allocatie op
de arbeidsmarkt, de bestrijding van illegate tewerkstelling en het laten van een zo
groot mogelijke vrijheid van arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot Nederland
toegelaten vreemdelingen".24   Over deze doelstellingen vallen enige (kritische)
opmerkingen te maken; die komen echter verderop aan bod.25

Centrale bepaling  van  de  WAV is artikel  2  lid   1:   "Het  is een werkgever
verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerk-
stellingsvergunning. " Het begrip 'vreemdeling' moet worden uitgelegd overeen-
komstig de Vreemdelingenwet.26 Voor bepaalde categorieen van vreemdelingen
echter is het verbod niet van toepassing: wanneer op grond van een internationale
overeenkomst geen tewerkstellingsvergunning verlangd mag worden (onderdanen
van de EU), wanneer de vreemdeling als zelfstandige werkt, en wanneer deze
behoort tot een bij amvb aangewezen categorie (waarbij het met name gaat om de
verrichting van incidentele en/of specifieke werkzaamheden).27 Het verbod is
bovendien niet van toepassing wanneer een "aantekening van Onze Minister van
Justitie" is opgenomen in de op grond van de Vreemdelingenwet verstrekte
vergunning (artikel 4 WAV). Deze aantekening, die grotendeels overeenkomt met
de onder de WABW afgegeven 'verklaringen'28, wordt verstrekt aan een vreem-
deling

"a. aan wie het bij of krachtens de Vreemdelingenwet is toegestaan voor onbepaal-
de tijd in Nederland te verblijven;
b. die gedurende een ononderbroken tijdvak van drie jaar heeft beschikt over een
voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf en die nadien zijn
hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft gevestigd;
c.  die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie."
(artikel 4 lid 2).

De hier onder c genoemde mogelijkheid tot het verkrijgen van een aantekening is
opgenomen voor vluchtelingen (asielgerechtigden), voor gezinsleden en voor het
geval van gezinshereniging.29 Een en ander is wat duidelijker geregeld dan bij de

22   Sociaal Bestuursrecht, biz. 133.
23      Stb.  1994 nr.  959.  Deze  wet is  op  1  september  1995 in werking getreden:  KB 31 augustus  1995,

Stb. 405.
24 Tweede Kamer 1993-1994, 23574 nr. 3, biz. 4.
25   Zie biz. 174.
26  Vreemdeling is "ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van eenwettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld" (artikel 1 Vreemdelingenwet).
27    Artikel 3 WAV, zie de Memorie van Toelichting, biz. 14. zie hierover verder F.H. van der Scheer,

De Wet Arbeid Vreemdelingen. In: PS nr. 7,5 april 1995, biz. 422.
28     De 'verklaringen' blijven op grond van artikel 24 WAV nog drie jaar na inwerkingtreding van de

WAV geldig.
29   Memorie van Toelichting, biz. 15. Zie ook Van der Scheer, biz. 423.
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WABW, waaronder op grond van artikel 3 een verklaring werd verstrekt aan
degene die gedurende drie jaar ononderbroken "rechtmatig een op het verwerven
van inkomen gerichte activiteit heeft uitgeoefend"    en aan diens echtgenoot    en
minderjarige feitelijk tot het gezin behorende kinderen. Zij werden vervolgens niet
meer beschouwd als vreemdeling in de zin van de WABW, zoals dat eveneens gold
voor erkende vluchtelingen en houders van een vestigingsvergunning. 30

Voor wie niet valt onder de zojuist beschreven uitzonderingen zal dus een
tewerkstellingsvergunning moeten worden aangevraagd. Deze zal echter geweigerd
worden "indien voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op
de arbeidsmarkt beschikbaar is" (artikel 8 lid la WAV). Volgens de Memorie van
Toelichting wil 'prioriteitgenietend aanbod' zeggen: "aanbod van de zijde van
Nederlanders, vreemdelingen waarvoor vrij verkeer van werknemers geldt en
vreemdelingen die beschikken over een krachtens de Vreemdelingenwet afgegeven
vergunning waaruit blijkt dat daaraan geen beperkingen zijn verbonden voor het
verrichten van arbeid. "31

Ook onder de WABW bestond reeds de mogelijkheid om een tewerkstellings-
vergunning te weigeren wanneer aanbod voor de betreffende arbeid reeds aanwezig
was op de arbeidsmarkt dan wel redelijkerwijs te verwachten viel.32 Onder de
WAV echter is dit punt aangescherpt. Om te beginnen is de formulering in artikel
8 lid la WAV "wordt geweigerd in plaats van "kan worden geweigerd„33 „34

voor het geval dat aanbod aanwezig is. De WAV kent bovendien de (praktisch
bedoelde) verplichting dat de beschikbaarheid van een arbeidsplaats wordt gemeld
bij de Arbeidsvoorziening vijf weken voordat een aanvraag voor een vergunning
wordt ingediend, en de verplichting dat tenminste het minimumloon wordt betaald
indien het een niet eerder toegelaten vreemdeling betreft. Daarnaast zijn de
facultatieve weigeringsgronden ("kan worden geweigerd") uitgebreid op het vlak
van het prioriteitgenietend aanbod. Artikel 9c WAV noemt de onder de WABW al
bekende mogelijkheid van weigering van de vergunning wanneer aanbod binnen
een redelijke termijn te verwachten valt. Daarnaast echter wordt er ook op gelet of
de werkgever kan aantonen "voldoende inspanningen te hebben gepleegd de
arbeidsplaats door prioriteitgenietend op de arbeidsmarkt beschikbaar aanbod te
vervullen" en of er "in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsom-
standigheden" geen "beletselen zijn gelegen voor vervulling van de arbeidsplaats
door prioriteitgenietend aanbod" (artikel 9 WAV onder a en b). Een en ander is
overigens hoofdzakelijk codificatie van reeds bestaand beleid.35

Over de situatie onder de WABW werd opgemerkt dat de eis van aanwezig-
heid van prioriteitgenietend aanbod sterk beperkend zal werken: "Gelet op de

30  Artikel 2 WABW. Zie P. Boeles, Vreemdelingenrecht en Nederlanderschap, le herziene druk,
Tjeenk Willink, Zwolle  1984, biz.  168 en Sociaal Bestuursrecht, biz.  136 en  137

31      Memorie van Toelichting, biz.  16.
32     Artikel 8 lid  1  WABW; zie ook Arbeid door vreemdelingen in Nederland, in: PS 10.7 april  1987,

biz. 852.
33 Nadruk toegevoegd.
34   Artikel 8 lid 1 WABW, nadruk toegevoegd.
35 MvT, Tweede Kamer 1993-1994, 23574 nr. 3, biz. 5.
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werkloosheid in Nederland is binnenlands aanbod praktisch altijd aanwezig. „36

Onder de WAV zal dit beslist in niet mindere mate het geval zijn.
De vergunning wordt evenmin verleend wanneer de vreemdeling geen

verblijfsvergunning heeft (of heeft aangevraagd).37 Sinds de WABW is overigens
beter rekening gehouden met de situatie waarin een aanvraag voor een verblijfsver-
gunning loopt terwijl ook een tewerkstellingsvergunning is aangevraagd: hangende
de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning zal de aanvraag voor een verblijfs-
vergunning niet worden afgewezen vanwege gebrek aan voldoende middelen van
bestaan. 38   Het zou feitelijk absurd   zijn   als dat anders   was.    Met een tewerkstel-
lingsvergunning in bezit en als gevolg daarvan ook een baan kan de betreffende
vreemdeling immers wel beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het
zou onredelijk zijn het verblijf te weigeren terwijl ten aanzien van het punt van een
tewerkstellingsvergunning een positieve beslissing mogelijk aanstaande is.

Een extra beperkende maatregel uit de WABW, de mogelijkheid tot het
vaststellen van een limiet voor het aantal tewerkstellingsvergunningen dat per
onderneming kon worden verstrekt39, is in de WAV niet terug te vinden. Dit ligt
voor de hand, aangezien deze mogelijkheid in praktijk nooit gebruikt is.

In aansluiting op de zojuist beschreven beperkende maatregelen ten aanzien
van de toegang van vreemdelingen tot de arbeidsmarkt moet ook melding gemaakt
worden van artikel 69 Arbeidsvoorzieningswet 1996. In dit artikel wordt het recht
zich als werkzoekende te laten registreren, en daarmee ook het in artikel 79 van
die wet neergelegde recht op arbeidsbemiddeling, slechts toegekend aan vreemde-
lingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaraan geen beperkingen
zijn verbonden voor het verrichten van arbeid (of die een gelijkwaardige status
hebben).40

Het lijdt geen twijfel dat met de toepassing van de bovenbeschreven beperkende
maatregelen ten aanzien van toelating van vreemdelingen tot het Nederlandse
grondgebied en de Nederlandse arbeidsmarkt een vergaand onderscheid wordt
gemaakt op grond van nationaliteit. Overigens is uit onder meer economisch en
demografisch oogpunt weI begrijpelijk dat Nederland een dergelijk onderscheid
wenst te maken. Vele andere staten hebben trouwens vergelijkbare beperkende
maatregelen genomen. Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag
of het onderscheid naar nationaliteit dat het gevolg is van een dergelijk restrictief
beleid ook geoorloofd is onder het internationale recht. Anders gezegd, is hier
geen sprake van discriminatie op grond van ras ten aanzien van het genot van het
recht op arbeid?

Men zou kunnen beweren dat het recht op arbeid een recht is dat niet, of nog
niet, geldt voor ieder mens zonder uitzondering, met andere woorden dat vreemde-
lingen geen aanspraak hebben op dit recht en dat het daarom is toegestaan hen uit

36    Kruyt en Fleuren. biz. 41.
37   Artikel 8 lid lc.
38   Noordam in SMA 1978, biz. 531.
39   Artikel 7 lid I (a) WABW en artikel 12 e.v.
40   Arbeidsvoorzieningswet 1996, Stb. 1996 nr. 618.
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te sluiten van het genot ervan. Dit zou echter in strijd zijn met het karakter van het
recht op arbeid als recht van de mens: een recht dat geldt voor ieder individu enkel
en alleen op grond van zijn mens-zijn. Desondanks komen we de zojuist weergege-
ven redenering af en toe wel tegen, zoals hieronder nog zal blijken.

Op deze plaats is een belangrijke vraag bij wie de tegenover het recht op
arbeid liggende verplichting berust. Anders geformuleerd, of het ook de staat - die
beslist over de toelating van vreemdelingen tot grondgebied en arbeidsmarkt -
verboden is onderscheid te maken naar nationaliteit bij de toegang tot arbeid.
Daarnaast moeten we ons afvragen of het onderscheid naar nationaliteit dat hier
aan de orde is - in elk geval op het eerste gezicht betreft het duidelijk nationaliteit
in  staatkundige  zin  - wel inbegrepen  is  in het begrip 'discriminatie  naar  ras'.  Uit
de nu volgende bespreking zal telkens weer blijken dat sprake is van een zekere
dubbelheid in de houding van zowel staten als internationale comitts ten aanzien
van deze beide vragen. Een dubbelheid die voortkomt uit het feit dat men enerzijds
de mogelijkheid van een restrictief toelatingsbeleid open wil houden en anderzijds
wil laten zien dat de strijd tegen rassendiscriminatie tot in elke denkbare uithoek
gevoerd wordt. Daarbij is kennelijk noch aan de staten zelf noch aan de internatio-
nale comit6s in alle gevallen duidelijk waar precies de grens ligt tussen beide
kwesties. Bovendien blijkt dat steeds meer sprake is van een uitbreiding van het
verbod van rassendiscriminatie naar een verbod van discriminatie op grond van
nationaliteit (ook in staatkundige zin).

In het nu volgende gedeelte komen de internationale bepalingen aan de orde
waarvan men zich kan afvragen of zij wellicht het geconstateerde onderscheid
verbieden. Op volgorde van reikwijdte    wat dit specifieke punt betreft worden
besproken de CERD; C.111 en 122 van de ILO alsmede C.97 en 143; artikel 1 en
artikel 18 ESC en tenslotte, als meest vergaande bepaling, artikel 6 CESCR.

Over de vraag of onderscheid op grond van nationaliteit als hiervoor omschreven
valt onder het verbod van rassendiscriminatie is in elk geval de CERD ondubbel-
zinnig. Zoals reeds bleek is immers expliciet bepaald in artikel 1 lid 2 dat onder-
scheid tussen 'citizens' en 'non-citizens' gemaakt door de staat niet onder dit
verdrag valt. Aan de hand van de travaux prdparatoires bleek ook duidelijk dat
men dit onderscheid niet als 'rassendiscriminatie' wilde beschouwen.41 Daarmee
is het gehele samenstel van regels bedoeld ter beperking van de toegang van
vreemdelingen (niet-Nederlanders) tot Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt
(dat laatste ook voor hen die reeds rechtmatig in Nederland verblijven42) in
principe buiten het bereik van de conventie geplaatst.

Desondanks komen de beschreven beperkende maatregelen alsmede maatrege-
len die juist ten bate van vreemdelingen genomen worden aan de orde in de
statenrapporten betreffende de CERD. Zo wordt in het zesde Nederlandse rap-
port43 melding gemaakt van de op handen zijnde wijziging van de Wet regelende
de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen. Kennelijk vond men

41 Zie hoofdstuk 1 over de term 'ras' en over artikel 1 CERD.
42 Zie hierover paragraaf b van dit hoofdstukdeel betreffende de positie van toegelatenen.
43   CERD/C/106/Add.11, biz. 7.
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dit toch relevante informatie in het kader van de rapportage over de bestrijding van
rassendiscriminatie. Ook in volgende rapporten wordt de wetswijziging genoemd.

44

Daarnaast wordt het rapport "Minderheid - minder recht?" besproken, evenals het
naar aanleiding van dat rapport opgezette project ter herziening van wetsbepalingen
waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen staatsburgers en vreemdelingen. 45
Verder wordt in het zevende rapport uitgelegd hoe de Wet Arbeid Buitenlandse
Werknemers in elkaar zit, zodat het beleid ten aanzien van de tewerkstellingsver-
gunningen en daarmee ook het vreemdelingenbeleid aan de orde komt.46 In het
volgende rapport wordt verwezen naar de plannen voor wijziging van de
WABW.47 Opvallend is ook dat bijvoorbeeld in het achtste rapport de toelating
van "foreign workers" en het onderwerp "strengthening the position of ethnic
minorities in the job market" zonder overgang direct na elkaar besproken worden
in eenzelfde paragraaf met als titel "employment policies:48  Dat wil zeggen,  de
regering was van mening dat een en ander nauw met elkaar in verband staat. In het
meest recente rapport wordt onder het kopje "Employment policies" gesproken
over de arbeidsmarktpositie van 'etnische minderheden' in het algemeen, waarbij
de positie van zowel vreemdelingen als leden van 'etnische minderheden' met de
Nederlandse nationaliteit aan de orde komt. 49

Bij het Ct ERD is evenmin een consequente en duidelijke afbakening te
ontdekken van onderscheid naar enerzijds    'ras' en anderzijds 'nationaliteit'.
Bespreking in de Nederlandse rapporten van de problematiek van migrerende
werknemers is steeds met instemming begroet.50 Daarnaast heeft het Ct ERD
uitdrukkelijk verzocht om informatie over wetgeving betreffende tewerkstellings-
vergunningen voor vreemdelingen.51 Ook werd gevraagd naar de betekenis van de
'verklaring'.52 Hieruit blijkt  al  dat  het  Ct ERD blijkbaar van mening  is dat derge-
lijke informatie relevant is voor de uitoefening van de taak toe te zien op naleving
van het verdrag over rassendiscriminatie.    In 1993 heeft  het   Ct ERD bovendien
uitdrukkelijk uitgesproken dat staten "are under an obligation to report fully upon
legislation on foreigners and its implementation. '153

44    Met name in het achtste rapport, CERD/C/158/Add.9, biz. 12, waar uitgelegd wordt hoe de nieuwe
wet er uit zal gaan zien. In het negende rapport is nog een verwijzing opgenomen naar deze
kwestie: CERD/C/184/Add.4, biz. 4. Het meest recente rapport meldt het intrekken van de wet per
2 november 1988. Rapport van maart  1997 (nog zonder VN-documentnummer), biz. 20.

45       De  volledige  gegevens  van  het  rapport zijn: Minderheid  -  minder  recht?:  een  inventarisatie  van
bepalingen in de Nederlandse wet- en regeigeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen
allochtonen en autochionen. H.H.M. Beune en A-J.J. Hessels, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
1983. De bespreking ervan is te vinden in het zevende rapport van Nederland, CERD/C/131/Add.7,
biz. 4.

46  CERD/C/131/Add.7, biz. 5.
47   CERD/C/158/Add.9, biz, 10.
48     CERD/C/158/Add.9, biz. 9 tot en met  11.
49      Rapport van maart  1997,  blz.  17  e.v.  In de rapporten van andere staten zijn allerlei  verschillende

benaderingen te vinden voor wat betreft de onderhavige kwestie.
50 Zie bijvoorbeeld CERD/C/SR.240, biz. 8.
51   CERD/C/SR.690, biz. 172.
52  CERD/C/SR.766, biz. 176.
53 General recommendation XI (42) on non-citizens, A/48/18, biz. 112.
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In de eerste twee individuele zaken waarin het Ct ERD uitspraak heeft gedaan

is de vraag of onderscheid naar nationaliteit nu wel of niet onder de CERD valt
ook terug te vinden. In de eerste uitspraak vinden we geen expliciete mededelingen
over dit onderwerp: discriminatie van 'een buitenlander' werd zonder meer als
rassendiscriminatie veroordeeld.54 Hierbij moet echter worden aangetekend dat het
onderscheid   in dit geval   niet   door de staat werd gemaakt, al wordt de staat   wel

verantwoordelijk gesteld voor schending van het verdrag.
In de tweede uitspraak werd de weigering om een advocaat met de Senegalese

nationaliteit toe te laten tot de Franse orde van advocaten niet als rassendiscrimina-

tie   veroordeeld. De regel dat iemand de Franse nationaliteit dient te bezitten   om

toegelaten te worden werd aangemerkt als een "preference or distinction between
citizens and non-citizens" als bedoeld in artikel    1    lid   2   CERD.   Gesteld   werd
bovendien dat er geen algemeen recht op toelating tot de uitoefening van het
beroep in kwestie is waarop ieder aanspraak zou kunnen maken; dit recht zou
alleen gelden voor personen met de Franse nationaliteit. 55 Het Ct ERD doet in
deze uitspraak eigenlijk twee dingen tegelijk. Er wordt gezegd dat sprake is van
een onderscheid naar nationaliteit dat als zodanig onder de CERD geoorloofd is,
maar ook wordt aangegeven dat het hier om een recht gaat dat voor vreemdelingen
niet geldt. Opvallend is dat het toelatingsbeleid van Frankrijk niet ter discussie
kwam: de persoon in kwestie kreeg namelijk w61 een verblijfsvergunning. 56

Het Ct ERD lijkt, als we de bespreking van de statenrapporten bezien, het
terugdringen van onderscheid naar nationaliteit, ook in staatkundige zin en ook van
de kant van staten, te beschouwen als inbegrepen in de bestrijding van rassendiscri-
minatie. Het in de tweede uitspraak in een individuele klachtzaak gestelde is daar
dan echter mee in strijd. Waarschijnlijk moeten we een en ander zo interpreteren:
men juicht het toe wanneer staten maatregelen nemen waardoor ook het onder-
scheid naar nationaliteit verdwijnen zal, maar zal staten vooralsnog niet hard vallen
wanneer zij zich wensen te beroepen op de inderdaad door de CERD gegeven

mogelijkheid om w81 onderscheid naar nationaliteit te maken. Op dezelfde wijze
tonen staten hun goede wil door ook maatregelen om onderscheid naar nationaliteit
terug te dringen te bespreken in hun rapporten aan het comita, terwijl zij de moge-
lijkheid om terug te vallen op de toelaatbaarheid van een dergelijk onderscheid
achter de hand kunnen houden.

Bij de ILO, met name ten aanzien van C.111 en C.122, komt het probleem op
vergelijkbare wijze naar voren. Weliswaar is in de tekst van deze conventies geen
uitdrukkelijk nationaliteit uitsluitende bepaling opgenomen, maar er is een limitatie-
ve opsomming van discriminatiegronden gegeven waarin 'nationality' niet voor-
komt, enkel 'national extraction'. En zoals   we al zagen   is   de term 'national
extraction' met opzet gebruikt om aan te geven dat nationaliteit niet in de opsom-

54       De zaak YUmaz-Dogan, uitspraak  van 10 augustus 1988, CERD/C/36/D/1/1984.
55   Zaak Diop, uitspraak van 17 april 1991, CERD/C/39/D/2/1989/Rev.2.
56    Aangezien deze uitspraak ook van invioed is op de positie van een toegelaten vreemdeling komt de

zaak Diop in paragraaf b van dit hoofdstukdeel nog terug (zie blz.  170).
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ming is inbegrepen. Het beleid gericht op volledige werkgelegenheid en vrije
57

arbeidskeuze (C. 122) en bevordering van gelijke kansen in de arbeid (C. 111) hoeft
zich dus niet uit te strekken tot vreemdelingen, ook niet als zij reeds zijn toegelaten
tot het grondgebied  van de staat. 58

Toch worden 'etnische minderhe[len' als Wn groep besproken wanneer
maatregelen ten bate van groepen met een achterstand, genomen ter toepassing van
zowel   C. 111   als   C. 122,   aan  de orde komen, terwijl   lang   niet alle leden   van
'etnische minderheden' de Nederlandse nationaliteit bezitten.59 Ook bracht Neder-
land   zelfs   in de rapporten   over   C. 111 de wijziging   van   de Wet regelende   de
benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen ter sprake.60 De ILO
houdt echter nog altijd een strikte scheiding aan tussen de normen betreffende
rassendiscriminatie (geldend voor het beleid ten aanzien van staatsburgers) en die
betreffende migrerende werknemers (vreemdelingen), tussen de normen van C. 111
en  C. 122 enerzijds  en  die  van  C.97  en  C. 143 anderzijds.   Men  zal een staat  niet
vragen te rapporteren over vreemdelingenbeleid of tewerkstellingsvergunningen
wanneer  C. 111  of  C. 122  aan  de  orde is.61 Beperkingen ten aanzien  van de toela-
ting van vreemdelingen tot het grondgebied en de arbeidsmarkt zullen al met al
geen strijd opleveren  met  deze twee conventies. 62

Anders  is de situatie onder C.97 en C. 143 over migrerende werknemers.  Een
algemeen recht op arbeid dat tevens voor vreemdelingen zou kunnen gelden is
weliswaar in deze conventies niet neergelegd. Beperkingen op de toelating zullen
dus,    wanneer de toepassing    van    deze twee conventies ter sprake    komt,     niet
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met een recht op arbeid. Informatie
over het immigratiebeleid daarentegen wordt op basis van artikel 1 van C.97
expliciet gevraagd. Het hoeft daarom geen verbazing te wekken dat onder deze
conventie gerapporteerd wordt over de intrekking van de Wet regelende de
benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen en over wijzigingen in de
WABW.63 Het onderwerp van toegang van vreemdelingen tot de arbeidsmarkt
wordt in de rapporten over deze conventie vrij uitgebreid besproken. Zo werd
uitgelegd dat het principe van de Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen van 1964
was dat recrutering van vreemdelingen acceptabel is zolang de werkgelegenheid
van Nederlanders en reeds rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen er
niet door in gevaar gebracht wordt. De wet werd ingetrokken omdat men toch een
beperkter en genuanceerder toelatingsbeleid wilde voeren, afgestemd op het

57 Zie hoofdstuk 1 over de term 'ras'.
58     Over die laatste kwestie zie ook paragraaf b van dit hoofdstukdeel, blz.  167 e.v.
59   Bijvoorbeeld in de Nederlandse rapportage over C. 122, zoals weergegeven in het rapport van het

Committee of Experts, 77th session  1990, blz.  389, en  in het Nederlandse rapport over 1988-1990
betreffende  C.111.

60     Rapport over de periode  1988-1990
61   Zie ook General Report van het Committee of Experts on the Application of Conventions and

Recommendations, Report  III  part 4A, International Labour Con ference, 66th Session  1980,  blz.
11.

62   Sinds een aantal jaren is weI een project gaande bij de ILO waarin beide kwesties gecombineerd
worden: "Combating Discrimination against (Im)migrant   Workers and Ethnic Minorities   in   the
World of Work", researcher: Roger Zegers de Beijl.

63 Nederlandse rapportage over ILO C.97.
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algemene arbeidsmarktbeleid (overigens een nogal vage aanduiding). De WABW,
met als principe dat recrutering van vreemdelingen met acceptabel is tenzij er geen

redelijke alternatieven voorhanden zijn, verving deze wet. Zonder omwegen wordt
vermeld dat de massale toestroom van buitenlandse werknemers negatieve kanten
had die pas naar voren kwamen nadat de Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen al
in werking was getreden.64 Zoals we zagen is een en ander in de nieuwe Wet
Arbeid Vreemdelingen  nog weer strikter geregeld.

Het Committee of Experts wenst dit soort informatie in elk geval te ontvangen
als C.97 aan de orde is. Het report form voor deze conventie geeft duidelijk aan
dat van de rapporterende staat informatie verwacht wordt over regelingen betref-
fende immigratie.65 Een en ander is echter niet van toepassing op het toelatingsbe-
leid als zodanig. Het gaat in C.97 (evenals in de bijbehorende Recommendation
no. 86) om de organisatie van de migratie en om gelijke behandeling van toegela-
ten migranten.66

In artikel 6 C.97 is een verbod van discriminatie naar nationaliteit opgenomen,
maar ook dit geldt voor immigranten die al rechtmatig verblijf houden op het
grondgebied   van de staat in kwestie. 67 Evenzo gelden de regelingen betreffende
recrutering die in de twee annexen bij C.97 zijn neergelegd enkel voor het geval
dat tot recrutering wordt overgegaan. Vluchtelingen vallen wel onder het verdrag,
maar alleen voor zover zij 'workers' zijn68 - en toelating hebben gekregen tot het
grondgebied.

De niet door Nederland geratificeerde C. 143 bevat uitgebreide bepalingen met
het oog op de bestrijding van illegale binnenkomst van migrerende werknemers.
Ook daaruit blijkt dat de beschermende bepalingen alleen bedoeld zijn voor hen die
toegang tot het grondgebied van een zekere staat hebben verkregen.

Tenslotte blijkt ook uit artikel 4 van C.97, waarin we lezen dat de staat voor
de ontvangst van migrerende werknemers maatregelen dient te nemen "within its
jurisdiction", dat de verplichtingen van de (ontvangende) staat onder deze conventie
pas beginnen wanneer de migrant is toegelaten, hoewel medewerking verlangd kan
worden bij het soepel doen verlopen van deze toelating wanneer de staat zelf een
actieve rol speelt bij de recrutering.69

64  Annex bij Nederlands rapport over ILO Conventie no. 97, 1980: Vademecum for information
concerning the law on employment of foreign workers. Zie ook de Memorie van Antwoord bij de
Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, Tweede Kamer 1975-1976, 13682  nr.  6,  blz.  1  en  2.  De
Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen trad op  I  maart 1969 in werking, het is inderdaad ook pas
daarna dat de toestroom van buitenlandse werknemers massale vormen begon aan te nemen.

65    Report Form for the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), International
Labour Office, Geneva 1980, blz. 2.

66 Het begrip 'migrant for employment' "includes any person regularly admitted as a migrant for
employment", zie artikel 11 lid 1 van C.97 en par. 1 (a) van R.86; zie ook Migrant Workers,
General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommenda-
tions, International Labour Conference, 66th session 1980, Report III part 48, biz. 9 par. 29. De
positie van toegelatenen komt zoals gezegd in paragraaf b van dit hoofdstukdeel aan bod.

67 "Each Member (...) undertakes to apply (.) to immigrants lawfully within its territory, treatment
no less favourable.." (artikel  6 lid  1)

68 General Survey  1980, biz.  9 par.  28.
69      Artikel  4 C.97;  zie ook General Survey  1980,  biz.  25  par.  100.
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Voor zover de tekst zelf van C.97 en C.143 daarover nog niet duidelijk
genoeg zou zijn blijkt uit de travaux prtparatoires dat bij herhaling door delegaties
de mening is uitgesproken dat de kwestie van toelating tot de arbeidsmarkt en het
al dan niet afgeven van werkvergunningen buiten het bereik van deze conventies
moest worden gehouden.70 Ook in de reeds vermelde General Survey is dit expli-
ciet onder woorden gebracht. 71

Er  is  echter een bepaling  in  C. 143  die  in het licht van het voorgaande vragen
oproept. Artikel 1 stelt dat "Each Member for which this Convention is in force
undertakes to respect the basic human rights  of all migrant workers."  Wit dit niet
zeggen  dat alle rechten van de mens, dus inclusief het recht op arbeid, ook voor
migrerende werknemers gerespecteerd dienen te worden, ondanks het feit dat zij
een andere nationaliteit hebben dan die van de ontvangende staat en ongeacht of zij
daar rechtmatig dan wel illegaal verblijven?

Het Committee of Experts heeft hierover het volgende gezegd.72 "Basic
human rights" moeten we lezen als die rechten van de mens die het meest funda-
menteel zijn: het recht op leven, bescherming tegen martelingen, bescherming
tegen arbitraire vrijheidsberoving, het recht op een eerlijk proces. Onder verwij-
zing naar de desbetreffende artikelen uit het CCPR stelt het Committee dat dit
voorbeelden zijn van rechten die altijd gerespecteerd dienen te worden, voor elke
migrerende werknemer, ongeacht zijn juridische status en ongeacht de vraag of hij
rechtmatig in de staat verblijft of niet. Volgens het Committee slaat artikel 1 van
C. 143  echter niet  op die rechten "whose exercise presupposes lawful residence as
a  member  of a given society":  dat  zijn  dan de rechten  die in andere artikelen  van
het CCPR en in het CESCR zijn neergelegd. Een uitdrukkelijke uitspraak over de
vraag hoe we kunnen weten of een bepaald recht al dan niet bij de "basic human
rights" dient te worden gerekend doet het Committee niet.73 Het recht op arbeid
valt bij deze redenering in elk geval in de laatste categorie en zou daarom op grond
van  C. 143 niet gelden voor anderen dan migrerende werknemers die reeds  zijn
toegelaten tot het grondgebied. Ook zo blijft het toelatingsbeleid van de staat dus
onaangetast. Het criterium voor onderscheid bij het genot van het recht op arbeid
is hier echter, anders dan bij het Ct ERD, ondubbelzinnig de rechtmatigheid van
het  verblij f en  niet de nationaliteit  zelf. De bepalingen  van  C. 143 zijn immers  net
als die van C.97 gericht op eenzelfde bescherming voor migranten als voor
'nationals', ondanks hun andere nationaliteit. Desondanks blijft het de vraag  of de
redenering van het Committee of Experts acceptabel  is.  Ik kom hier nog op terug.

Vervolgens komen we bij het eerste artikel van het ESC, waarin verplichtingen zijn
neergelegd met het oog op de realisatie van het recht op arbeid. De formulering

70 Zie bijvoorbeeld de travaux prdparatoires bij C.97, International Labour Conference, 32nd session
1949, report XI (1), blz. 16 en biz. 48.

71 General Survey  1980,  biz.  92 par.  338.
72 General Survey  1980, biz.  68,  69 par. 252-258.
73     In de nog niet in werking getreden ICMW is op dit punt uitsluitsel gegeven door een apart gedeelte

van het verdrag te wijden aan rechten voor alle migranten ongeacht de vraag of zij rechtmatig
verblijven op het grondgebied van de staat. Een recht op toegang tot arbeid is daar niet bij. (Zie
over dit verdrag hoofdstuk 2 blz. 99 e.v.)
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van de tekst van dit artikel lijkt erop te wijzen dat we hier te maken hebben m:t
een recht dat voor een ieder geldt, ongeacht nationaliteit.74 Toch geeft het ESC de
verdragsstaten op twee verschillende manieren de mogelijkheid om onderscheid
naar nationaliteit te maken.

In de eerste plaats geeft de non-discriminatiebepaling in de Preambule van het
ESC, zoals reeds werd besproken75, een limitatieve opsomming van discriminatie-
gronden. Aangezien nationaliteit niet is opgenomen is onderscheid op die grond

geoorloofd, althans niet verboden. De grond 'national extraction' duidt evenals bij
de ILO niet op nationaliteit. 76

In de tweede plaats is het ESC alleen van toepassing voor staatsburgers van de
verdragsstaten77, niet zoals bijvoorbeeld de CERD en de twee Covenants voor
allen die vallen onder de jurisdictie van de staat in kwestie of zich bevinden op het
grondgebied van die staat. Een toepassing van de in het ESC genoemde rechten
voor ieder ongeacht nationaliteit is daarmee uitgesloten. Deze beperking is vastge-
legd in het Appendix dat bij het ESC is gevoegd en daar integraal deel van
uitmaakt.78 In de eerste bepaling van dat Appendix is te lezen dat de personen
voor wie de bepalingen uit de artikelen 1 tot en met 17 van toepassing zijn "inclu-
de foreigners only insofar as they are nationals of other Contracting Parties
lawfully resident or working regularly within the territory of the Contracting Party
concerned".  Voor de artikelen  18  en  19  is  de  zaak wat gecompliceerder.   Deze
artikelen hebben niet met zoveel woorden uitsluitend betrekking op de staatsburgers
van de verdragsluitende partijen. Volgens Harris is echter ook de werking van
artikel 18 beperkt tot de staatsburgers van de verdragsstaten, al blijkt dit niet direct
uit de tekst en al noemt het Appendix enkel artikel  1  tot en met  17 in verband met
de beperking ratione  personae. Naar zijn mening wordt de beperking tot staatsbur-
gers van de verdragsstaten gesuggereerd door de titel van artikel 18: "The right to
engage  in a gainful occupation  in the territory of other Contracting Parties. /79

Inderdaad blijkt hieruit dat de verplichtingen van artikel 18 als wederkerig dienen
te worden beschouwd: alle staten staan op hun grondgebied bepaalde voorzieningen
toe voor staatsburgers van de andere staten die partij zijn bij het ESC. We mogen
aannemen dat artikel 19 niet anders moet worden opgevat dan de overige artikelen
van   het   ESC.    Een en ander betekent   dus   dat de verdragsstaten een onderscheid
mogen maken tussen elkaars staatsburgers enerzijds en staatsburgers van derde
staten anderzijds.

Het toelatingsbeleid als zodanig wordt ook door het ESC niet ter discussie
gesteld. De zojuist geciteerde eerste bepaling van het Appendix bij het ESC spreekt
over toepasbaarheid voor vreemdelingen alleen voor zover zij "lawfully resident or
working regularly within the territory of the Contracting Party concerned" zijn. Uit

74       Over de inhoud  van dit artikel zie hoofdstuk 1, paragraaf c  decl   1,  biz.  51.
75 Zie hoofdstuk 2, biz. 77.
76  Zie ook David Harris, 77,e European Social Charter. University Press of Virginia,  1984, blz.  31
77       Harris,  biz.  31.  Zie  ook H. Wiebringhaus,  'l'he  Application of the European Social Charter. In. Het

Europees  Sociaal Handvest, 1.1.M. van der \len e.a., Ars AEqui Libri Rechten van de Mens decl 5,
Nijmegen 1982 , blz. 22 en blz. 26.

78 Zie artikel 38 ESC.
79   Harris, biz. 147.

161



deze woorden blijkt dat de verplichtingen voor de staat pas beginnen nadat een
vreemdeling is toegelaten. Ook artikel 18 laat het toelatingsbeleid ongemoeid.
Weliswaar wordt in dat artikel van de verdragsstaten verlangd dat zij de regels
betreffende toelating vereenvoudigen, maar het Appendix stelt uitdrukkelijk: "It is
understood that these provisions are not concerned with the question of entry into
the territories  of the Contracting Parties".

Het Appendix bij het ESC vermeldt verder nog dat artikel 18 lid 1 en para-
graaf  18  uit het eerste  deel  van het verdrag niets zullen afdoen  aan de bepalingen
van de European Convention on Establishment van 1955. Voor het toelatingsbeleid
heeft dit tot gevolg dat staten die beide teksten hebben geratificeerd dat beleid niet
alleen "in a spirit of liberality" moeten toepassen (artikel 18 lid 1 ESC) maar ook
op grond van artikel 1 van het Vestigingsverdrag de toegang moeten vergemakke-
lijken. Aangezien de laatstgenoemde bepaling enkel op tijdelijke visites aan een
staat betrekking heeft zullen potentiLle migrerende werknemers er echter niets aan
hebben.

In het licht van het voorgaande zou men bepaald denken dat artikel 18 ESC
voldoende ruimte laat voor het eigen toelatingsbeleid van staten. De Nederlandse
regering was kennelijk een andere mening toegedaan. Aanvankelijk werd besloten
lid  1,  2 en 3  van dit artikel niet te ratificeren omdat men het restrictieve beleid op
basis van de WABW niet versoepelen wilde. Het artikel werd uiteindelijk toch in
zijn geheel geratificeerd.80 Gezien de boven gegeven analyse lijkt het ESC ook
allerminst aan het voeren van een restrictief toelatingsbeleid in de weg te staan.
Van een verplichting om vreemdelingen toe te laten is immers geen sprake. Uit de
aarzeling van de Nederlandse regering blijkt wet hoe groot soms bij staten de angst
is dat ook maar iets zal worden afgedaan aan hun mogelijkheden een restrictief
toelatingsbeleid te voeren. Dat aanpassingen van de WABW (en sinds 1 september
1995 van de WAV) vereist zouden kunnen zijn blijkt overigens toch wel uit de
bepalingen van artikel 18 lid 1 tot en met 3, met name uit het derde lid waarin
gevraagd wordt om liberalisering van regelingen betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers. Dit betreft echter het arbeidsmarktbeleid veeleer dan de
toelating tot Nederland of andere verblij fsrechtelijke kwesties    en dus opnieuw
alleen vreemdelingen die reeds zijn toegelaten. 81

Bij het Committee of Independent Experts of the European Social Charter
lopen de zaken op min of meer dezelfde wijze als bij de ILO enigszins door elkaar.
Het heeft de instemming van het comitd dat 'migrant workers' speciale aandacht
krijgen van de verdragsstaten gezien het feit dat zij een van de "disadvantaged
categories" vormen waar het de werkgelegenheid betreft.82 En waar "equality of
treatment" aan de orde is herinnert men de staten eraan dat ook "race", "national

80  Over deze kwestie zie hoofdstuk 2 biz. 94. Zie verder Lammy Betten en Teun Jaspers, The
Netherlands,  in: 25 Years European Socid Charter, A.Ch.C.M. Jaspers en L. Betten, Kluwer,
Deventer 1988, biz  133,139 en 140 en Noordam in SMA 1978, biz. 546.

81        Ife'ziging   Iret  arbeid  buiten/andse werknemers, SER-advies  92/06  van 20 maart 1992, bijlage  4
(wijziging WABW en internationaalrechtelijke verplichtingen), biz. 74. Zie verder paragraaf b over
de positie van toegelatenen.

82     Conclusions XI-2, Strasbourg  1991, blz.  22.
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extraction" en de andere in het ESC genoemde discriminatiegronden aandacht
verdienen in de rapporten: het is niet de bedoeling dat alleen de bestrijding van
discriminatie op grond van geslacht besproken wordt.83 Betreffende het onderwerp

migrerende werknemers achtte het comitt het belangrijk in zijn Conclusions
maatregelen te signaleren die genomen zijn ten bate van eenmaal toegelaten
vreemdelingen, maar evenzeer maatregelen die op de toelating zelf van met name
kinderen van migrerende werknemers betrekking hebben.84 Een en ander dus
ondanks het feit dat het toelatingsbeleid als zodanig ook onder het ESC niet ter
discussie wordt gesteld. Men zou kunnen stellen dat ook het ESC enkel ziet op de
rechten van toegelatenen, en dat de vereisten op het gebied van liberalisering van

toelatingsregelingen alleen een versimpeling van de procedures beogen, zoals ook
onder C.97 en C.143 van de ILO het geval bleek te zijn. De laatstbesproken

passage uit de Conclusions lijkt daarmee echter in strijd. Bovendien blijken ook bij
dit verdrag de bespreking van de arbeidsmarktpositie van migrerende werknemers
en die van de bestrijding van rassendiscriminatie elkaar in de rapportage te over-
lappen. Kennelijk is onder het ESC eveneens sprake van een opschuiven in de
richting van een verbod van rassendiscriminatie dat mede nationaliteit omvat, met
name als gevolg van het feit dat rassendiscriminatie en de positie van migrerende
werknemers niet werkelijk van elkaar te scheiden zijn. Expliciet is dit echter nog
niet.

Tenslotte artikel 6 lid 1 CESCR. Zo ergens het recht op arbeid voor ieder mens
zonder discriminatie op welke grond dan ook is neergelegd dan is het wel hier. De
preambule van het verdrag spreekt over de noodzaak van het creEren van omstan-

digheden "whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights."
Het recht op arbeid is een van deze rechten. In alle ontwerpen die voor artikel 6
gemaakt zijn komt het ook als zodanig naar voren. Steeds wordt daarin gesproken
van "the right of everyone".85  Er is dus geen recht bedoeld dat alleen voor staats-

burgers zou gelden: het gaat om een fundamenteel mensenrecht. In meerdere
ontwerpen is arbeid trouwens aangeduid als "the basis of all human endeavour".86
Voorstellen van Denemarken en Egypte om het recht op te nemen in de vorm van
een plicht van staten die enkel zou gelden tegenover de eigen staatsburgers zijn niet
overgenomen.87

De bovenbesproken ideeen van het ILO Committee of Experts, te weten dat
onder andere het recht op arbeid niet zo fundamenteel zou zijn dat het geldt voor
een ieder ongeacht juridische status of rechtmatigheid van zijn verblijf, sporen
hiermee dus niet. Bovendien geeft de non-discriminatiebepaling van het CESCR, in

83   Biz. 23. Ook in de rapporten aan de ILO wordt door verscheidene staten, in het bijzonder door
Belgie, vrijwel exclusief de arbeidsmarktpositie van vrouwen beschreven en met documentatie

geillustreerd.
84       Duitsland, zo constateerde men, hield nog altijd een leeftijdsgrens  van   16 jaar  aan voor toelating

van deze kinderen, terwijl het ESC een leeftijdsgrens van 21 jaar voorschrijft. Biz. 42.
85 Zie onder meer IE/CN.4/AC. 14/2, E/CN.4/AC.14/2 Add.2 en E/CN.4/576.
86 E/1992 Annex I; E/CN.4/576. Dit fundamentele karakter van arbeid kwam hiervoor reeds aan de

orde in hoofdstuk 1 paragraaf c.
87   IE/CN.4/AC. 14/2, blz. 3.
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tegenstelling tot wat het geval is onder het ESC, een niet-limitatieve opsomming
van discriminatiegronden: discriminatie "of any kind" is verboden.88 Zelfs als dat
niet zo was kan de aan het eind van de bepaling genoemde grond "other status"
nationaliteit omvatten en ook de status van vreemdeling of van niet-toegelatene. 89
De Nederlandse regering erkende vanaf het begin het niet-limitatieve karakter van
de bepaling en de gevolgen die dit karakter zou hebben voor een in de wet neerge-
legd vergunningensysteem voor de tewerkstelling van vreemdelingen: "measures
restricting the right of foreigners to work (...) set up a distinction and as such were
unequivocally prohibited under  par.  2. "90  Het is overigens de vraag  of  men  er
indertijd (1955!) aan gedacht heeft dat ook de status van illegale vreemdeling door
het artikel gedekt wordt.

"(N)0 distinction of any kind is too strict a requirement" was al in 1955 het
commentaar van Nederland op het ontwerp voor artikel 2 lid 2 CESCR. Dit zou in
elk geval nooit in 66n keer te bereiken zijn: reden waarom Nederland een amende-
ment voorstelde waarin het idee dat volledige realisatie van de in het CESCR
neergelegde rechten "progressively" bereikt moest worden werd uitgebreid tot de
non-discriminatiebepaling.w Zolang de bedoelde rechten niet geheel gerealiseerd
zijn zullen immers bepaalde ongelijkheden blijven bestaan. Het voorgestelde
amendement werd echter niet aangenomen.w

De positie van illegalen is een complicerende factor. Waar de rechtmatigheid
van het verblijf criterium is zal hun rechtspositie vanzelfsprekend weinig voorstel-
len. Is het recht op arbeid, zoals in het CESCR, echter geformuleerd als een recht
dat de staat moet waarborgen voor ieder die zich op het grondgebied van die staat
bevindt,93 dan kunnen in theorie ook illegalen aanspraak maken op dit recht. Het

88   Artikel 2 lid 2 CESCR. Zie hierover ook hoofdstuk 2 blz. 76.
89 Een extra argument dat ten aanzien van de uitoefening van het recht op arbeid onder het CESCR

geen onderscheid mag worden gemaakt naar nationaliteit valt te ontlenen aan lid 3 van artikel 2
CESCR. Daarin staat vermeld: "Developing countries, with due regard to human rights and their
national economy, may determine to what extent they would guarantee the economic rights
recognized in the present Covenant to non-nationals." De goede verstaander leest hierin dat andere
staten een dergelijke beperking dus niet mogen aanbrengen.

90  A/C.3/SR.658, biz. 170.
91 A/2910/Add.3.
92 Velen vreesden dat de bestrijding van discriminatie dan helemaal een zaak van lange adem zou

worden. Zie A/C.3/SR.658, blz. 169.
93 Een staat moet de rechten uit het CESCR garanderen voor allen die vallen onder zijn jurisdictie.

Dit blijkt in de eerste plaats uit het feit dat in de materiele bepalingen steeds gesproken wordt van
"the right of everyone". In artikel 2 lid  l  CCPR is expliciet vermeld dat de rechten van dit verdrag
toekomen aan "all individuals within its territory and subject to its jurisdiction". Het Human Rights
Committee heeft daar nog weer naar verwezen in een General Comment betreffende artikel 27
CCPR (zie A/49/40, Annex V, General Comment No. 23, par. 4 en par. 5.1 op biz. 107 en 108).
In het CESCR ontbreekt weliswaar een vergelijkbare expliciete vermelding, maar juist ook
vanwege de eerder besproken 'interdependence and indivisibility' van de twee Covenants kan men
het toepassingsgebied van het CESCR naar analogie van het CCPR beschouwen. Dit heeft het Ct
ESCR dan ook gedaan in de General Comment betreffende de rapportage over het CESCR,
waarvan als tweede doelstelling genoemd wordt een analyse van de mate waarin de rechten uit dit
verdrag al dan niet genoten worden "by all individuals within its territory or under its jurisdiction"
(General Comment L third session 1989, Reporting by States parties.  In:  Compilation  of General
Comments  and  General  Recommendations  adopted  by  Human  Rights  Treaty  Bodies,  HRUGENfl,
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is echter de vraag of zij daar in de praktijk iets aan zullen hebben. Als zij een
dergelijk recht zouden claimen zou de staat immers met uitzetting van deze
illegalen reageren, met gebruikmaking van het argument dat er geen plicht is deze
mensen op het grondgebied toe te laten.

Een recht op arbeid voor ieder die zich bevindt op het grondgebied van de
staat brengt met zich mee dat ook niemand mag worden uitgesloten van registratie
en bemiddeling door de arbeidsvoorzieningsorganisatie. Zoals hiervoor besproken
werd worden vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning op grond van de
artikelen 69 en 79 van de Arbeidsvoorzieningswet echter wel degelijk uitgesloten
van deze registratie en bemiddeling.w Sinds de inwerkingtreding van de WAV is
zelfs sprake van een verdergaande mate van uitsluiting van vreemdelingen dan
daarvoor: op grond van het tot dan toe geldende artikel 78 lid 1 (e) van de Ar-
beidsvoorzieningswet van 1990 hadden vreemdelingen met gedoogdenstatus wel
recht op arbeidsbemiddeling. Ook vreemdelingen die rechtmatig in Nederland

verblijven maar bijvoorbeeld nog wachten op een beslissing over een verzoek om
voortgezet verblijf worden trouwens uitgesloten, hoewel de mogelijkheid bestaat
dat zij mogen blijven. 95

Dat de besproken verdragen aan staten de ruimte laten voor het voeren van een
restrictief toelatingsbeleid is ook in overeenstemming met het internationale

gewoonterecht. Dit voorziet namelijk evenmin in een aanspraak van vreemdelingen
op toelating tot het grondgebied van een staat waarvan zij de nationaliteit niet
bezitten.96 Er geldt slechts een verbod van willekeur: onderdanen van een bepaal-

de staat mogen niet worden achtergesteld ten opzichte van andere vreemdelingen
wanneer daarvoor geen geldige reden is. In dit licht bezien is overigens opvallend
dat het ESC wel degelijk onderdanen van bepaalde staten voortrekt, namelijk van
de staten die partij zijn bij het verdrag. Dit is natuurlijk een gevolg van het feit dat
staten het opheffen van onderscheid naar nationaliteit in veel gevallen vooralsnog
slechts door willen voeren voor een relatief kleine en duidelijk afgebakende groep
van nationaliteiten. Belangrijk is dat Nederland desondanks de maatregelen die het
gebied betreffen waarop het ESC betrekking heeft net als de maatregelen ter
uitvoering van de ECLSMW doet gelden voor alle vreemdelingen en op dit punt

dus feitelijk meer doet dan op grond van deze twee verdragen mag worden
verwacht. Overigens gaat het daarbij weer niet om de kwestie van toelating tot het

grondgebied als zodanig.
Ernstiger dan de zojuist beschreven mogelijkheid dat een onderscheid tussen

verschillende nationaliteiten onderling ontstaat is de situatie waarin het algemene
immigratiebeleid van een staat trekken blijkt te hebben die vanuit het perspectief

4 September  1992, biz.  36 par. 3.) Zie ook Tom Clark in collaboration  with Jan Niessen, Equality
Rights and Non-Citizens in Europe and America: The Promise, the Practice and Some Remaining
issues. In: NQHR Vo\. 14/3 (1996), biz. 245 e.v. Op biz. 270 van dit artikel lezen we: "once

persons are on the territory, they can claim rights in equality, including some form of right to
work, that is, a work authonsation or permit." De consequenties van de woorden "within its
territory" komen ook in paragraaf b van dit hoofdstuk aan de orde (zie biz.  171  en  175.)

94   Zie biz. 154.
95    Wim Verberk, De deur van het Arbeidsbureau blijft dicht. In: Migrantenrecht 1997 nr. 4, blz. 88.
96       A.H.J.   Swart,  De  toelating  en   uitzetting  van  vreemdelingen.  Deventer  1978,  blz.  3.
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van de bestrijding van rassendiscriminatie bezien 'verdacht' aandoen. Paliwala
constateert  dat  met  name de Engelse Immigration  Act  van   1971   en de British
Nationality Act 1981 illustratief zijn voor een "racialisation of immigration con-
trol" aangezien het speciaal de "black immigration" is die aan banden wordt
gelegd, onder het motto dat acceptatie van reeds aanwezige immigranten slechts
mogelijk is als nieuwe immigratie strikt beperkt wordt.w Aan het eind van zijn
verhaal stelt hij dat er weliswaar verschillen zijn tussen de methoden van immigra-
tiebeperking van de verschillende Europese staten, maar dat die immigratiebe-
perking telkens weer als middel wordt gebruikt "to structure the international
market for labour".98 Waar dan ook nog 'ras' en 'immigratie' zo duidelijk met
elkaar in verband worden gebracht als in Engeland is gebeurd99 ontstaat een
verwerpelijke situatie waarin de nadruk van staatswege op het gevaar van immigra-
tie bijdraagt tot racisme en omgekeerd racisme weer bijdraagt tot een strakker
immigratiebeleid.100

Wat dit punt betreft zou het mijns inziens beter zijn om de kwesties van
'onderscheid naar ras' en 'onderscheid naar nationaliteit' juist uit elkaar te houden.
Een onderscheid naar ras mag immers ook door de staat niet gemaakt worden.
Maatregelen op het gebied van het toelatingsbeleid die tot een dergelijk onderscheid
kiden dienen te worden gewijzigd, ook al zijn ze bedoeld ter structurering van de
arbeidsmarkt. Het onderscheid op basis van nationaliteit dat van toelatingsbe-
perkende maatregelen het gevolg is mag dan wel zijn toegestaan, maar het zou
neutraal moeten zijn ten opzichte van de verschillende 'vreemde' nationalitei-

101ten.

Als er Mn ding duidelijk wordt uit de voorgaande bespreking van internationaal-
rechtelijke bepalingen is het wel dat de angstvalligheid waarmee staten de moge-
lijkheid bewaken om een restrictief toelatingsbeleid te voeren in feite overbodig is:
de besproken bepalingen staan geenszins aan zo'n beleid in de weg, laat staan dat
er sprake zou zijn van een gebod om zo veel mogelijk vreemdelingen toe te laten
tot het grondgebied. In deze zin is een door staten gemaakt onderscheid naar
nationaliteit geoorloofd.     Er is echter, zoals reeds werd verwoord'02 en zoals
blijkt uit het voorgaande overzicht, een zekere dubbelheid te ontdekken in de
houding van zowel staten als internationale   comitts. De strijd tegen rassendiscri-

97 Abdul Paliwala, The Black Numbers Game? Some issues in Contemporary United Kingdom
Immigration Law and Policy. In: Gunter Weick (ed.), National and European Law On the Thres-
hold to the Single Market. Peter Lang, Frankfurt am Main 1993, biz. 105-157, zie blz. 109,111
en  113. Zie ook Zig  Layton  Henry,  "Great Britain", hoofdstuk 4 in: Thomas Hammar, European
Immigration Policy, A Comparative Study. Cambridge University Press 1985, biz. 102.98  Biz, 149.

99  Blz. 105.
100 Biz. 150.
101 Consequent doorgevoerd betekent dit dat het systeem van de EU, waarbij personen van eenbepaalde nationaliteit wei en van een andere niet worden toegelaten, niet ver genoeg gaat - ofjuist

te ver, natuurlijk. Een interessante kwestie die echter voor het overige buiten het kader van ons
onderwerp valt

102 Zie biz. 155.
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minatie acht men een strijd die op alle denkbare fronten dient te worden gevoerd,
en daardoor wordt in toenemende mate aandacht besteed aan gevallen van onder-
scheid naar nationaliteit die mogelijk eveneens een vorm van rassendiscriminatie
behelzen. Het moet om die reden zijn dat in de rapportage over de diverse verdra-
gen ook maatregelen aan de orde worden gesteld die in wezen deel uitmaken van
het     immigratiebeleid van staten. Hoewel     met    name    de    ILO de kwesties    van
rassendiscriminatie enerzijds en maatregelen ten nadele van migrerende werkne-
mers met een andere nationaliteit dan die van de ontvangende staat anderzijds
officieel nog steeds gescheiden houdt blijkt steeds duidelijker dat beide kwesties
elkaar overlappen, dat het in beide gevallen grotendeels eenzelfde groep mensen is
die geraakt wordt door de beperkingen ten aanzien van toegang tot de arbeids-
markt.

Het zou in het voordeel zijn van staten en potentiele slachtoffers van rassendis-
criminatie wanneer de verwarrende 'dubbelheid' - enerzijds stellen dat onderscheid
naar nationaliteit, gemaakt door staten, geoorloofd is en anderzijds (deels impliciet)
laten blijken dat men ook onderscheid naar nationaliteit wit bestrijden in het kader
van de uitbanning van rassendiscriminatie - verdwijnen zou. De 'dubbelheid' dient
plaats te maken voor een duidelijke stellingname, bijvoorbeeld als volgt. Zolang de
wereld in soevereine staten is opgedeeld komt de geoorloofdheid van een restrictief
toelatingsbeleid niet ter discussie, maar wanneer iemand wel is toegelaten tot het
grondgebied dient deze persoon, in elk geval op basis van artikel 6 CESCR,
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt zonder discriminatie op enige grond, dat wil
zeggen ook zonder discriminatie naar nationaliteit, hetzij van de kant van de staat,
hetzij van de kant van anderen dan de staat. In dat kader heeft de geconstateerde
vermelding in statenrapporten van maatregelen die belemmeringen voor vreemde-
lingen op de arbeidsmarkt beogen weg te nemen ook zin. Er mag niet een soort
tweede toelatingsprocedure bestaan voor het verkrijgen van toegang tot de arbeids-
markt. Een en ander heeft wel consequenties voor het voortbestaan van beperkende
maatregelen  die niet strikt betrekking hebben  op de toelating  tot het grondgebied.
Met andere woorden, het voortbestaan van de WAV komt in het geding nu we
terecht komen bij het volgende punt: de positie van toegelatenen.

b.   Positie van tot het grondgebied toegelaten vreemdelingen

Hoewel aan het eind van de vorige paragraaf werd gesteld dat een eenmaal
toegelaten vreemdeling niet meer te maken zou moeten krijgen met op zijn nationa-
liteit gebaseerde beperkende maatregelen ten aanzien van de toegang tot de arbeids-
markt is eveneens in de vorige paragraaf gebleken dat zodanige beperkingen nog
altijd bestaan, ondanks enkele voorzichtige bewegingen van staten in de richting
van het afschaffen daarvan. Zo zijn in Nederland de 'verklaring' onder de WABW
en de 'aantekening' onder de WAV pas verkrijgbaar na een rechtmatig verblijf van
drie jaren.101 Dit betekent dat wie vreemdeling is gedurende drie jaar nog steeds
geen vrije toegang heeft tot de arbeidsmarkt. In die tijd is ook de vrije keuze van

103 Artikel 3 WABW, artikel 4 WAV.
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arbeid sterk beperkt, aangezien de tewerkstellingsvergunning geldt voor een
vastomschreven baan of functie104: voor een verandering van baan is een nieuwe
tewerkstellingsvergunning nodig.

De kwestie is hierbij natuurlijk dat op het onderwerp betrekking hebbende
verdragen doorgaans niet zo ver gaan dat zij maatregelen die de toegang tot de
arbeidsmarkt voor toegelaten vreemdelingen beperken geheel verbieden. Een
gegeven dat geen verbazing hoeft te wekken, aangezien het de staten die de
beperkende maatregelen willen nemen zelf zijn die met de teksten van (nieuwe)
verdragen moeten instemmen. Gaat een verdragsbepaling te ver, dan zullen staten
geneigd zijn af te haken. Zij zullen niet tot ratificatie overgaan, of een voorbehoud
maken ten aanzien van de gewraakte bepalingen.

In dit verband is de situatie rond ILO C.143 illustratief. In het tweede hoofd-
stuk werd al aangegeven dat de vrije arbeidskeuze op grond van artikel 14 (a) van
dit verdrag gedurende niet meer dan twee jaar aan banden mag worden gelegd. dat
wil   zeggen   66n jaar korter   dan de Nederlandse termijn:05   Toen de vraag   of
Nederland tot ratificatie van C. 143 zou moeten overgaan aan de orde kwam werd
van regeringswege in een toelichtende nota duidelijk aangegeven dat men ratificatie
niet mogelijk achtte met name vanwege dit verschil in termijnen: artikel 14 (a) van
C. 143 zou voorbijgaan  aan de wenselijkheid om maatregelen ter bescherming  van
de nationale arbeidsmarkt te nemen, de Nederlandse termijn van drie jaar zou
noodzakelijk zijn omdat daarmee wordt aangegeven "dat de migrerende werknemer
daarna zo zeer is geintegreerd in het nieuwe land, dat hij tot de nationale arbeids-
markt  is gaan behoren."'06  Op dezelfde wijze tekende men bezwaar aan tegen  de
bepalingen terzake uit de bijbehorende aanbeveling die zoals weergegeven in het
tweede hoofdstuk nog verder gaan dan de conventie zelf'o', en tegen artikel 8 lid
2 van de conventie dat gelijke behandeling ten aanzien van 'security of employ-
ment' en de verschaffing van alternatief werk voor de werkloos geworden migre-
rende werknemer voorschrijft.'08  Wat het laatste artikel betreft stelt de Toelich-
tende Nota dat de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die de termijn van
drie jaren nog niet gehaald hebben afhankelijk blijft "van het verlenen van een
vergunning, waardoor hun wederinschakeling in het arbeidsproces of hun herplaat-
sing derhalve niet op gelijkheid van behandeling berust. I, 109

Bovenstaande argumentatie stamt uit de tijd dat de WABW werd opgesteld.
Dat men er niet van teruggekomen is blijkt evenwel uit het feit dat de nog maar
kort geleden in werking getreden WAV dezelfde termijn van drie jaar kent. Men
wil dus vasthouden aan de beperkingen ten aanzien van toegang tot de arbeidsmarkt

104  Artikel 7 WAV, artikel 6 lid 1 WABW. Zie hierover ook Arbeid door vreemdelingen in Nederland,
in: PS  10, 7 april  1987, biz.  855.

105 Zie hoofdstuk 2, biz. 92.
106   Toelichtende Nota, Tweede Kamer 1976-1977, 14365 nr.  1, blz. 3. Het in deze Nota weergegeven

standpunt geldt nog steeds, er is van regeringswege geen nieuwe standpuntbepaling geweest.
(Informatie uit een gesprek met mevrouw A. de Pooter, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, 17 oktober 1995.)

107 Zie hoofdstuk 2, biz. 93.
108 Zie hoofdstuk 2. biz. 91.
109 Toelichtende Nota, biz. 2.
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en vrije arbeidskeuze gedurende drie jaar. Daarbij wordt echter wel voorbijgegaan
aan het willekeurige karakter   van die termijn. Nergens    is uit gebleken   dat   het
beslist om drie jaren moet gaan en niet om twee, of vier. Bij de bespreking van het
voorstel voor de WABW gaf ook de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid toe dat het getal van drie niet 'heilig' was, net zo min als het eerder door hem

voorgestelde getal  van  vij f jaren. 110

Bij de bespreking van het voorstel voor de WABW werd langdurig en ook
enigszins speculatief gedebatteerd over de hoeveelheden buitenlandse werknemers
die bij een verlaging van de termijn extra naar Nederland zouden komen, doordat

toegelaten buitenlandse werknemers dan sneller van werkgever zouden kunnen
veranderen."1 Echter naar aanleiding  van de vraag  of de termijn niet strijdig  was
met artikel 8 lid 2 ECLSMW, waarin slechts gedurende Mn jaar een beperking van
de vrije arbeidskeuze is toegestaan, hield de regering vol dat bij verandering van

werkgever na den jaar "bijna altijd" gewoon een nieuwe vergunning werd ver-
strekt, zodat "in de praktijk" geen sprake was van een verplichting om drie jaar bij
dezelfde werkgever te blijven. In de Eerste Kamer werd hiermee overigens112

geen genoegen genomen: ook als dat in praktijk niet of nauwelijks voor zal komen
houdt de regering nog twee jaar lang de mogelijkheid om met een beroep op de
aanwezigheid van 'prioriteitgenietend aanbod' een nieuwe vergunning te weigeren

wanneer een buitenlandse werknemer na Mn jaar van werkgever wil verande-
ren:13 Terecht werd gesteld: "Op vitale punten - mogelijke discriminatie naar
nationaliteit op de arbeidsmarkt is zeker een vitaal punt - kan de volksvertegen-
woordiging geen enkele regering van welke samenstelling dan ook een zo ruime
interpretatiemarge gunnen, dat de toepassing naar believen wel of niet discrimine-
rend kan uitvallen. "114   Er  is  dlls wel degelijk sprake van strijd  met  de  ECL-
SMW.

De conclusie moet mijns inziens zijn dat er geen enkele noodzaak is de
(bovendien willekeurige) termijn van drie jaren aan te houden nu men er van
overtuigd is dat in praktijk zelden of nooit een beroep zal worden gedaan op deze
beperkingsmogelijkheid. Omdat in elk geval in theorie w61 sprake is van strijd met
de ECLSMW is er zelfs een verplichting de termijn af te schaffen. Anderzijds is

onbegrijpelijk waarom de regering is blijven volhouden dat C. 143 niet geratificeerd
kan worden vanwege de afwijkende termijn: dezelfde redenering als die betreffende

110 Handelingen Tweede Kamer  1975-1976,  biz.  5363  en 5367. Overigens heeft  men   in de stukken
betreffende dit wetsvoorstel enkele malen per vergissing vermeld  dat het in C. 143  om een termijn

van slechts 66n jaar zou gaan, hetgeen mogelijk bevestigend werkte voor de gedachte dat C.143
voor Nederland te ver zou gaan: Tweede Kamer 1975-1976, 13682 nr. 10, biz. 5 en Handelingen
Tweede Kamer 1975-1976, biz. 5309.

1 11 Handelingen Tweede Kamer 1975-1976, biz. 5295 e.v. en biz. 5326 e.v.
112 Handelingen Tweede Kamer 1982, blz. 2775 en Handelingen Eerste Kamer 1982, blz.  135,136 en

140. Een en ander was een aanvulling op hetgeen reeds in de Memorie van Antwoord bij het
ontwerp voor de wet ter goedkeuring van de ECLSMW naar voren werd gebracht (Tweede Kamer
1980-1981, 16075 nr. 5, biz. 8), zie hierover hoofdstuk 2, biz. 98.

113 Handelingen Eerste Kamer 1982, biz.  138.
114 Handelingen Eerste Kamer  1982, blz.  124.
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de  afwezigheid van strijd met de ECLSMW had men toch  ook voor C. 143 kunnen
volgen.

Behalve Nederland vonden ook verscheidene andere staten de bepalingen van
C.143 te ver gaan, hoewel deze conventie dus evenals de ECLSMW nog wel enige
ruimte laat voor een beperking van het recht op vrije keuze van arbeid voor
vreemdelingen (gedurende respectievelijk twee en 66n jaar). Toch zien we, al is het
officiele standpunt ten aanzien van C.143 niet gewijzigd, aan de discussie die vijf
jaar na de standpuntbepaling ten aanzien van C. 143 in Nederland werd gevoerd
over de ECLSMW dat men langzamerhand een klein beetje minder strak is gaan
vasthouden aan de noodzaak van de beschreven beperkingsmogelijkheid.

De CERD gaat in elk geval in theorie niet te ver voor staten: de genoemde
beperking kan als geoorloofd beschouwd worden met een verwijzing naar de in
paragraaf a van dit hoofdstukdeel aan de orde gestelde bepaling van artikel 1 lid 2
die onderscheid naar nationaliteit uitsluit van het bereik van het verdrag. Dat neemt
echter niet weg dat de geconstateerde opschuiving in de richting van een verbod
van   rassendiscriminatie   dat mede nationaliteit omvat   ook hier zichtbaar   is.    Dit
blijkt in het bijzonder uit het feit dat het Ct ERD bij de vraag om informatie
betreffende het Nederlandse systeem van gastarbeid uitdrukkelijk wilde weten of de
tewerkstellingsvergunningen nog steeds aan een specifieke baan gebonden wa-
ren. 115 Feitelijk vroeg men hiermee  hoe het gesteld  was  met de vrije keuze  van
arbeid voor vreemdelingen. We zagen al dat het Ct ERD het kennelijk tot zijn taak
rekent informatie betreffende tewerkstellingsvergunningen mee te nemen bij de
discussies over statenrapporten, informatie die staten in die rapporten in veel
gevallen  ook  al zelf verstrekken.116 Daarbij komt natuurlijk  ook de situatie  van
reeds toegelaten vreemdelingen aan de orde. Kijken we echter naar de uitspraak
van het Ct ERD in de zaak Diop117, dan zijn we weer terug in de verwarring van
de dubbele houding die ook het comite aanneemt: een vreemdeling hoefde niet
toegelaten te worden tot de Franse orde van advocaten omdat het hier om een
"preference or distinction between citizens and non-citizens" op basis van artikel 1
lid 2 CERD ging. Uit het feit dat de vreemdeling in kwestie wel werd toegelaten
tot het grondgebied van Frankrijk kunnen we opmaken dat men niet enkel het
toelatingsbeleid zelf veilig wil stellen maar ook in verdergaande mate de toegang
van vreemdelingen tot de arbeidsmarkt wit kunnen beperken.  Het Ct ERD heeft
dit in de zaak Diop op basis van de letterlijke tekst van de CERD als toelaatbaar
beoordeeld.

Zoals in paragraaf a van dit hoofdstukdeel al aan de orde kwam zijn de
verplichtingen op grond  van  C. 111  en  C. 122  van  de  ILO  niet van toepassing  als
het  gaat om vreemdelingen, ongeacht  of zij zijn toegelaten  tot het grondgebied. 118
Wat dat betreft   is de situatie vergelijkbaar   met die onder   de CERD. Hoogstens
kunnen we bij de rapportage over deze verdragen ook een opschuiven waarnemen

115 CERD/C/SR.690, biz. 172.
116 Zie biz. 155, 156.
117 Hierboven besproken op biz.  157.
118   Zie biz.  157,158.
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in de richting van een verbod van rassendiscriminatie dat mede nationaliteit
omvat."'  Met  C.97  en het  ESC  is het anders: deze verdragen kunnen,  net  als  de
ECLSMW, weI van toepassing zijn op vreemdelingen, maar alleen wanneer zij zijn
toegelaten. Een uitdrukkelijk recht op toegang tot arbeid voor toegelaten vreemde-
lingen is evenwel niet neergelegd in de twee verdragen, evenmin als een beperking
van de termijn gedurende welke de staten de vrije keuze van arbeid mogen inper-
ken. Ook deze verdragen zulten staten dus niet te ver gaan. Het gaat in beide
teksten voornamelijk om regelingen ter verbetering van de positie van vreemdelin-
gen als zij reeds arbeid verrichten.im Van indirect belang voor de toegang tot
arbeid is overigens wel het vereiste dat kosteloze arbeidsbemiddeling beschikbaar is
(artikel 7 lid 2 C.97). Wanneer de arbeidsvoorziening in Nederland in bepaalde
gevallen een financiale bijdrage zou gaan vragen voor bemiddeling zou men dus in
strijd met deze bepaling handelen.

Een aparte situatie is er nog als het gaat om onderdanen van staten die partij
zijn  bij   het  ESC:   voor  hen is immers het recht op arbeid van artikel   1   ESC  van

toepassing. Vooral voor onderdanen van staten die geen lid zijn van de Europese
Unie, zoals Turkije, kan het van belang zijn op deze mogelijkheid te letten.
Daarbij moet echter wel bedacht worden dat dit artikel hoogstwaarschijnlijk geen
rechtstreekse werking toegekend zal krijgen. De mogelijkheden om er gebruik van
te maken zijn dus beperkt.

Van het ESC is verder ook artikel 18 nog van belang. Hierboven in paragraaf
a werd dit artikel reeds genoemd.121 In het eerste lid wordt van staten gevraagd
om de  regelingen die betrekking hebben  op de toegang tot arbeid  toe te passen  " in

a spirit of liberality";  in het derde lid wordt een liberalisering  van deze regelingen
verlangd voor werknemers uit de verdragsstaten. De bepaling verbiedt de beper-
king van toegang tot arbeid voor vreemdelingen niet, maar het is wel de bedoeling
dat een versoepeling plaatsvindt van de beperkende maatregelen. De WAV is
echter juist minder soepel dan de WABW waarvoor zij in de plaats is gekomen.
Daarmee is de Nederlandse wetgeving dus de andere kant op gegaan dan volgens
artikel 18 ESC de bedoeling was.

Alleen artikel 6 CESCR brengt in combinatie met de non-discriminatiebepaling
van dit verdrag een werkelijk verbod met zich mee, zoals in paragraaf a al is
gebleken. Ieder die onder de rechtsmacht valt van een staat heeft tegenover die
staat een aanspraak op het recht op arbeid zonder enige vorm van discriminatie.
Dat geldt dus ook voor toegelaten vreemdelingen. De consequentie daarvan is dat
het vereiste van een tewerkstellingsvergunning strijdig moet worden geacht met
artikel 6 CESCR.

Hoewel bovenstaande conclusie logisch is, en het CESCR naar mijn oordeel
terecht de beschreven bepalingen bevat waar die conclusie uit volgt122, is het tot
nog toe geen conclusie die expliciet en ondubbelzinnig getrokken is door staten of

119 Zie boven, blz. 158.
120 Zoals reeds aangegeven in paragraaf a, zie biz.  159 en  161.
121  Zie biz. 161.
122  Zoals moge blijken uit de in het eerste hoofdstuk gegeven beschrijving van belang en betekenis

van een recht op arbeid dat vrij van enige vorm van discriminatie kan worden genoten.
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internationale comites. Dit niettegenstaande de hiervoor gesignaleerde verschuivin-
gen in de richting van een verbod van rassendiscriminatie dat mede nationaliteit in
staatkundige zin omvat en niettegenstaande de zekerheid die staten kunnen hebben
dat hun toelatingsbeleid als zodanig niet ter discussie wordt gesteld. In het derde
hoofdstuk kwam aan de orde welke beperkingen er zijn ten aanzien van de concrete
realisatie van het genot, vrij van rassendiscriminatie, van het recht op arbeid. Een
en ander zal er zeker toe hebben bijgedragen dat men de bedoelde conclusie nog
niet heeft hoeven trekken. Zolang individuen geen mogelijkheid hebben een klacht
over schending van het CESCR in te dienen zal er ook geen uitspraak in een zaak
van een individuele vreemdeling kunnen komen die deze kwestie betreft. Zolang er
de mogelijkheid blijft zich als het ware te verschuilen achter een beroep op niet-
rechtstreekse werking van de rechten van het CESCR blijft er ook een mogelijk-
heid deze kwestie te omzeilen. Een uitdrukkelijke standpuntbepaling   door  het   Ct
ESCR in de vorm van een 'general comment' over het recht op arbeid zou uit-
komst kunnen bieden. Een dergelijk 'general comment' is echter nog niet opge-
steld. De kwestie kan verder nog via de rapportageprocedure aan de orde komen.
In het eerste Nederlandse rapport is in het kort het vereiste van de tewerkstellings-
vergunning beschreven.123 Het Ct ESCR heeft over deze materie echter geen
vragen gesteld tijdens de discussie over het rapport, zodat het ook hier niet is
gekomen tot een duidelijke uitspraak in de onderhavige kwestie.124 In het tweede

rapport van Nederland, dat pas in april 1996 werd ingediend en nog niet is
besproken door het Ct ESCR, komt het onderwerp in het geheel niet aan de orde.
Hoogstens valt op dat de AWGB wordt vermeld waarin immers naast ras ook
nationaliteit als verboden grond voor onderscheid is opgenomen.

125

In paragraaf b van het derde hoofdstuk werd besproken dat verplichtingen van
staten ten aanzien van de verwezenlijking van sociale rechten, en met name van het
recht op arbeid, niet uitputtend zijn beschreven door te wijzen op een inspannings-
verplichting in verband met de te bewerkstelligen geleidelijke verwezenlijking van
die  rechten. 126 Daarop aansluitend  kan hier gewezen worden  op de verplichting
van de staat om, in het verlengde van de plicht zich te onthouden van inmenging,
geen wettelijke regelingen op te stellen die een inbreuk betekenen op het recht in
kwestie, dan wel bestaande regelingen van dat soort te herzien. Met de Wet
regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen  van  1858  is
dit al gebeurd, en de Nederlandse regering heeft niet nagelaten dit in rapporten aan
de diverse comites bij herhaling te melden. Het wachten is op het moment dat
hetzel fde gebeurt  met  de  WAV.

Overigens behoort het gewraakte uitgangspunt - het vereiste van de Nederland-
se nationaliteit voor toegang tot bepaalde arbeid - met de intrekking van de wet van
1858 niet geheel tot het verleden. De overweging bij de intrekking was "dat het
wenselijk is de wettelijke belemmering tot aanstelling van niet-Nederlanders als

123  E/1984/6/Add. 20, blz. 2 en 3.
124 Bijde bespreking van andere statenrapporten was de gang van zaken vergelukbaar.
125 E/1990/6/Add. 11, biz. 17.
126  Zie met name biz. 122.
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ambtenaar  bij de rijksoverheid  weg te nemen":27  Men is overgeschakeld  op  een

systeem dat die aanstelling in principe mogelijk maakt en nog slechts in uitzonde-

ringsgevallen uitsluit. De uitzonderingen betreffen volgens de Memorie     van
Toelichting bij de wet van 20 april 1988 functies ten aanzien waarvan "waarde
moet worden gehecht  aan de nationaliteitsverhouding":28 In enkele gevallen  is  de

nationaliteitseis dus blijven bestaan. Afgezien van wettelijke regelingen waarin ad
hoc de eis van Nederlanderschap is vastgelegd is voor zogenoemde vertrouwens-
functies een bepaling terzake opgenomen  in de Ambtenarenwet (artikel  125e  lid  2).
Het gaat daarbij om functies die de mogelijkheid bieden "de veiligheid of andere

gewichtige belangen van de staat te schaden" (artikel 125e lid 1).
Terecht is er in een NJCM-commentaar op gewezen dat vreemdelingen door

het in bepaalde gevallen handhaven van de nationaliteitseis bij voorbaat ongeschikt
verklaard worden voor de betreffende functies. Dit is in strijd met het uitgangspunt
dat ook van regeringswege gekozen werd, te weten dat het gelijkheidsbeginsel met
zich meebrengt dat niet de nationaliteit maar een toetsing aan eisen van geschikt-
heid en bekwaamheid de doorslag moet geven. Bovendien is niet duidelijk waarom
ten aanzien van de bedoelde functies "waarde moet worden gehecht aan de nationa-
liteitsverhouding". 129

Al met al is de wet van 1858 in feite nog niet ver genoeg afgeschaft. Men zou
zich voor kunnen stellen dat voor bepaalde functies die in hoge mate te maken
hebben met het functioneren van de staat en de staatsorganen een bepaalde binding
met die staat in de vorm van een verblij f van meerdere jaren wenselijk geacht moet
worden. Een eis ten aanzien van de verblijfsduur wees men echter juist af met het
argument  dat de geschiktheid  voor een functie voorop dient te staan:30 Het enige

(overigens in de Memorie van Toelichting niet gebruikte) argument dat nog
overblijft is dat er een 'objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond' bestaat voor
het gemaakte onderscheid naar nationaliteit, inhoudende dat de staatsveiligheid in
het geding is. Een argument van twijfelachtige waarde, daar het zelden voor zal
komen dat de niet-Nederlandse nationaliteit van een ambtenaar op zichzelf de
staatsveiligheid in gevaar kan brengen. Het is denkbaar dat het argument van de
aanwezigheid van een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond ook aange-
voerd zal worden ter verdediging van de beperkende regeling van de WAV, in de

127  Aanhef van de wet van 20 april 1988, houdende intrekking enz. (Stb. 1988 nr. 231, blz. 1). Zie

ook de Memorie van Toelichting bij deze wet, Tweede Kamer 1984-1985, 19076 nr. 3, blz. 6,
128 Tweede Kamer  1984-1985,19076 nr. 3, biz. 6. In het meest recente rapport over de CERD meldt

de Nederlandse regering dat sprake is van een "significant link between nationality and the duties
involved" wanneer het gaat om functies waarbij "direct authority over Dutch citizens" wordt
uitgeoefend dan weI wanneer er verband is met nationale belangen zoals de staatsveiligheid.

Rapport van maart  1997 (nog zonder VN-documentnummer),  biz.  20.
129 T. Zwart, NJCM-commentaar op het voorstel van wet benoembaarheid van vreemdelingen in

openbare dienst. NJCM-Bulletin 10-6 (1985), biz. 492 en 493. Zie ook de reeds genoemde MvT,
biz. 6 en 7.

130  MvT bij de wet van 20 april 1988, blz. 7 en 8.
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vorm   van een beroep    op de noodzaak de arbeidsmarkt te beschermen.131     Hier
kan echter tegenin gebracht worden dat het restrictief toelatingsbeleid op zichzelf
meer dan voldoende is om een grote toestroom van arbeidskrachten uit het buiten-
land te voorkomen. Er bestaat dus al een middel dat geschikt is om het beoogde
resultaat te bereiken. 132

Dat het noodzakelijk is om beperkingen op de toegang tot arbeid aan te leggen
voor reeds toegelaten vreemdelingen is verder, nog afgezien van het feit dat die
beperkingen strijdig zijn met artikel 6 CESCR, om verscheidene onder meer
beleidsmatige redenen moeilijk te verdedigen. Men heeft immers juist ter recht-
vaardiging van het restrictief toelatingsbeleid aangevoerd dat de toelating van
nieuwe vreemdelingen beperkt moet worden ter bescherming van de positie van
reeds toegelaten vreemdelingen. Hieraan zou men de consequentie moeten verbin-
den dat eenmaal toegelaten vreemdelingen niet meer met beperkingen ten aanzien
van hun toegang tot de arbeidsmarkt mogen worden geconfronteerd, anders is de
aldus beloofde bescherming niet veel waard. Dergelijke beperkingen zijn bovendien
koren op de molen van vreemdelingenhaters.133 Vervolgens meldt de Memorie
van Toelichting bij de WAV dat de aantekening op het verblijfsdocument zelf, als
vervanging van de apart te verstrekken verklaring op grond van de WABW, een
hulpmiddel is voor een snellere integratie in de samenleving van toegelaten
vreemdelingen. 134 Het is hoogst merkwaardig dat vreemdelingen meerdere jaren
met beperkingen ten aanzien van de toegang tot arbeid te maken krijgen onder
meer omdat zij nog geen deel uit mogen maken van de Nederlandse samenleving
en arbeidsmarkt, terwijl zij op het moment dat er aan die beperkingen een einde
komt ineens met allerlei verplichtingen geconfronteerd worden omdat het zo
belangrijk is dat zij zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving.
Juist toegang tot arbeid voor een eenmaal toegelaten vreemdeling is een prima
methode voor integratie, zoals voor ieder mens het verrichten van arbeid de
belangrijke betekenis kan hebben van een mogelijkheid tot deelname aan de
samenleving  en het leveren  van een nuttige bijdrage  aan de maatschappij. 135  Ook
hier ligt dus een reden om de WAV aan de kant te zetten.

In aansluiting op het voorgaande valt nog een opmerking te maken over de
positie van vluchtelingen, met name van vluchtelingen die nog in afwachting zijn

131    Bescherming van de arbeidsmarkt is inderdaad genoemd bij de motieven voor opstelling van de
WAV. Zie daarover de Memorie van Toelichting bij  de WAV, Tweede Kamer 1993-1994, 23574
nr. 3, biz. 4, hiervoor besproken in paragraaf a van dit hoofdstukdeel op blz. 152.  Zie ook:
Wijziging Wet arbeid buitentandse werknemers, SER-advies  92/06  van  20  maart  1992,  bijlage  4
(Wijziging WABW en internationaalrechtelijke verplichtingen), biz. 80.

132 Het ontbreken van een dergelijk middel werd als criterium genoemd voor de geoorloofdheid van
een gemaakt onderscheid, zie paragraaf a van hoofdstuk  1,  biz.  10,11.

133  Een zo groot mogelijke inperking van hindemissen voor vreemdelingen die reeds rechtmatig in
Nederland verblijven werd als hoofddoelstelling van het restrictieve vreemdelingenbeleid genoemd
in het zevende rapport aan het Ct ERD, zie CERD/C/131/Add.7, biz. 5; in de Memorie van
Toelichting bij de WAV werd als doeistelling genoemd "het laten van cen zo groot mogelijke
vrijheid van arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot Nederland toegelaten vreemdelingen" (zie
hiervoor, blz. 152).

134 Biz. 8.
135 Zie hoofdstuk  1  paragraaf c, biz. 46 en 47.
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van een beslissing omtrent hun status en zich dus de facto op het Nederlandse

grondgebied bevinden maar officieel nog geen rechtmatig verblijvende vreemdeling
zijn. Als de verplichtingen van de staat onder het CESCR gelden ten aanzien van
"all individuals within its territory and subject to its jurisdiction moeten op„136

het grondgebied aanwezige vluchtelingen logischerwijze ook een beroep kunnen

doen op het recht op arbeid van artikel 6. Het is begrijpelijk dat volwaardige
deelname van niet officieel toegelaten vluchtelingen aan de nationale arbeidsmarkt
niet, of nog niet, verwezenlijkt kan worden. We zagen bovendien in het derde

hoofdstuk dat bij de vraag naar de realisatie van met name 'sociale' aspecten van
een bepaald recht niet noodzakelijkerwijs alle aandacht naar de meest vergaande
verplichting terzake hoeft  te  gaan:37   Om deze mensen enige  vorm van arbeid  te
verbieden is echter het andere uiterste en iets dat wel degelijk in strijd is met
artikel 6 CESCR. Een tussenoplossing moet mogelijk zijn, waarbij in elk geval de
immateritle waarde die het verrichten van arbeid heeft 138 een invulling moet
krijgen. We mogen langzamerhand immers wel bekend veronderstellen dat de
situatie van gedwongen nietsdoen terwijl men in gespannen afwachting is van een
(vaak schrikbarend lang uitblijvende) beslissing ten aanzien van een asielverzoek

bepaald onmenselijke kanten heeft voor betrokkenen.
Op bovenstaande redenering zou als reactie kunnen komen dat constructies

bedacht worden, zoals soms al gebeurd is, om aan te tonen dat asielzoekers zich

nog niet werkelijk op Nederlands grondgebied bevinden. Aan een dergelijke reactie
ligt naar mijn idee eenzelfde soort angst ten grondslag als aan de hele WAV: angst
overspoeld te worden door vreemdelingen, angst dat zij zullen 'integreren' (wat dat
ook in mag houden) voordat zij officiele toestemming hebben om in Nederland te
verblijven. Het is beter de realiteit onder ogen te zien. Het is nu eenmaal onver-

mijdelijk dat ook naar Nederland vluchtelingen komen. Daarmee is natuurlijk niet
gezegd dat alle vluchtelingen door Nederland moeten worden opgenomen.

Evenals in de voorgaande paragraaf is ook hier de positie van illegalen een
complicerende factor.139 Hetzelfde dat boven gesteld werd geldt ook hier: in
theorie zouden ook illegalen aanspraak kunnen maken op het recht op arbeid van
artikel 6 CESCR, vanwege het feit dat zij zich op het grondgebied van de staat
bevinden. In praktijk echter zal de staat tot uitzetting overgaan: dat het illegalen
niet is toegestaan op het grondgebied te verblijven zal sterker blijken dan hun
eventuele beroep op het recht op arbeid. Tot wat voor schrijnende toestanden de
onmogelijkheid voor illegalen om een beroep op fundamentele mensenrechten te
doen kan leiden wordt overigens sneller duidelijk wanneer het gaat om bijvoor-
beeld het recht op gezondheidszorg dan wanneer het gaat om het recht op arbeid.
In dat verband is er dan ook veel discussie geweest over de zogenaamde Koppe-
lingswet, het voorstel om vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf genieten in

136 Zoals besproken in paragraaf a van dit hoofdstukdeel, zie biz.  164.
137 Zie biz. 125.
138 Zie paragraaf c van hoofdstuk  1, blz.  47. Het bericht dat in de toekomst tenminste het verrichten

van vrijwilligerswerk zal worden toegestaan aan asielzoekers is voor wat deze immateriele waarde
van arbeid betreft in elk geval goed nieuws. (Zie Trouw 12-4-1997.)

139 Zie boven, blz. 164.
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Nederland via een wijziging van de Vreemdelingenwet uit te sluiten van aanspraak
op "toekenning van verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen bij wege van een
beschikking  van een bestuursorgaan".140 De arbeidsvoorziening   valt hier overi-
gens niet onder: illegalen zijn daarvan reeds uitgesloten via artikel 69 van de
Arbeidsvoorzieningswet. 141

Terugkerend naar het punt waar het hier met name om gaat, er zijn dus
meerdere argumenten aan te voeren om de WAV op te heffen. Het is duidelijk dat
men daar niet direct om staat te springen. Ook in het SER-advies dat is opgesteld
naar aanleiding van de plannen tot herziening van de WABW werd aangegeven dat
de doelstellingen die aan de WABW ten grondslag lagen niet hoefden te worden
herzien en dat verschillende internationale verplichtingen terzake "weliswaar142

moeten worden gerespecteerd" maar dat dit "in beginsel een globale invoering van
het kabinetsvoorstel  niet  in de weg behoeft te staan."143  Wel  werd  er op gewezen
dat een algehele toelatingsstop in bepaalde gevallen problemen zou kunnen geven
op de arbeidsmarkt.144

Een aanleiding om de huidige situatie - een naast elkaar bestaan van het
instrumentarium van de Vreemdelingenwet enerzijds en de WAV anderzijds - te
laten voortbestaan die we ook terug kunnen vinden in het SER-advies145 is het
feit dat de uitvoerende taken over verschillende instanties verdeeld zijn. De
uitvoering van de WAV is (na delegatie door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie toebedeeld, terwijl de
uitvoering van de Vreemdelingenwet bij het Ministerie van Justitie berust. Het
moge zo zijn dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de deskundigheid bezit ten
aanzien van de arbeidsmarkt en niet ten aanzien van humanitaire gronden of de
grond van 'wezenlijk Nederlands belang' die aanleiding tot toelating van bepaalde

vreemdelingen kunnen zijn, dit is natuurlijk geen doorslaggevend argument voor
het laten voortbestaan van twee wettelijke stelsels waar met 6dn stelsel zou kunnen
worden volstaan en waar het andere stelsel op het punt van toegang van
vreemdelingen tot arbeid strijd oplevert met artikel 6 CESCR.

140    Artikel Bb, Nader gewijzigd voorstel   van  wet  van 5 november 1996, Eerste Kamer 1996-1997,
24233 nr. 76.

141    Daarover zie boven, blz.  154  en  165.
142   11'0'ziging  1*'et arbeid buitenlandse werknemers, SER-advies 92/06 van 20 maart  1992, biz.  23.
143  Blz. 39. Artikel 6 CESCR werd in dit verband overigens niet genoemd.
144 Biz. 30.
145 Biz. 32 en biz. 34.
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B.   TOEGANG TOT ARBEID ZONDER DISCRIMINATIE OP GROND VAN RAS

Inleiding

De vraag in hoeverre het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie is gereali-
seerd laat zich voor het nationale niveau vertalen in de vraag hoe het gesteld is met
de positie van 'etnische minderheden' op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstukdeel
wordt besproken welke factoren van invloed zijn op hun arbeidsmarktpositie en
welke maatregelen worden genomen ter verbetering van die positie. Het gaat
hierbij zowel om personen met de Nederlandse nationaliteit als om personen met
een andere nationaliteit. De beperkende maatregelen in verband met de vreemdelin-
genstatus als zodanig komen in dit tweede gedeelte van het hoofdstuk niet meer aan
de orde, aangezien de vraag hoe die maatregelen de arbeidsmarktpositie van
vreemdelingen kunnen beinvloeden reeds werd besproken in hoofdstuk 4A.

Voor verschillende groepen zijn factoren in het verleden aanwijsbaar die van
invloed zijn geweest op het ontstaan van achterstand op de arbeidsmarkt. Moluk-
kers, die er ook zelf vanuit gingen dat hun verblijf tijdelijk zou zijn en daarom
bovendien vrij provisorisch gehuisvest waren, werden in het begin geheel uitgeslo-
ten van toegang tot de arbeidsmarkt omdat men meende dat deze markt anders
verstoord zou worden.146 Pas later ging de overheid aandacht besteden aan inte-
gratie van Molukkers   op de arbeidsmarkt.    Ook voor Surinamers en Antillianen
kwam die integratie niet direct aan de orde, aangezien in eerste instantie alle
aandacht werd opgeBist door de huisvestingsproblemen die ontstonden toen bleek
dat er veel meer migranten kwamen dan men had verwacht. Voor de grote147

werkloosheid onder Antillianen, die over het algemeen toch een hoger opleidingsni-
veau hadden, heeft de regering als verklarende factoren aangevoerd dat ontvangst
en begeleiding te wensen over hebben gelaten en dat Antillianen nieuw kwamen op
de Nederlandse arbeidsmarkt, terwijl veel bedrijven een interne vervulling van
vacatures kenden. 148

Buitenlandse werknemers die naar Nederland kwamen op grond van een
wervingsovereenkomst hadden natuurlijk wtl toegang tot de arbeidsmarkt. Voor
hen ontstonden de problemen vooral toen het tekort op de arbeidsmarkt ten gevolge
van de economische crisis verdween, terwijl de toestroom van migranten bleef
aanhouden. In eerste instantie konden zij terecht op de arbeidsplaatsen die Neder-
landers niet wilden vervullen. Aangezien zij meest ongeschoold waren kan echter

146  P. Lie A Njoek, Problemen bij de uitvoering van het minderhe(jeni,eleid, Ars AEqui 30 (1981) 10,
biz. 648. Zie ook Henk Smeets en Justus Veenman, Steeds meer 'thuis' in Nederland. Tien jaar
ontwikkelingen in de Molukse bevolkingsgroep. In: Het democratisch ongeduld.  De emancipatie en
integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid. Hans Vermeulen en Rinus Penninx
(red.), Het Spinhuis, Amsterdam  1994.  Op blz.  17 van  dit werk lezen  we dat vanwege de veronder-
stelde tudelijkheid van het verblijf van de Molukkers integratie uitdrukkelijk als beleidsdoel werd
afgewezen, wat met zich meebracht dat Molukkers in de eerste jaren niet werden toegelaten tot de
arbeidsmarkt.

147  Lie A Njoek, biz. 648.
148  Rapport over de toepassing van ILO C.122,1982-1986.

177



niet gezegd worden dat zij op den duur, wanneer zij eenmaal werkloos waren
geworden, een goede uitgangspositie hadden voor hernieuwde toegang tot de
arbeidsmarkt. Toen, meer recent, velen door automatisering in bedrijven overbodig
werden werd hun situatie extra problematisch.149

Van een gecourdineerd beleid was lange tijd geen sprake. Gesignaleerde
problemen werden met ad hoc-maatregelen aangepakt.150 Pas achteraf is gebleken

hoe groot de achterstand was die leden van 'etnische minderheden' inmiddels
hadden opgelopen. Het percentage werklozen onder leden van 'etnische min-
derheden'  is veel groter  dan dat onder 'autochtone Nederlanders'.  Ook  zijn  er
onder hen relatief  veel langdurig werklozen. 151 Apart onderzoek  naar de situatie
van jongeren onder de migranten geeft eenzelfde beeld te zien. 152 Hierdoor ont-
staat "een groep van kanslozen  die elke aansluiting  met de arbeidsmarkt  mist". 153

Er dreigt zelfs een scheiding op grond van ras te komen tussen mensen met en
zonder baan. In feite ontstaat zo weer nieuwe discriminatie. De zwakkere positie
van 'etnische minderheden' verschaft 'autochtone Nederlanders' als het ware een
permanente rechtvaardiging om de personen in kwestie 'ongelijk' (dat wil zeggen
slechter) te behandelen.154 Aan hun zwakke positie wordt namelijk de indruk
ontleend dat zij feitelijk 'minder waard' zijn. Werkgevers krijgen bovendien de
neiging "te redeneren in termen van verhoogd risico" - al dan niet terecht - en op
grond daarvan te discrimineren bij de aanstelling van nieuw personeeL 155

149  Zie hierover onder andere J.J. Nuyten, Voorkoming discriminatie op de arbeidsmarkt. In: Migran-
tenrecht 1988 nr. 4, biz. 94 en R. den Uyl en L. de la Combt, Nieuwe technologie groeisector

allochtonen op de arbeidsmarkt. In: LBR-Bulletin   1988  nr.  5,  biz.  3.
150  Lie A Njoek, biz. 647; H.B. Entzinger, Overheidsbeleid. In: H.B. Entzinger en P.J.J. Stijnen (red.),

Etnische Minderheden in Nederland. Boom  Meppel,  Amsterdam  1990,  biz.  255.  Het gebrek aan
een gecoor{lineerd beleid hield in belangrijke mate verband met de lang volgehouden fictie van de
tijdelijkheid  van het verblijf van immigranten. Zie hoofdstuk  1  paragraaf b deel  3, blz. 4 1.

151 WRR-rapport "Etnische Minderheden", 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij 1979, biz. xxx; Aanbevelin-
gen van de Adviescommissie onderzoek minderheden (ACOM), in F. Bovenkerk, Een eerlijke
kans,  's-Gravenhage  1986, blz. 141, LBR-reactie op de Ambteluke nota "Meer kansen afdwingen",
Utrecht, 27 april    1989,   biz.   1, Chan Choenni en Tjeerd   van   der Zwan, Werkgelegenheid   en
allochtonen. In: LBR-Bulletin 1989 nr. 3, biz. 3,4. Recent : W. Niesing, 7715 Labour Market
Position of Ethnic Minorities in the Netherlands. Dissertatie  Rotterdam  1993,  biz.  22-27  en  Het
democratisch ongeduld, biz. 5-7.

1 52    Bijvoorbeeld   P.   Brasse   e.a.,   Jonge   Turken   en   Marokkanen    op   de   Nederiandse   arbeidsmarkt.
Amsterdam, 1983. Het Jaarovenicht  Minderhedenbeleid  1995 vanhet Ministerie van Binnenlandse
Zaken laat overigens zien dat voor allochtone jongeren een positieverbetering heeft plaatsgevonden
(Tweede Kamer 1994-1995, 23901  nrs.  1-2, biz.  53,54).

153 F. van der Burght en N. Pattipawae, Contract Compliance in Nederland. LBR-reeks nr. 7
(Positieve Actie Bedingen), Utrecht 1989, biz. 6.

154   Penninx  gaf dit al aan in zijn studie van  1979: R Penninx,  Naar een algemeen etnisch minderhe-
denbeleid? In: Etnische minderheden, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Staatsuit-
geverij, 's-Gravenhage 1979, biz. 132.

1 55    F.Bovenkerk (red.),Omdatzij  anders  zijn:  patronen vanrassendiscriminatiein  Nederiand.Boom,
Meppel 1978, blz. 56
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Werkloosheidscijfers  'etnische minderheden'  1970-1990 (x 1000 personen)
Jaar Totale geregistreerde Turkije Marokko Suriname Antillen

werkloosheid

1. 1970 44,5                    0,1              0,1

1971 62,0                    0,2              0,3

1972 107,9 0,7 0,7

1973  109,9              0,5          0,4

1974 134,9 0,7           0,5

1975 195,3 2,6           1,9

1976 210,9 3,7 2,7

1977 203,5      3,8    2,5
1978 205,6 4,2 2,6

1979 210,0 4,7 2,7

2. 1980 248,0 6,4           3,4

1981 385,3 10,9          6,3

1982 541,7 14,6          8,5

1983 800,6 21,0 12,4

1984 822,4 22,6 13,9

1985 761,0 23,5 14,9

3.   1986 710,7 24,4 15,6 18,6        4,1

1987 685,5 25,9 16,6 19,7      4,6

1988 678,9 28,0 18,7 20,8      5,6

4.  1989  407              27          21       22       7

1990  358             27          19       22      7

-    Tot 1986 werd gewoonlijk alleen naar nationaliteit geregistreerd. Vanaf 1986
is ook de werkloosheid onder Surinamers en Antillianen geregistreerd.

1.  Uit: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage Arbeids-
markt   1985.

2.   Uit: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage Arbeids-
markt 1988.

3.     Uit:  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage Arbeids-
markt 1988.

4.   Uit: Th. Roelandt, J.M.M. Roijen en J. Veenman, Minderheden in Nederland.
Statistisch Vademecum, CBS, 's-Gravenhage 1991, biz. 60.

Er is overigens toch wel enige verandering opgetreden in de arbeidsmarktpositie
van 'etnische minderheden'. Tussen  1988 en 1991 bleek voor hen de werkgelegen-
heid met ongeveer 8% per jaar te zijn gegroeid. De werkloosheid bleef echter hoog
doordat tegelijkertijd de beroepsbevolking afkomstig van 'etnische minderheden'
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met  ruim   5 %   per jaar toenam.156   Voor de afgelopen jaren geldt hetzelfde:   de
werkgelegenheid voor leden van 'etnische minderheden' nam toe, maar omdat er
meer werkzoekende leden van 'etnische minderheden' bijkwamen is de werkloos-
heid onder hen hoog gebleven: nog altijd ruim een kwart van de 'allochtone'
beroepsbevolking, dat wil zeggen een werkloosheidspercentage dat vier maal zo
hoog  is  als voor 'autochtone Nederlanders'.157  Uit de cijfers  over 1995 blijkt  dat
de werkloosheid onder 'allochtonen' met 25 %  van hun beroepsbevolking onvermin-
derd  hoog is gebleven.158

Hierboven zijn reeds verscheidene factoren genoemd die meegespeeld hebben

bij het ontstaan van deze achterstand op de arbeidsmarkt. Vooral het aspect van de
lage scholing heeft echter veel aandacht gekregen. Er is vaak gedacht dat in betere

scholing de oplossing lag voor het probleem van de achterstandspositie van 'etni-
sche  minderheden'. 159  In het bijzonder van werkgeverszijde wordt dit aspect  ook
nu   soms nog sterk benadrukt:60

156   Sort'ale Nom 1993, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 1992, Tweede
Kamer 1992-1993, 22802 nrs. 1-2, blz. 151.

151     Sociale  Nom 1996, Ministerie  van  Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid,  september  1995,  Tweede
Kamer 1995-1996, 24402 nrs.  1-2, biz. 47. De cijfers betreffen Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen/Arubanen in vergelijking met 'autochtonen'. Zie ook Jaarboek Minderheden 1995,
H.M.A.G. Smeets, E.P. Martens en J. Veenman, m.m.v. het Nederlands Centrum Buitenlanders.
Bohn  StaAeu  en Van Loghum, Houten/Zaventem  1995,  biz.  65.

158 „/aarboek Minderheden   1996,  biz.  74. Het percentage  van  25  is het gemiddelde voor Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Zie ook het Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1997, biz.
39.

159  Duidelijk komt dit naar voren uit de Nederlandse rapportage aan de ILO over C. 122. Verder blijkt
het uit nationale documenten, met  name uit het WRR-rapport "Allochtonenbeleid", SDU, 's-
Gravenhage  1989  (blz.  135),  de nota "M66r werk voor minderheden" van de Stichting van de

Arbeid,   's-Gravenhage   14  november  1990  (blz.  5)  en  de  nota  "Werk en minderheden" van het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van 24 september 1992, Tweede Kamer  1992-
1993,22825 nrs. !-2, blz. 13 en 14.

160 J.C. Blankert, vice-voorzitter VNO-NCW, noemde het belang van onderwijs in zijn inleiding op de
LBR-jubileumbijeenkomst te Utrecht, 24 april 1995. J, Stekelenburg, voorzitter FNV, gaf bij
dezelfde gelegenheid aan dat scholings- en taalproblemen vroeger in elk geval als hoofdoorzaak
werden gezien. Bij de discussie over de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochto-
nen (WBEAA) die hieronder nog zal worden besproken is het punt van scholing eveneens
aangedragen van werkgeverszijde, als alternatief voor de registratie waartoe de WBEAA verplicht
Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad 3 mei 1995 (standpunt VNO-NCW) en NRC Handelsblad 6
juni  1995 ("De werkloosheid onder allochtonen is een opleidings- en geen discriminatieprobleem").
Ook Bovenkerk signaleerde hoe het aspect van de lage scholing soms met voorbijgaan aan de
mogelijkheid van discriminatie voorop is gesteld. F. Bovenkerk, Een vreemd gat in de arbeids-
markt. In: Intermediair, 25e jaargang 23,  9 juni  1989.  Opvallend  is  dat bij het onderzoek naar de
effectiviteit van de WBEAA dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid werd verricht opnieuw naar voren kwam dat werkgevers veelal van mening zijn dat zij
"nauwelijks geschikte allochtone kandidaten voor vacatures" kunnen vinden en dat de oorzaak van
de achterstand van 'etnische minderheden' dus veeleer aan de 'aanbodzijde' ligt dan aan de
'vraagzijde'. A. Berkhout, G.H.J. Homburg  en   R.C. van Waveren, Bereik  en  ellecten   HiBEAA.
Eindrapport van het onderzoek uitgevoerd door Regioplan Onderzoek Advies en Informatie B.V. in
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage, oktober 1996,
biz. 105.
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Ook in de Rapportage Arbeidsmarkt 1988 stond de kwestie van scholing
centraal.   Toch werd tegelijk geconstateerd   dat   met name Antillianen   maar   ook
Surinamers veel minder vaak laag geschoold zijn, tenvijl het percentage werklozen
onder hen niet evenredig lager is. Bovendien komt het voor dat in het buitenland

gevolgde opleidingen niet worden erkend, zodat mensen die wbl geschoold zijn als
ongeschoold worden aangemerkt. Verder merkte men op dat de werkloosheid
onder ongeschoolde Nederlanders in de periode 1984-1987 daalde terwijl die onder
buitenlanders in dezelfde periode steeg. 161 Ondanks dit soort constateringen heeft

het behoorlijk lang geduurd eer onomwonden erkend werd dat discriminatie tot de
hoofdoorzaken van de achterstand van 'etnische minderheden' op de arbeidsmarkt
moet worden gerekend. In de Rapportage Arbeidsmarkt 1988 wordt enkel gespro-
ken van 'aanwijzingen' dat discriminatie 'mogelijk' een rol speelt en wordt verder
slechts de voorzichtige opmerking gemaakt dat er wellicht wervings- en selectieme-

thoden bestaan "die onbedoeld in het nadeel werken van allochtone werkzoeken-
den".162   In de Sociale   Nota   1993   is   men wat minder ornzichtig: uitdrukkelijk
wordt gesteld dat etnische afkomst een van de kenmerken is die van invloed blijken
te zijn wanneer het er om gaat of een sollicitant zal worden aangenomen. 163 Meer
dan hiervan een argument maken om een specifiek beleid te blijven voeren ten
behoeve van kwetsbare groepen doet de Sociale Nota 1993 overigens niet. En na
een uiteenzetting van dat beleid volgt de mededeling dat, al spant iedereen zich nog
zo in, "niet verwacht mag worden dat de uiteindelijke doelstelling van een, in
kwantitatief en zeker in kwalitatief opzicht evenredige arbeidsmarktparticipatie,
binnen afzienbare tijd verwezenlijkt zal worden."161 Hoewel  men de regering  toe

moet geven dat een dergelijke verwachting inderdaad weinig realistisch zou zijn
lijkt dit toch op een poging zich bij voorbaat in te dekken tegen het risico van een

gebrek aan effectiviteit  van het voorgenomen beleid.
In   de   Sociale   Nota 1996 krijgt het aspect   van de scholing nog steeds   veel

nadruk, maar voor de oplossing van het probleem van de slechte arbeidsmarktposi-
tie van 'etnische minderheden' wordt ook een rol toebedeeld aan "bestrijding van
discriminatie en vooroordelen". Daarbij wordt zelfs opgemerkt dat die rol niet mag
worden onderschat, aangezien uit onderzoek gebleken is dat discriminatie een
belangrijke oorzaak is voor die slechte arbeidsmarktpositie.165 De erkenning van

discriminatie als hoofdoorzaak is er dus uiteindelijk wel gekomen. /66

161   Rapportage Arbeidsmarkt 1988, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage,
september 1988, biz. 28,29.

162   Rapportage Arbeidsmarkt  1988, biz.  30.
\63  Sociale Nota 1993, biz. 153.
164    Biz.   157.
165  Sociale Nola 1996, blz. 47 en 48. In de Sociale Nota 1997 worden vooroordelen en discriminatie

genoemd als knelpunten voor de inzet van allochtonen in het arbeidsproces, tezamen met een laag

opleidingsniveau, problemen met de t:lai en een groot aanbod aan de onderkant van de arbeids-

markt. Sociale Nota 1997,  Ministerie  van  Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid,  september  1996,

Tweede Kamer 1996-1997, 25002 nrs.  1 -2, blz. 61.
166 Desondanks lezen we in het meest recente rapport van Nederland over de CERD nog de opmer-

king: "The growing demand for better-qualified staff does not favour immigrants, who generally
have a low level of education." Rapport van maart  1997 (nog zonder VN-documentnummer), blz.
24.
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Met het bovenstaande is overigens niet gezegd dat verbetering van het oplei-
dingsniveau van leden van 'etnische minderheden' geen aandacht behoeft.   Er  zijn
meerdere gebieden waarop maatregelen ter bestrijding van de beschreven achter-
stand op de arbeidsmarkt genomen kunnen en moeten worden. Daarbij horen ook
maatregelen op het gebied van scholing.

De maatregelen die genomen worden, in de eerste plaats maar niet uitsluitend
van overheidswege, vallen in grote lijnen in twee soorten uiteen. De eerste soort
betreft maatregelen op het gebied van de werkgelegenheid, te bespreken in para-
graaf  a   van dit hoofdstukdeel. De tweede soort betreft maatregelen die specifiek
bedoeld zijn ter bestrijding van rassendiscriminatie. Deze worden besproken in
paragraaf b. De kwestie van positieve actie of zelfs positieve discriminatie vormt
een probleem apart dat raakt aan beide soorten van maatregelen en als zodanig in
een derde paragraaf, paragraaf c, aan de orde zal komen. Betreffende procedurele
aspecten worden enige opmerkingen gemaakt in de vierde en laatste paragraaf van
dit hoofdstukdeel.

a.   Maatregelen op het gebied van de werkgelegenheid

Waar werkgelegenheid in het algemeen en daarmee vermindering van werkloosheid
aan de orde is gaat het veelal om beleid, om maatregelen te nemen door de uitvoe-
rende macht, hoewel ook voor wetgeving een belangrijke rol weggelegd kan zijn.
Het Nederlandse werkgelegenheidsbeleid is mede gebaseerd op artikel 19 lid 1 van
de Grondwet, waarin immers de bevordering van voldoende werkgelegenheid  is
omschreven als 'voorwerp  van  zorg  voor de overheid'. De vereisten waaraan  het
werkgelegenheidsbeleid moet voldoen zijn met name terug te vinden in ILO C. 122.
In het tweede hoofdstuk kwam de inhoud van deze conventie reeds aan de or-
de.167

Uitgangspunt voor maatregelen op het gebied van de werkgelegenheid moet
zijn het streven naar 'full employment' zoals dat aan de basis ligt van C.122 en
onderdeel is van de verdragsbepalingen waarin het recht op arbeid als recht van de
mens is neergelegd (artikel 6 CESCR en artikel 1 ESC).168 De in artikel 1 lid 1
C. 122 geformuleerde doelstelling  "work  for  all  who  are  available  for and seeking
work" is vanzelfsprekend ook van toepassing voor leden van 'etnische minderhe-
den'.

In overeenstemming met dit uitgangspunt is het streven naar volledige werkge-
legenheid door de regering als kerndoelstelling van het Nederlandse sociaal-econo-
mische beleid aangeduid. Al vanaf het eerste rapport  aan  de  ILO  over C. 122  werd
dit voorop gesteld.169 In de Sociale Nota 1993 wordt, minder ambitieus, gespro-
ken over het belang van een beter werkende arbeidsmarkt en een streven dat
uiteindelijk gericht is op "meer gelijke en betere kansen op werk voor de verschil-

167 Zie biz. 84-86.
168 Zie hoofdstuk  1, biz.  50,51 en hoofdstuk  2, biz.  85.
169   Rapport over de periode juni 1968-1970 en volgende rapporten.  het bedoelde uitgangspunt komt

ook naar voren in bijvoorbeeld de rapporten  over de periodes 1976-1978 en 1982-1984.
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lende doelgroepen":70 Recentelijk is evenwel duidelijk gebleken dat het uitgangs-

punt van volledige werkgelegenheid nog recht overeind staat. In de Sociale Nota
1996 lezen we: "Het werkgelegenheidsbeleid is nog steeds gericht op gewoon werk
voor  iedereen. "17'   De hele Sociale  Nota 1996 draait trouwens  om de uitspraak
dat het tekort aan werkgelegenheid de grootste zorg is van de Nederlandse rege-
ring.172 Dit ondanks debatten, onder andere in de media, over de vraag of dit
uitgangspunt niet losgelaten moet worden vanwege de onhaalbaarheid ervan. 173

Ook voor het Committee of Experts van de ILO staat volledige werkgelegen-
heid nog steeds voorop. De hoogte van de werkloosheid in de verdragsstaten174

krijgt daarom steeds veel aandacht. In 1990 werd opgemerkt dat in verscheidene

geindustrialiseerde staten een hogere groei en een dalende werkloosheid zichtbaar
waren. Dat was echter nog geen reden voor tevredenheid: "The inescapable

general observation", schrijft het Committee, "is nevertheless that, despite positive
results in terms of economic performance, unemployment levels are still, with a
few exceptions, incompatible with the Convention's aim of full employment. „ 175

Vooral de stijging van langdurige werkloosheid geeft reden tot bezorgdheid;
Nederland werd in dat verband zelfs als voorbeeld genoemd omdat ongeveer de
helft van het Nederlandse werklozenbestand uit langdurig werklozen bleek te
bestaan.176

In eerste instantie ging men in Nederland uit van de gedachte dat personen met
een eventuele achterstandspositie, zoals leden van 'etnische minderheden', gewoon
moesten kunnen profiteren van het algemene werkgelegenheidsbeleid: gebruikma-
king van bestaande mogelijkheden, bijvoorbeeld waar het de arbeidsvoorziening
betreft, moest voldoende zijn om aan achterstanden een eind te maken. Dat
betekende dat er geen speciale maatregelen voor met name te noemen achterstands-
groepen hoefden te komen. Pas wanneer zou blijken dat op deze manier onvol-
doende kon worden voorzien in de behoeften van 'etnische minderheden' wilde de

\70 Sociale Nota 1993,  Ministerie  van  Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid,  september  1992,  Tweede
Kamer 1992-1993, 22802 nrs. 1-2, biz. 150. De vraag is wat men verstaat onder 'meer gelijk' en
of iemand die niet tot een 'doelgroep' behoort geen 'kans op werk' behoeft.

171  Sociale Nom 1996, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 1995, Tweede
Kamer 1995-1996, 24402 nrs.  1-2, blz. 46.

172 Biz. 2.
173  Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad 20-7-1995 ("Kan iedereen wei aan het werk?"), 29-7-1995 ("In

2000 kunnen we allemaal werken"), 9-8-1995 ("Fixatie op betlaid werk heeft haar langste tijd

gehad"), 20-9-1995 ("Halvering van de werkloosheid moet haalbaar zijn") en 25-10-1995 ("Kabi-
net-Kok neemt stilletjes afscheid van werk voor iedereen").

174   In  1995 werd opnieuw grote nadruk gelegd  op de noodzaak voort te  gaan  met het streven  naar

volledige werkgelegenheid in het rapport Promoting employment, Report of the Director-General,
International Labour Conference 82nd Session, Geneva  1995.

175   Report of the Committee of Experts, International Labour Conference, 77th Session  1990, blz.  18.
Zie ook Report of the Committee o f Experts, International Labour Con ference, 83rd Session  1996,
blz. 16 en 17.

176 "The numbers of long-term unemployed, which are increasing in most countries, account in some
cases for as much as 40 or 50 per cent of the total unemployed (for example, Greece, Ireland,

Netherlands)." Report of the Committee of Experts  1990, biz.  18. Zie ook Report of the Committee
of Experts, International  Labour Con ference, 83rd Session  1996, blz.  343.
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regering aanpassing van de beschikbare middelen of het nemen van 'group specific
measures' in overweging nemen. 177

In hetzelfde rapport over de CESCR waarin bovenstaand beleidsuitgangspunt
beschreven werd werd echter ook toegegeven dat uit onderzoek bleek dat het
algemene werkgelegenheidsbeleid inderdaad onvoldoende was om iets aan de
achterstandspositie van 'etnische minderheden' te doen.178 Ook de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft opgemerkt dat de algemene arbeidsvoor-
zieningsmaatregelen niet hebben kunnen verhinderen dat de werkloosheid onder
allochtonen sterk steeg. Het is gebleken dat zij "verhoudingsgewijs weinig van deze
veelal 'algemene' instrumenten profiteren. "179 Daarom is speciaal beleid   wel
degelijk noodzakelijk.  Ook in later jaren is deze gevolgtrekking verscheidene malen
gemaakt. 180

Een en ander sluit aan bij de wijze waarop het ILO Committee of Experts de
problematiek benadert. Men verlangt bij de rapportage in de eerste plaats informa-
tie betreffende werkloosheid en de bestrijding daarvan in het algemeen. 181 Daar-
naast echter heeft men er vanaf het begin op gewezen dat aandacht voor speciale
groepen noodzakelijk is.182 In later jaren is de noodzaak van aandacht voor de
achterstandspositie van speciale groepen vervolgens steeds weer benadrukt. In een
Observation  van 1983 sprak het Committee zijn bezorgdheid  uit  over  het  feit  dat
ondanks diverse maatregelen nog steeds geen daling van de werkloosheid merkbaar
was in Nederland. Men wees daarbij ook op het onevenredig grote risico van
werkloosheid voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld "members of cultural minori-
ties".183  En  in een Observation  van 1990, eveneens met betrekking tot Neder-
land, liet het Committee weten er prijs op te stellen blijvend op de hoogte te
worden gehouden van de stand van zaken ten aanzien van de acuut geachte
problemen van langdurig werklozen, jongeren en andere "disadvantaged categories
on the labour market". 184     In een Observation     van 1996 tenslotte vroeg     het
Committee om "any available evaluation" van het beleid ten aanzien van de
werkgelegenheid voor speciale categorieen, waaronder 'etnische minderheden'. 185

Uit het voorgaande blijkt dat het Committee de nodige kritiek heeft geuit op de
situatie van de werkgelegenheid in Nederland. Het tonen van goede wil is niet
voldoende: maatregelen die genomen worden moeten wel effectief zijn.

177   Dit werd aangegeven  in het eerste Nederlandse rapport over het CESCR, IE/1984/6/Add.  20,
ingediend op 2 februari 1988, betreffende de periode 1979-1983 (biz.  5).

178 Blz. 6.
179 WRR-rapport "Allochlonenbeleid", SDU, 's-Gravenhage  1989, biz.  127.
180 Onder andere in de nota "Iferk en minderheden" van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid  van 24 september 1992, Tweede Kamer 1992-1993, 22825 nrs.  1 -2, biz.  12.
181   Zoals met nameblijkt uit het Report Form betreffende C.122.
182  Dit komt eveneens uit het Report Form naar voren, zoals reeds werd besproken in het tweede

hoofdstuk (zie blz. 85 noot 67).
183    Observation 1983, Report  of the Committee of Experts, International Labour Conference  69th

Session, Geneva  1983, blz. 249.
184  Report III, part 4A of the Committee of Experts, International Labour Conference 77th Session,

Geneva  1990, blz. 391.
185    Report of the Committee of Experts, International  Labour Con ference 83rd Session, Geneva  1996,

biz. 344.
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Feit is dat men zijn best heeft gedaan zoveel mogelijk maatregelen op het
gebied van de werkgelegenheid te vermelden in de Nederlandse rapporten over
C. 122.  Om te beginnen werd aangegeven dat de overheid had besloten zich te gaan
richten op het tot stand brengen van een gezonde macro-economie die tot een
permanent herstel van de werkgelegenheid moest leiden.186 Het 'oude recept' van
economische groei, zo werd gesteld, kon niet langer zonder meer gebruikt worden
om banen te scheppen. Daarom werd nu gediscussieerd over werktijdverkorting en
verdeling van beschikbare arbeid. Het instrument van de loonkostensubsidie moest

dienen om aanstelling van moeilijk plaatsbare of langdurig werklozen te bevorde-
ren.187 Hoewel 'etnische minderheden' natuurlijk   in veel gevallen   tot   deze   groe-

pen kunnen worden gerekend werden in het rapport over de periode 1978-1980 nog

geen maatregelen beschreven die specifiek voor 'etnische minderheden' bedoeld
waren. In het rapport over de periode eindigend in juli 1986 echter werd een
circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vermeld waarin de mogelijk-
heid van een voorkeursbeleid bij werving en selectie ten behoeve van 'etnische
minderheden'   aan  de  orde  kwam. 188 Wellicht vormde de Observation  van   1983
hiertoe mede de aanleiding.

Een belangrijke maatregel op wetgevend terrein is de Wet vermindering

afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). 189 Voor

werkgevers die een langdurig werkloze als bedoeld in deze wet aanstellen geldt dat
zij de af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen kunnen
verminderen.190 Op deze wijze wordt geprobeerd werkgevers te stimuleren om
langdurig werklozen in dienst te nemen. Een vermindering van de afdracht is ook

mogelijk   voor een werknemer die "beroepspraktijkvorming" volgt.'91    De   wet

vervangt de eerder opgestelde Wet Vermeend/Moor die eveneens bedoeld was ter
bevordering van werkgelegenheid voor langdurig werklozen.192 De Wet Ver-
meend/Moor was gericht op een aantal doelgroepen waarvan de groep van perso-
nen die langer dan een jaar werkloos waren en bovendien tot een 'etnische minder-
heid'   behoorden  er een was.83 Deze uitdrukkelijke vermelding van 'etnische
minderheden' is in de nieuwe wet niet terug te vinden.

Zoals gezegd is over het algemeen veel aandacht besteed aan het aspect van de
scholing. Het is dus niet verwonderlijk dat in de rapporten aan de ILO allerlei
scholingsmaatregelen worden opgesomd die ook zijn terug te vinden in onder
andere het WRR-rapport Allochtonenbeleid en de Jaaroverzichten over het minder-
hedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Afgezien van het feit dat
gewezen wordt op de noodzaak om het opleidingsniveau van leden van 'etnische

186   Rapport over de periode  1978-1980.
187  Rapport over de periode 1978-1980.

188   Rapport over de periode 1982-1986.
\89 Staatsblad 1995, nr.  635.  De wet wordt besproken in  het rapport over de periode  1 -6-1994 tot  1 -6-

1996 bctreffende C. 122.
190 Artikel 3 WVA.
191   Artikel 14 lid 1 (a) WVA.
192 Smatsblad 1986, nr.  483, gewijzigd bij wet van  5 juli 1989, Staatsblad 1989, nr.  286.  Deze wet

werd besproken  in de rapporten over 1986-1988  en 1988-1990 betreffende C.  122.
193 Zie artikel I van de Wet Vermeend/Moor.
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minderheden' in het algemeen te verhogen worden specifieke maatregelen genoemd
zoals de volwasseneneducatie 194,  het leerlingwezen voor jongeren (een combinatie
van leren en werken) en het scheppen van werkervaringsplaatsen:w   Ook   is195

aan de orde gesteld dat ondernemingen voldoende eigen voorzieningen op het
gebied van scholing moeten hebben. Met dit laatste komen we op het gebied

197

van de mogelijkheden voor doorstroom die overigens minstens zo belangrijk zijn
als de mogelijkheden voor instroom in arbeidsorganisaties.

Naast scholingsmaatregelen worden vaak ook andere algemene arbeidsvoorzie-
ningsmaatregelen genoemd. Voorbeelden zijn de banenpools, de Jeugdwerkgaran-
tiewet en tijdelijke werkgelegenheid die tot reguliere banen zou moeten leiden. 198

Een andere maatregel, specifiek bedoeld voor 'etnische minderheden',  is  het
eerste zogenaamde EMO-plan, getiteld "Werkgelegenheid voor minderheden bij de
rijksoverheid".  Voor de periode september  1987 tot december 1990 behelsde  dit
plan een officieel streven om 1500 leden van 'etnische minderheden' een baan te
bezorgen bij de overheid.199 Daaronder begrepen waren 300 banen voor Moluk-
kers, voor wie al eerder een dergelijk plan was opgezet.2K Van ministeries waar
het vastgestelde aantal aanstellingen van personen uit deze laatste groep niet was
bereikt werd verlangd een aantal vacatures te reserveren voor Molukkers. In feite
is dat laatste een quota-systeem.20' Aansluitend trad het tweede EMO-plan in
werking.202 Voor de periode 1991-1995 wilde men een stijging van 3% naar 5%
bereiken van het aandeel van etnische minderheden in het personeelsbestand van de
overheid.203 Eind 1994 werd geconstateerd dat het tempo van de instroom van
le(len van 'etnische minderheden' niet helemaal maar wel voor een belangrijk deel

194 WRR-rapport "Allochtonenbeleid'. biz. 135; Ministerie van Binnenlandse Zaken, nota Minderhe-
denbe/eid  1992. biz.  12 en nota Minderhedenbeleid  \991,biz. 56.

195  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Jaarovenicht  Minderhedenbeleid  1993, b\z.  32, Jaaroverzicht
Minderhedenbeleid 1995.biz. 54. De mogelijkheden op dit punt werden ook besproken door Chan
Choenni en Tjeerd van der Zwan, Allochtonen en het leerlingwezen, LBR-BuUetin  1989 nr. 5, biz.
11 -21. Daarbij bleek overigens dat allochtonen bij het verkrijgen van praktijkleerplaatsen juist ook
worden achtergesteld.

196 Het belang van dit laatste punt werd met name genoemd in het rapport betreffende C. 122 over de
periode 1988-1990.

197   Nota "MUr werk voor minderheden", Stichting van de Arbeid,  's-Gravenhage  14 november  1990,
publikatienr. 6/90, biz. 6.

198    Rapport over 1990-1992 betreffende C. 122.
199 Deze maatregel wordt genoemd   in het rapport betreffende   C. 122   over   1988-1990   en    in   het

Nederlandse antwoord naar aanlciding van vragen die gesteld werden bij de bespreking van het
eerste rapport over het CESCR (E/1989/22, biz. 44).

200 Het zogenaamde 1000-banen plan voor Molukkers, dat toen  eind  1988 de doelstelling niet bereikt
was meermalen verlengd werd.

201  Zie over dit onderwerp biz. 236.
202    "Werkgelegenheid voor minderheden   bij de rijksoverheid, tweede projectperiode   1991-1995",

Tweede  Kamer  1990-1991,  21971  nr.  4.  Het plan wordt vermeld  in  de nota Minderhedenbeleid
1992, biz. 22 en  is als annex opgenomen bij het rapport betreffende C. 122 over de periode  1988-
1990.

203 Een overzicht van de EMO-plannen en andere banenplannen bij de overheid wordt gegeven in
"Etnische minderheden  bij de overheid",een studie van de Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie
Minderhedenbeleid, Rotterdam  1995.
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volgens schema verliep.204 Uit de eindevaluatie van het tweede EMO-plan blijkt
dat de taakstelling voor niet meer dan 73%  is  gehaald.205

Regelmatig wordt ook gediscussieerd over anderssoortige, soms tamelijk drastische
maatregelen die zouden moeten helpen om de werkloosheid onder 'etnische
minderheden' terug te dringen. Een voorbeeld is het voorstel om 'nieuwkomers' in
Nederland lager te belonen dan anderen.206 Het idee is dat het voor werkgevers
dan vanwege de lagere arbeidskosten aantrekkelijker wordt personen uit deze groep
in dienst te nemen. Daarmee zou echter wel een bepaalde groep werknemers een
lager loon ontvangen op grond van buitenlandse afkomst en dus feitelijk op die
grond gediscrimineerd worden. Alleen al om die reden kan niet gezegd worden dat
het een goed voorstel is. Het verlagen van de werkgeverslasten is op zichzelf wel
een goed instrument; dit dient echter te worden ingezet via bijvoorbeeld de
hierboven besproken WVA en niet via het benadelen van de betreffende
werknemers. Een ander voorbeeld  van een maatregel waarvan sommigen  een
gunstig effect verwachten op het percentage werklozen onder de 'etnische minder-
heden' is de toepassing van remigratieregelingen.207 Vanzelfsprekend moet een
gebruik van dergelijke regelingen uitsluitend op vrijwillige basis plaatsvinden. Dat
gezegd zijnde hebben remigratieregelingen voordelige kanten voor zowel degenen
die er gebruik van maken als de Nederlandse samenleving. Een substantieel effect
op de werkloosheid zal een en ander echter niet snel hebben. Daarvoor zouden er
wel heel veel mensen moeten remigreren. En het zullen meest de oudere leden van
'etnische minderheden' zijn, zij die behoren tot de eerste generatie die indertijd als
'gastarbeider' naar Nederland kwam, die voor deze regelingen in aanmerking
wensen te komen.

Het is vanzelfsprekend niet alleen de overheid die zich in moet spannen om de
arbeidsmarktpostitie van 'etnische minderheden' te verbeteren. Dit komt onder
meer naar voren in het WRR-rapport "Allochtonenbeleid" van 1989.208 De WRR
meende dat de (inmiddels doorgevoerde) tripartisering van de arbeidsvoorziening
consequenties zou hebben voor de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Er werd op
gewezen dat men de oorzaken van de hoge werkloosheid niet alleen bij de overheid
moet zoeken. Inkrimpingen bij bedrijven hebben, ook al waren die noodzakelijk,
op macro-economisch niveau grote gevolgen gehad. Terecht wordt daarbij gespro-

204   Jaarovenicht  Minderhedenbeleid  1995, blz.  51,58.
205 J.M. Dagevos  en M.A.M.M. Beljaarts,  Fjf jaar voorkeursbeleid. /nstroom, doorstroom  en

uitstroom van minderheden bij de Rijksoverheid. Onderzoek verricht in opdracht van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, Rotterdam 1996, biz.
38. Zie over het EMO-plan tevens J.M. Dagevos, Allochtonen bu de rijksoverheid. Oorzaken voor
succes en falen van voorkeursbeleid.In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken \ 995-11,  nr.  2,  biz.
143 e.v.

206   Dit werd met name voorgesteld door A. van der Zwan en H.B.  Entzinger in hun advies Beleidsop-
volging minderhedendebat van mci 1994, opgesteld in opdracht van de minister van Binnenlandse
Zaken.

207  Onder meer beschreven door A.T.J.M. Jacobs, Sociaal Beleid, syllabus 1996/1997, biz. 374. Zie
ook Inge Ruigrok, Aan het werk in het land van herkomst. In: /ntermediair 13 maart 1997, biz. 65.

208 AHochtonenbeleid, biz. 128, 129. In het derde hoofdstuk werden mogelijke verplichtingen van
anderen dan de overheid reeds in algemene zin aan de orde gesteld, zie biz. 129.
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ken  van "een enorme verspilling van menselijk kapitaal". Men verwachtte echter
dat de tripartisering zou leiden tot gezamenlijke inspanningen omdat door die
tripartisering ook sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
inspanningen ter vergroting van de arbeidskansen voor leden van 'etnische minder-
heden' zouden dan bovendien niet meer voornamelijk betrekking hebben op de
collectieve sector.

Inderdaad zijn in het kader van de Stichting van de Arbeid plannen gemaakt.
In de reeds genoemde nota "MMr werk voor minderheden" van 14 november 1990
wordt een taakstelling geformuleerd: "Het in het kader van een integrale aanpak
van de onderhavige problematiek binnen een periode van vier A vij f jaar komen tot
een evenredige arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in vergelijking met
de autochtone beroepsbevolking. "209 Omgerekend betekende   dit  dat   er   in   elk
geval 60.000 arbeidsplaatsen voor leden van 'etnische minderheden' moesten
komen. Voor het bereiken van dit doel wilde men zich richten op overleg tussen

ondernemingen en arbeidsvoorzieningsorganisaties dat, ondersteund door cao-
partijen en met betrokkenheid van de ondernemingsraad, tot opstelling van taakstel-
lende werkplannen diende te leiden. 210

Verscheidene malen bleek uit evaluaties dat het nog niet erg opschoot met die
60.000 banen.211 Werkgevers- en werknemersorganisaties bleven zich desondanks
op het standpunt stellen dat zij de kans dienden te hebben hun eigen maatregelen te
beproeven vooraleer er van overheidswege, al dan niet via wetgeving, verplichtin-
gen zouden worden opgelegd.212 Overigens   is het beoogde aantal banen uiteinde-
lijk wellicht toch gerealiseerd.213 Daarmee is echter nog geen sprake van een

209 Nota "M r werk voor minderheden", biz. 8. In de jaren voor het verschijnen van deze nota werd
in de Stichting van de Arbeid overigens reeds gediscussieerd over de noodzaak van concrete

werkgelegenheidsmaatregelen ten bate van 'emische minderheden', echter zonder dat het tot
duidelijke afspraken terzake kwam. In het SER-advies "Werkgelegenheid etnische minderheden"

van   1987   werd een inspanningsverplichting voor werkgevers aanbevolen om werknemers   uit
'etnische minderheden' aan te stellen, een plan dat evenmin veil resultaat opleverde. Zie over een
en ander A.T.J.M. Jacobs, Sociaal Beleid, syllabus  1996/1997, blz.  359.

210   Nota "Muer werk voor minderheden", biz. 11 e.v.
211  Jan Veraart Banen voor allochtonen: Positieve actie. In: LBR-Bulletin 1992 nr. 6, blz. 9. in het

Jaaroverzicht minderhedenbeleid 1995 wordt vermeld dat uit metingen door de Loontechnische
Dienst (LTD) is gebleken dat de resultaten van het Stichtingsakkoord teleurstellend zijn (biz. 52).
Ook uit de eigen evaluatie van de Stichting van de Arbeid was dit al gebleken (Stichting van de
Arbeid, le Interimevatuatie van het Stichtingsakkoord "Meer werk voor minderheden", juni \993).
Door de Stichting  van de Arbeid  zijn vier Interim-evaluaties verricht (februari  1992; juni  1993;
december 1994; maart  1996). Het Stichtingsakkoord  werd met een jaar verlengd:  in 1996 moesten

er nog eens 12.000 banen voor allochtonen bij komen. (Verklaring van de Stichting van de Arbeid
ten  behoeve  van het arbeidsvoorwaardenoverleg  1996 (en daarna), 10 oktober  1995,  biz.  8  en
bijlage  1:  Intentieverklaring van de sociale partners van 16 oktober  1995.)

212  Jan Veraart in LBR-Bulletin, biz. 8. 11. Feitelijk worden zij daarin gesteund door de regering. In
het nieuwste rapport van Nederland over de CERD lezen we buvoorbeeld: "Measures worked out
by the employees and employers concerned are more likely to succeed than legislation." Rapport
van  maart  1997 (nog zonder VN-documentnummer),  biz.  18.

213   Zie G. Wiggers, P M.  Venema en J.A. Sama(than, Het Stichtingsakkoord over etnische minderhe-
den  in de praktok. Afrondende vervolgmeting. Arbeidsinspectie, november  1996  en  de  nota "Met
minderheden meer mogelijkheden" (Vervolgnota over het minderhedenbeleid na ommekomst van
het Stichtingsakkoord 'Mddr werk voor minderheden') van de Stichting van de Arbeid, 26
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'evenredige vertegenwoordiging' van leden van 'etnische minderheden' - naar men
zegt vanwege de forse groei van het aantal werkzoekenden in deze groep.

214

De nota "Met minderheden meer mogelijkheden" verscheen in november 1996
als een vervolg op het Stichtingsakkoord dat per 1 januari 1997 afliep. Men wil de
inspanningen intensiveren en tot een integrale aanpak komen waarbij de aandacht
vooral gericht zal zijn op het decentrale niveau.215

Inmiddels is het toch tot wetgeving gekomen. Op 1 juli 1994 trad de Wet
Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) in werking.216

In   de rapportage betreffende   C. 122   werd   van te voren al aangekondigd   dat   deze
nieuwe maatregel in toekomstige rapporten besproken zou worden. Daarbij werd
aangegeven dat het doel van de wet was meer banen voor leden van 'etnische
minderheden' te creEren. 217

Een van de voornaamste middelen om het met de WBEAA beoogde doel te
bereiken is de in artikel 4 neergelegde verplichting voor ondernemingen met ten
minste 35 werknemers om een registratie bij te houden van het geboorteland van
alle werknemers alsmede van het geboorteland van de ouders van alle werknemers,
en daaruit voortvloeiend of de werknemers wel of niet behoren tot de (bij amvb
vastgestelde) doelgroepen van de wet. Ook het functieniveau van de werknemer en
of  deze een volledige dienstbetrekking heeft moet worden geregistreerd. Verder
zijn de werkgevers verplicht een openbaar verslag op te stellen waaruit de verte-

genwoordiging van leden van de doelgroepen binnen de onderneming blijkt (artikel
5). Tenslotte moet jaarlijks een taakstellend werkplan worden gemaakt waarin het
beleid betreffende aanstelling, bevordering en ontslag, de functieniveaus en de
bezetting daarvan door leden van de doelgroepen en streefcijfers voor het bereiken
van een evenredige vertegenwoordiging van leden van de doelgroepen binnen de
onderneming dienen te zijn opgenomen (artikel 9).

Opvallend is het aspect van de openbaarheid. Dat was niet opgenomen in het
wetsvoorstel Tijdelijke wet bevordering arbeidsdeelname allochtonen zoals dat op 8
december 1992 werd ingediend.218 Tegen veler verwachting in werd dit minder
vergaande wetsvoorstel gepasseerd voor het initiatiefvoorstel van Rosenm6ller e.a.
waarin het aspect van de openbaarheid wel was opgenomen.

219

De WBEAA, op het gebied van verbetering van de arbeidsmarktpositie van 'etni-
sche minderheden' tot nu toe de meest vergaande maatregel, zal ongetwijfeld ook

november 1996, publikatienr.  8/96. In laatstgenoemde nota wordt uitgelegd dat het niet mogelijk is
nauwkeurige cijfers te geven in antwoord op de vraag of de bedoelde 60.000 banen zijn gereali-
seerd. Zie biz.  7 en bulage 1.

214   Nota "Met minderheden meermogelijkheden",blz. 7. Zie ook Trouw 4-11-1994, NRC Handelsblad
5-10-1995; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1996, biz. 51,3e
Interimevaluatie  van de Stichting  van de Arbeid van 19 december  1994,  biz.  25.

215  Nola "Met minderheden meer mogelijkheden-, conclusies en aanbevelingen, blz. 9.
216   Wet van  11  mei 1994, Smatsblad  1994 nr.  423.

217    Rapport over 1990-1992.
218 Tweede Kamer 1992-1993, 22948 nrs. 1-2.
219  Ingediend op 10 april 1992, Tweede Kamer 1991-1992, 22581 nrs. 1-2.
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in de Nederlandse rapportages nog geruime tijd veel aandacht krijgen.220 De
indruk zou kunnen ontstaan dat met de WBEAA in elk geval wordt tegemoetgeko-
men  aan de eisen die gesteld  zijn  in de ILO-conventies   (met name  in C. 122,  maar
ook  in  C. 111)  en  in de internationale bepalingen waarin het recht op arbeid  als
recht van de mens is vastgelegd. Zoals reeds werd aangegeven is echter het tonen
van goede wil nog niet genoeg: de genoemde maatregelen dienen wel effect te heb-
ben.221 Weliswaar is het effect van een maatregel niet altijd even makkelijk te
meten, zeker niet als het om een recente maatregel gaat, en internationale organisa-
ties zoals de ILO kunnen wel informatie vragen van staten maar geen werkelijke
invloed uitoefenen op beslissende factoren zoals de groei van de werkgelegenheid.
Dat neemt evenwel niet weg dat er kritische opmerkingen vallen te maken over de
gewenstheid en de te verwachten effectiviteit van de genomen maatregelen.

Met het in eerste instantie gekozen uitgangspunt dat van reeds bestaande
mogelijkheden gebruik gemaakt moet worden is op zichzelf niets mis. Tenslotte is
dat ook de situatie die uiteindelijk bereikt zou moeten worden: de situatie waarin
allen voldoende hebben aan de algemene voorzieningen die de toegang tot arbeid
moeten vergemakkelijken. Extra aandacht voor wie in een minder gunstige positie
verkeren zal evenwel nodig blijven, in elk geval zolang bepaalde groepen een
duidelijke achterstand hebben. Artikel 7 van C.97 en de Nederlandse maatregelen
die als uitvoering van die bepaling kunnen worden beschouwd zijn te interpreteren
tegen deze achtergrond. Het vereiste van gratis dienstverlening door de 'public em-
ployment service' ten bate van migrerende werknemers benadrukt het belang van
een goede arbeidsvoorziening waarvan iedereen kan profiteren, en in het bijzonder
degenen die zich in de nadelige positie van migrerende werknemer bevinden.
Nederland gaat op dit punt zelfs verder dan hetgeen C.97 voorschrijft: het streven
is dat leden van 'etnische minderheden' op grond van het zogenoemde evenredig-
heidsprincipe een aandeel krijgen in het gebruik van arbeidsvoorzieningsmaatrege-
len dat overeen komt met de hoogte van de werkloosheid binnen deze groep. 222

Terecht is men er toe overgegaan om speciaal voor bestrijding van de achter-
standspositie van 'etnische minderheden' bedoelde maatregelen te nemen: algemene

maatregelen zijn immers onvoldoende gebleken. Zoals we zagen heeft de grote
aandacht voor gebrekkige scholing als oorzaak van die achterstandspositie tot
gevolg gehad dat veel maatregelen ook liggen op het terrein van de scholing. Voor
de mate waarin betere scholing inderdaad een conditio sine qua non is voor het
opheffen van de achterstand geldt, welhaast vanzelfsprekend, dat er ook voldoende
en voldoende toegankelijke scholingsmogelijkhe(len dienen te zijn. Wat dat betreft
is het vaak voorkomende gebrek aan voldoende capaciteit bij met name taalcursus-

220   De  wet werd onder meer besproken  in het rapport betreffende  C. 111  over de periode juli  1992  -
juni  1995 en het rapport betreffende C. 122 over de periode juli  1992 - juli  1994

221    Zie ook Report of the Committee of Experts, International Labour Con ference, 83rd Session  1996,
biz. 17 en 18.

222 Dit streven werd onder andere onder woorden gebracht bij gelegenheid van de rapportage over
C.97 betreffende de periode  1984-1986.
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sen en volwasseneneducatie een onaanvaardbaar probleem. 223 Zolang onvoldoen-
de capaciteit beschikbaar is is een ve/plichting tot het volgen van dergelijke
cursussen bovendien niet waar te maken. Dit nog afgezien van de vraag of een
dergelijke verplichting uberhaupt te rechtvaardigen is en of verplicht te volgen
cursussen voor alle leden van 'etnische minderheden' even zinvol zouden zijn. Een
en ander kan per geval verschillen; het is bovendien naar mijn idee zinniger om
een appel te doen op het inzicht van betrokkenen in de noodzaak van scholing en
kennis van de Nederlandse taal dan regelrechte dwang uit te oefenen.

Ondanks bovengenoemde bezwaren heeft de discussie over de noodzaak van
'inburgering' er inmiddels toe geleid dat met ingang van 1 januari 1996 zogenaam-
de 'inburgeringscontracten' worden afgesloten met 'nieuwkomers' op basis waar-
van men geacht wordt cursussen Nederlands, orientatie op de samenleving en
beroepenoriantatie te volgen. Een wetsvoorstel om een en ander de vorm van een
wettelijke verplichting te geven is op 25 november 1996 ingediend.224 De bedoe-
ling is dat voor 'nieuwkomers' (meerderjarige vreemdelingen die voor het eerst tot
Nederland worden toegelaten, maar ook buiten Nederland geboren Nederlanders,
zie artikel 1 van het wetsvoorstel) na een onderzoek naar de mate waarin zij in een
achterstandssituatie zouden kunnen geraken (artikel 2 t/m 4) een inburgeringspro-
gramma wordt opgesteld dat een opleiding Nederlandse taal, sociale redzaamheid
en maatschappelijk functioneren omvat (artikel 6). Ook moet worden gezorgd voor
maatschappelijke begeleiding en "doorgeleiding naar een instantie die zorgdraagt
voor verdere scholing of voor toegang tot de arbeidsmarkt, voor zover de nieuwko-
mer daarvoor in aanmerking komt" (artikel 6 lid 1 b en c). De uitvoering en het
toezicht komen in handen van de gemeenten, die in geval van een weigering om
aan de verplichtingen te voldoen een bestuurlijke boete kunnen opleggen. Voor
zover hierboven nog niet duidelijk is gemaakt dat aan verplichte 'inburgering'  grote
nadelen verbonden zijn moet er op gewezen worden dat de gemeenten in het
wetsvoorstel wel erg veel vrijheid krijgen toebedeeld in verhouding tot de betrok-
ken vreemdelingen225, en verder dat voor hoger opgeleide vreemdelingen geen
speciale programma's voorzien zijn: de programma's zijn gericht op laag opgelei-
den en op de onderkant van de arbeidsmarkt, zodat hoger opgeleiden het slachtof-
fer zullen worden van de Inburgeringswet. 226

223   Over deze kwestie onder andere het WRR-rapport "Allochtonenbeleid",  blz.  165,  166 en de nota
Minderhedenbeleid  1992, biz.  12. Ook onlangs kwam het probleem aan de orde, zie het Jaarover-
zicht Minderhedenbeleid  1996, biz. 40.

224 Tweede Kamer 1996-1997, 25114 nrs. 1-2. Tot deze wet van kracht wordt is alleen voor uitke-
ringsgerechtigden sprake van een wettelijke verplichting, dit op basis van de Algemene Bijstands-
wet.  Zie:  Inburgering van nieuwkomers. Aanpak vanaf  I  januari 1996. Notitie Ministerie  van
Binnenlandse  Zaken,  oktober  1995.  Zie ook Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1997, biz. 8, 9 en
19.

225  "Inburgeringswet baat gemeenten meer dan vreemdeling", Karin Alfenaar en Anne-Marie Speijers
in de Volkskrant, 19-2-1997.

226 "Inburgeringswet helpt hoger opgeleiden niet", K. Bleichrodt in Trouw, 26-3-1997 en "Hoger
opgeleiden slachtoffer van nieuwe Inburgeringswet", interview met Han Entzinger in Momentopna-
me,  41 e jaargang nr. 129, maart 1997. Overigens adviseerde Entzinger juist wei om een verplicht
"inburgeringstraject" op te zetten. Zie: A. van der Zwan en H.B. Entzinger, Beleidsopvolging
minderhedendebat. Advies  in  opdracht van  de minister van  Binnenlandse  Zaken,  mei  1994.
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Al wordt er nog zo veel gedaan aan de opleiding van werkzoekenden, als er
onvoldoende werkgelegenheid is of als leden van bepaalde groepen door andere
oorzaken niet dan met veel moeite aan een baan komen kunnen scholingsmaatrege-
len nooit voldoende zijn om een achterstandspositie op de arbeidsmarkt weg te
werken. Met allerlei ideetn voor banenplannen probeert men vooral de laatste
jaren op dit punt in te spelen.227 Het scheppen van reguliere banen is vanzelfspre-
kend te verkiezen boven min of meer 'halfzachte' oplossingen zoals banenpools,
werkervaringsplaatsen en, meer recent, de zogeheten 'Melkertbanen', zelfs als
dergelijke alternatieve werkgelegenheid tot doorstroom naar reguliere banen leidt
(wat ondanks goede intenties    niet veel voorkomt). 228 Gesubsidieerde werkgele-
genheid schept eerder illusies dan dat het een werkelijke oplossing biedt voor het
probleem van de werkloosheid.229

Afgezien van een antwoord op de vraag of en hoe er reguliere banen moeten
worden gecrelerd is natuurlijk overduidelijk dat groei van de werkgelegenheid in
elk geval niet gediend is met het wegbezuinigen van bestaande banen, het instellen
van vacaturestops en andere soortgelijke maatregelen. Eerder werd reeds gesteld
dat een dergelijk handelen onder omstandigheden in strijd geacht moet worden met
de aan het recht op arbeid verbonden plicht tot onthouding van inmenging. 230

Zolang de situatie in dit opzicht hetzelfde blijft kan evenmin aannemelijk gernaakt
worden dat werkelijk een effectief beleid gevoerd wordt om het streven naar
volledige werkgelegenheid in praktijk te brengen. Een en ander is des te wranger
waar plannen gemaakt worden om op een of andere wijze dwang uit te oefenen op
degenen die werkloos zijn. Op dezelfde manier als bij eventuele scholingsverplich-
tingen is het zinniger mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheids-

227  Dit is niet de plaats om de economische kant van arbeid en werkgelegenheidsbeleid uit te werken.
Deze kant wordt uitvoerig behandeld in bijvoorbeeld Economie van de arbeid van C. de Galan en
A.J.M. van Miltenburg, derde druk, Samsom Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1991. Ook in de
media wordt er gewoonlijk veel aandacht aan besteed.

228 Een belangrijk bezwaar tegen gesubsidieerde werkgelegenheid is zelfs dat reguliere arbeid er juist
door wordt verdrongen (zie Trouw 21-1 0-1995 ("Dringen op de markt van de aanvullende arbeid")
crt NRC Handeisblad 8-6-1995 ("Minister Melkert gaat de 'zwarte' markt op": "Want de langdung
werkloze die op deze manier aan werk komt, bezet daarmee misschien wel een baan die een ander,
ongesubsidieerd, had kunnen krijgen.")).

229 Aldus bijvoorbeeld J.C. Blankert, vice-voorzitter VNO-NCW, in NRC Handelsblad 26-8-1995
("Banenplannen scheppen vooral illusies"), Pauline van de Ven in NRC Handelsblad 27-9-1995

(Melkerts kunstbanen werken averechts") en het redactioneel hoofdartikel "Subsidiebanen" in NRC
Handelsblad 8-6-1995 ("De effecten van een opeenstapeling van subsidieregelingen staan politiek
niet ter discussie. Ook al belemmeren ze de werking van de arbeidsmarkt, beperken ze de
mobiliteit aan de onderkant, verdringen ze het particulier initiatief en verhullen ze meer problemen
dan ze oplossen. Maar het sociale gezicht van Nederland blijft in de plooi en Melkert subsidieert
voort. Zo blijft het een mengsel van sociale voortvarendheid en feitelijke hulpeloosheid.").
Vergelijkbare kritiek was hoorbaar bij het debat over de begroting van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid  in  1995 (zie daarover Trouw 7-12-1995). Ook de Rekenkamer bleek
twijfels te hebben over de 'Melkert-banen' (NRC Handelsblad 29-8-1996). Zie tenslotte het bericht
'Verzet tegen Melkertbanen" in NRC Handelsblad 15-10-1996.

230 Zie hoofdstuk 3, blz. 126.
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gevoel (of: op "hun eigen intrinsieke motivatie"231) dan dwangmaatregelen te
nemen, zeker zolang de beschikbare werkgelegenheid ver beneden de maat blijft.

In zijn reeds geciteerde artikel in NRC Handelsblad stelt Blankert: "Er is
voldoende werk in Nederland. Het probleem is alleen onze maatschappij za in te
richten dat het werk dat er ligt uitgevoerd kan worden door degenen die willen
werken. "232   Er zijn allerhande maatregelen te bedenken die daaraan kunnen

bijdragen. Met een zekere regelmaat worden in dit opzicht genoemd korter werken
en invoering van een recht op een deeltijdbaan233, meer mogelijkheden voor
'opfrisverlof of verlof voor zorg en scholing234, lagere lasten voor werkgevers
(goedkopere arbeid)235, bepaalde soorten werk weer door mensen laten verrichten
in plaats van door (milieuvervuilende) machines236, meer werk van buiten het
formele circuit binnen dat circuit brengen, aandacht voor de vraagkant van de
arbeidsmarkt (in verband met de gedachte dat werkgelegenheid door het handelen

van   ondernemingen   pas   echt kan toenemen), flexibilisering en herverdeling   van
arbeid.237 Wat het laatste punt betreft valt op dat het Committee of Experts van
de ILO in 1981 in een Observation om informatie vroeg betreffende inhoud en
effect van de maatregelen voor herverdeling van arbeid die de Nederlandse
regering zelf had aangekondigd.238 Merkwaardigerwijze is een reactie op deze
duidelijke vraag van het Committee niet terug te vinden in de volgende rapporten.
Het lijkt erop dat hier iets is blijven liggen.

Bovenstaande mogelijke maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid zijn
overwegend te beschouwen als algemene maatregelen. Ze gaan echter verder dan
de genoemde algemene arbeidsvoorzieningsmaatregelen en kunnen in die zin eerder

effectief zijn voor degenen die kampen met een achterstandspositie op de arbeids-
markt. Datzelfde geldt ook voor vergroting van de aandacht voor niet de vraag-
maar juist de aanbodkant van de arbeidsmarkt - dat wil zeggen vergroting van de
aandacht voor de individuele mogelijkheden van werkzoekenden. De WRR signa-
leerde reeds in het rapport "Allochtonenbeleid" dat een sterk vraaggerichte arbeids-

voorziening mensen buiten de boot doet vallen doordat de eisen van werkgevers als
enig uitgangspunt dienen. 239

Het eigen initiatief van betrokkenen kan verder nog bevorderd worden door
aandacht te besteden aan mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap. In het
Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1995 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
wordt om die reden melding gemaakt van voorlichting, opleidingsprojecten,
begeleiding en subsidie voor kwaliteitsverbeterende projecten ten behoeve van

231  Zoals J.C. Ott het formuleert, NRC Handelsblad 6-12-1995.

232  NRC Handelsblad 26-8-1995.

233  NRC Handelsblad 24-3-1995 en 22-4-1995.
234  NRC Handelsblad 26-7-1995 en 2-9-1995.
235  NRC Handelsblad 30-3-1995 en 114-1995.
236 NRC Handelsblad 12-8-1995.
231  NRC Handelsblad 22-7-1995 en 19-8-1995.
238   In de rapportage betreffende C.122 over 1978-1980.
239 AUochtonenbeleid, biz. 129.
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zowel startende als gevestigde ondernemers uit 'minderheidsgroepen'.240 Hierbij
wordt opnieuw opgemerkt dat althans tijdelijk specifieke maatregelen nodig zijn
omdat regulier beleid en bestaande voorzieningen onvoldoende blijken om deze
groep te ondersteunen.241 Bevordering   van zel fstandig ondernemerschap    is    een
weg ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van leden van 'etnische minderhe-
den' die bij alle ophef over gebrek aan mogelijkheden voor het verrichten van
arbeid in loondienst beslist niet vergeten mag worden. Inmiddels zijn de Turkse
supermarkten welbekend, maar er zijn natuurlijk vele andere vormen van werk
voor zelfstandigen denkbaar.

Meest specifieke maatregel ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van
'etnische minderheden' is tot nu toe de boven besproken WBEAA. Vanaf het
moment dat sprake was van een eventuele wet waarin registratie van werknemers
behorend tot 'etnische minderheden' geregeld zou worden bleken er zowel fervente
voorstanders als duidelijke tegenstanders te zijn van een dergelijke regeling. Naar
het oordeel van sommigen ging de wet veel te ver, volgens anderen nog lang niet
ver genoeg. De nodige toelichtingen, commentaren en analyses zijn inmiddels
verschenen. 242

Een aantal bezwaren, vooral maar niet uitsluitend aangevoerd van werkgevers-
zijde, is tamelijk voor de hand liggend: werkgevers krijgen nu toch een verplich-
ting opgelegd; openbare rapportage brengt negatieve beeldvorming over onderne-

240  Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1995, biz. 56 en 57. Zie ook het Jaarovenicht 1996, biz. 55 en
56, en het ./aarovenicht 1997, biz. 37 en 38. In de laatstgenoemde nota gaat de aandacht overigens
alleen uit naar startende ondernemers.

241     Jaaroverzicht  Minderhedenbeleid  1995, blz.  56.
242 Ten behoeve van werkgevers verscheen een toelichting van de hand van de opstellers van de wet:

"Arbeidsdeelname allochtonen", door Paul RosenmOller, Louise Groenman en Hans Dijkstal
(Kluwer, Del/enter 1994).In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd onderzoek
verricht naar de wijze waarop "een betrouwbaar meetsysteem van het aantal allochtone en
autochtone personeelsleden" kon worden opgezet, dit ten bate van een beoordeling van de
effectiviteit van het EMO-beleid maar tegelijk ook om aan te geven op welke wijze "etnische
registratie" bij ondememingen het best zou kunnen worden ingevoerd: A.0. Verweij, Een kwestie
van organiseren. De invoering van een etnische registratie in arbeidsorganisaties in het kader van
de Wet bevordering evenredige arbeidsdeeiname allochtonen (WBEAA) en het EMO-beleid
(Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, Rotterdam 1995). Verder verrichtte   het
Bureau voor Economische Argumentatie praktijkonderzoek naar de ervaringen met de WBEAA. De
uitkomsten van dat onderzoek zijn beschreven in "De WBEAA in praktijk: ervaringen van onderne-
mingen", eindrapportage, Hoofddorp 1995.  In het LBR-Bulletin verschenen enkele korte analyses:
LBR-Bulletin lie jaargang  1995, nr. 3, biz. 2 e n 3 en nr. 4/5, biz.  1 1. In de laatste van deze twee
wordt ook een LBR-onderzoek naar uitvoering en effect van de wet aangekondigd. Inhoudelijk
betekent dat dat het LBR de uitvoering van de WBEAA blijft volgen. Resultaten van dit
langlopend onderzoek zijn onder andere te vinden in het artikel "Bedrijven worden zich bewust van
noodzaak allochtonenbeleid" van Jan Veraart en Aydin Yenal, LBR-Bulletin 1996 nr. 3, blz. 12 en
in de rubriek 'berichten' van LBR-BuUetin  1996 nr. 4, biz. 13 ("Administratieve kosten WBEAA
sterk overdreven"). Tenslotte heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in  1996
een uitgebreid evaluatieonderzoek laten verrichten ten behoeve van het verslag dat de minister op
grond van artikel 11 WBEAA twee jaar na inwerkingtreding van de wet aan het parlement moet
zenden: A. Berkhout, G.H.J. Homburg en R.C. van Waveren, Bereik en efecten WBEAA. Eindrap-
port van het onderzoek uitgevoerd door Regioplan Onderzoek Advies en Informatie B.V. in
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 's-Gravenhage. oktober 1996.
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mingen teweeg; de registratie is administratief gezien een (te) grote belasting voor
werkgevers; registratie werkt stigmatiserend voor leden van 'etnische minderhe-
den', het registreren van etnische afkomst is op zichzelf een vorm van rassendiscri-
minatie en bovendien een schending van de privacy.243 De meeste van deze
bezwaren zijn ook eenvoudig te weerleggen. Als werkgevers een wettelijke
verplichting hadden willen voorkomen hadden ze zelf eerder en op meer effectieve
wijze maatregelen moeten nemen. Voor bedrijven die de negatieve beeldvorming
vrezen geldt in feite hetzelfde: "Werkgevers die een goed beleid voeren hebben
niets te vrezen" stelt het Nederlands Centrum Buitenlanders.244 En de administra-
tieve belasting zal in praktijk helemaal niet zo zwaar zijn als werkgevers willen
doen voorkomen. 245

Het bezwaar dat registratie van etnische afkomst stigmatiserend en discrimine-
rend is en een schending van de privacy is steekhoudender. De Registratiekamer
stelde in een advies aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de risico's op
dit punt tamelijk groot waren en dat een grote terughoudendheid bij een dergelijke
registratie daarom noodzakelijk was.246 Een van de punten waarover de Registra-
tiekamer een waarschuwend geluid liet horen is een vastleggen van gegevens
betreffende nationaliteit of geboorteplaats. Op zichzelf zijn dat geen "gevoelige
gegevens" in de zin van de Wet Persoonsregistraties, maar ze kunnen dat wel
worden, namelijk "als zij uitsluitend of in hoofdzaak met het oog op het bepalen
van iemands etnische afkomst worden vastgelegd. In dat geval moet aan nog,1247

meer eisen worden voldaan dan toch al voor registratie van persoonsgegevens

gelden. Met name gaat het dan om de eis dat registratie noodzakelijk is voor een
goede vervulling van de taak van de houder van de gegevens, dat de gegevens
alleen voor doeleinden die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn
mogen worden gebruikt, dat sprake is van een concreet beleid van de kant van de
houder dat bedoeld is voor de bestrijding van achterstand en dat de maatregelen in
een redelijke verhouding tot het beoogde doel staan en zonder de te registreren
gegevens niet kunnen worden uitgevoerd.248

De WBEAA is wel degelijk met waarborgen omkleed. Zo is het voor de
werknemer mogelijk om bezwaar te maken tegen registratie van zijn gegevens,
hoewel er wel een verplichting is die gegevens te verstrekken. Ook blijft de
anonimiteit gewaarborgd. Het principitle bezwaar tegen registratie van etnische
afkomst blijft niettemin overeind, ook de in dit verband veelgehoorde leuzes "het
doel heiligt de middelen" en "meten is weten" zijn niet voor alle tegenstanders
voldoende om de bezwaren weg te nemen.

243 Zie onder meer het rapport van het Bureau voor Economische Argumentatie, biz.  7  tot en  met  13
en blz. 19 e.v. en Verweij, blz. 14 e.v.

244 Trouw 3-7-1993.

245  "Administratieve kosten WBEAA sterk overdreven" meldt het LBR-Bulletin 1996 nr. 4, biz. 13.
Een vergelijkbare reactie kwam van S. Elderenbosch, secretaris van de Vereniging van Kamers van
Koophandel en Fabrieken in Nederland, in Trouw  1 -2-1994.

246  Registratiekamer, Advies concept-nola Registratie en Rapportage Minderhedenbeleid, Rijswijk, 3
februari  1992 en bijbehorend persbericht van 5 februari  1992.

247  Registratiekamer, biz. 13.
248 Biz. 9-12.
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Dat we te maken hebben met een maatregel die juist stigmatiserend of zelfs
discriminerend werkt is een principieel bezwaar dat in wezen voor alle specifiek
voor een bepaalde groep bedoelde maatregelen gelden kan. Als zodanig komt de
WBEAA nog terug in paragraaf c van dit hoofdstukdeel betreffende positieve actie
en positieve discriminatie. In dat verband zal tegelijk het feit aan de orde komen
dat de WBEAA alleen die groepen van 'etnische minderheden' tot haar doelgroe-
pen rekent die in het bij de wet behorende besluit zijn gespecificeerd.249 Dat de
WBEAA als maatregel juist discriminatie in de hand kan werken blijkt bijvoorbeeld
uit een zaak waarin de Commissie Gelijke Behandeling uitspraak deed. De invul-
ling van de door de WBEAA verlangde gegevens betreffende etnische afkomst had
kennelijk een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing van de werkgever in
kwestie om te komen tot betindiging van de arbeidsovereenkomst. 250

Een voor wat de effectiviteit van de WBEAA betreft welhaast dodelijk verwijt
is dat met de registratie op zichzelf geen allochtoon meer aan het werk komt.
Hoogstens kan gesteld worden dat werkgevers door de registratieverplichting
gedwongen worden leden van 'etnische minderheden' als het ware eerder te zien
staan als potenti8le werknemers.251 De taakstellende werkplannen die de werkge-
ver op moet stellen op grond van artikel 9 van de WBEAA hebben - wellicht
omdat deze niet openbaar gemaakt hoeven te worden - veel minder aandacht
gekregen. Dat is onterecht, aangezien het hier om een maatregel gaat die waar-
schijnlijk doeltreffender  is. 252

Inmiddels heeft zich in de praktijk een geval voorgedaan waarin de WBEAA
wel degelijk een effectief instrument bleek te zijn. Nadat was geconstateerd dat het
reisbureau Holland International niet aan de verplichtingen tot het opstellen van een
rapportage en een taakstellend werkplan had voldaan bood het Inspraakorgaan
Turken (IOT) aan te helpen bij het voldoen aan die verplichtingen. Toen Holland
International nia bereid bleek tot overleg - met als argument dat eerst de aan de
gang zijnde fusie diende te worden afgewikkeld - heeft het IOT aangifte gedaan
van de overtreding van de WBEAA. Vervolgens is het alsnog tot overleg gekomen.
De mogelijkheden die de WBEAA biedt waren hier dus voldoende om de betref-
fende werkgever er toe te brengen een begin te maken met het opzetten van een
'allochtonenbeleid'.253

249 Zie blz. 234.
250 Commissie Gelijke Behandeling, oordeel  95-63  van 7 december  1995.  Zie ook hoofdstuk  5,  biz.

311.

251  Berkhout e.a., blz. 44, biz. 61 en biz. 76. Zie ook het rapport van het Bureau voor Economische
Argumentatie, biz. 7.

252 Zie daarover nog verder hieronder op biz. 221. Zie ook Berkhout e.a., biz. ix. Het LBR stelt voor
om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 'voortrekkersrol' te laten vervullen
voor wat betreft de opstelling van taakstellende werkplannen en om werkgevers die goede plannen
opstellen daarvoor "een zekere erkenning" te geven. Verder zou de mogelijkheid die de RBA's op
grond van de WBEAA hebben gekregen om taakstellende werkplannen bij werkgevers op te vragen
moeten worden omgezet in een verplichting. LBR. Evaluatie WBEAA - Tijd voor sancties. LBR-
Bulletin 1996 nr. 5, biz. 12.

253  Over deze kwestie zie Trouw 29-5-1996 en Marc Engberts, Eerste aangifte overtreding WBEAA.
In:   Contrast, 3e jaargang nr.  19, 6 juni 1996, biz.  1.
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Opvallend is dat veel werkgevers, waaronder enkele ministeries, te laat
kwamen met hun registratie of zelfs geheel in gebreke bleven.254 Van het opstel-
len van een jaarverslag en een werkplan blijkt in veel gevallen nog minder terecht
te komen.255 Nu de WBEAA er eenmaal is moet deze wet wel uitgevoerd wor-
den, anders blijft van enig effect op de arbeidsmarktpositie van 'etnische minderhe-
den' helemaal weinig over. Het is goed op dit punt in herinnering te brengen dat
het om een 4/delijke wet gaat. Evenals bij het Stichtingsakkoord gaat het immers
om het bereiken van evenredigheid. Als die bereikt is hoeft de wet niet langer in
werking te blijven. Belangrijk is verder de constatering dat bedrijven die aan de

rapportageverplichting hebben voldaan in veel gevallen komen tot een aanpassing
van hun personeelsbeleid: de WBEAA heeft hen kennelijk bewust gemaakt van de
noodzaak van een dergelijke aanpassing.

256

Na overleg met de sociale partners heeft de minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten de WBEAA op een aantal
punten te willen wijzigen.257 De bedoeling is om het jaarverslag en het taakstel-
lend werkplan samen te voegen tot 66n document dat in het sociaal jaarverslag van

de onderneming kan worden opgenomen. In plaats van naar de Kamer van Koop-
handel moeten verslag en werkplan voortaan naar het RBA gestuurd worden. De
documenten zullen ter inzage zijn voor individuen en organisaties die "aantoonbaar

betrokken zijn" bij verbetering van de arbeidsmarktpositie van 'etnische
minderheden' en niet dan na overleg met de betreffende onderneming openbaar
gemaakt mogen worden. De strafrechtelijke handhaving zal door een ambtelijke
handhaving vervangen worden. 258

Het ziet er naar uit dat de voorgestelde wijzigingen een verbetering betekenen.
Het is goed mogelijk dat het taakstellend werkplan meer aandacht krijgt wanneer
het in eenzelfde document als het jaarverslag moet worden opgenomen. Er hoeft
dan geen apart document voor opgesteld te worden en het werkplan zal net zo
openbaar zijn als het verslag. Verder is het RBA een logischer adres voor de
documenten. Het RBA staat dichter bij de arbeidsmarkt dan de Kamers van Koop-
handel en zal daarom naar verwachting meer doen met de documenten dan de
Kamers van Koophandel. De beperking van de openbaarheid lijkt op het eerste

254 Hierover verschenen veel berichten in de kranten. Een en ander werd ook gesignaleerd in het
rapport van het Bureau voor Economische Argumentatie, biz. 8. Het LBR constateert dat ongeveer
een vijfde van de bedrijven die dienen te rapporteren dit ook gedaan heeft. Van de grote bedrijven

(750 werknemers of meer) bleek buna de helft aan de verplichtingen te voldoen. Jan Veraart en

Aydin Yenal, Bedrijven worden zich bewust van noodzaak allochtonenbeleid. In: LBR-Bulletin
1996 nr. 3, blz. 13. In het rapport van Berkhout e.a. wordt geconstateerd dat 57% van de WBE-
AA-plichtige werkgevers een registratie heeft ingericht (blz. 21).

255 Rapport Bureau voor Economische Argumentatie, biz. 37 e.v., Berkhout e.a., biz. 30 en biz. 37.
256  Jan Veraart en Aydin Yenal in LBR-Bulletin 1996 nr. 3, biz. 14.
257   Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brief van 4 december 1996, kenmerk AV/A&M/-

96/2081, biz. 3 en 4.
258   Op 26 mei  1997 werd ingediend het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet bevordering evenredige

arbeidsdeelname allochtonen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet
stimulering arbeidsdeelname minderheden), Tweede Kamer 1996-1997, 25369   nrs.    1-2.   De
voorgestelde wijziging ten aanzien van de definiering van de doetgroepen werd reeds besproken in

hoofdstuk 1 (zie biz. 45).
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gezicht een achteruitgang. Wanneer alleen betrokken individuen en minderhedenor-
ganisaties inzage kunnen verkrijgen in de documenten en deze niet dan na overleg
met de werkgever openbaar mogen maken is echter het te verwachten gevolg dat
de rol van de minderhedenorganisaties groter zat worden dan tot nog toe het geval
bleek en bovendien dat aan overleg een belangrijker plaats zal worden toebedeeld.
Juist overleg tussen betrokkenen is een goed instrument ter vergroting van de
bereidheid van werkgevers om tot actie over te gaan. In dat verband is ook van
belang dat werkgevers- en werknemersorganisaties hebben laten weten in te
stemmen met de voorgenomen wijzigingen van de wet.259 De kans op een betere
toepassing van de wet en dus op een gunstig effect op de werkgelegenheidssituatie
van 'etnische minderheden' wordt daar beslist door vergroot.

Men zou kunnen zeggen dat de WBEAA te vroeg is gekomen, nu de taakstel-
ling van 60.000 banen uit het akkoord van de Stichting van de Arbeid waarschijn-
lijk toch gehaald is. Nog afgezien van het feit dat daarmee de evenredigheidsdoel-
stelling nog niet gerealiseerd werd kan echter niet goed worden aangegeven
waardoor precies in de laatste jaren meer leden van 'emische minderheden' een
baan vonden dan in de eerste jaren van het Stichtingsakkoord: is dit gebeurd
dankzij of ondanks dat akkoord? Het is goed mogelijk dat bekendheid met de
problematiek en gewenning ten aanzien van de gedachte aan meer allochtone
werknemers bij werkgevers de belangrijkste rol hebben gespeeld.260 Overigens
kan ook het Stichtingsakkoord ten minste op dat punt een bijdrage geleverd
hebben. Verder was het ook op grond van het Stichtingsakkoord de bedoeling dat
werkgevers taakstellende werkplannen zouden opstellen. Hierdoor kan echter
weinig zijn bijgedragen aan het bereiken van de doelstelling van 60.000 banen
aangezien van de opstelling van dergelijke werkplannen niet veel terecht is geko-
men.261 Tenslotte valt nog te wijzen op een door de Stichting van de Arbeid in
het kader van het Akkoord gedane aanbeveling om cao-afspraken te maken die
meer effect lijkt te hebben. Geconstateerd wordt  dat het aantal afspraken  in   cao's
over invoering van lage loonschalen en over scholing, werkgelegenheid en deeltijd-
arbeid de afgelopen jaren sterk gestegen is.262 De Stichting beveelt aan om de
inspanningen op dit gebied voort te zetten.263 Net als bij de taakstellende werk-
plannen gaat het hier om een vorm van maatregelen die waarschijnlijk effectiever
kan zijn dan sommige andere van de in deze paragraaf besproken maatregelen.

Gezien de hoofdrol die discriminatie, in directe of in indirecte vorm, blijkt te
spelen onder de oorzaken voor de achterstandspositie van leden van 'etnische
minderheden' op de arbeidsmarkt moet ook aandacht besteed worden aan maatrege-
len die speciaal op dat punt betrekking hebben. Hierover handelt daarom de
volgende paragraaf van dit hoofdstukdeel.

259   Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brief van 4 december  1996, biz.  4.
260    Aldus  ook de heer Hamaker van de Stichting  van de Arbeid, gesprek 12 december  1995.
261     Stichting van  de  Arbeid,  3e  jnterimevaluatie  van  het  Stichtingsakkoord  "Meer  werk  voor  minderhe-

den", 19 december  1994, blz.  30.
262    Verklaring  van de Stichting  van de Arbeid  van 10 oktober  1995,  blz.  5  en  6.
263  Biz. 7 van de Verklaring.
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b.   Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van discriminatie

De belangrijkste internationale bepalingen die staten ertoe verplichten om maatre-
gelen te nemen specifiek ter bestrijding van rassendiscriminatie op het gebied van
de arbeid zijn artikel 5 (e) (i) CERD en de artikelen van C.111 van de ILO.264
Maatregelen bedoeld om aan de internationale eisen tegemoet te komen zullen we
dus in de eerste plaats beschreven vinden in de rapportage betreffende deze twee
verdragen.

Op het punt van de discriminatiebestrijding bestaan er enkele belangrijke
maatregelen van wetgevende aard. Daarnaast zijn er ook maatregelen op bestuurlijk
niveau en uitspraken van rechterlijke instanties. Bovendien moet gekeken worden
naar wat de sociale partners en de individuele werkgevers doen. Verder kunnen

nog de werkzaamheden van organisaties, zoals het Landelijk Bureau Racismebe-

strijding (LBR), meegerekend worden.
De situatie v66r de arbeidsverhouding is nog weer in verschillende fasen op te

delen. Er kan bijvoorbeeld een tweedeling gemaakt worden: de eerste fase omvat

dan werving en selectie, de tweede fase het feitelijke aangaan van een arbeidsover-
eenkomst  en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Werving en selectie265

kunnen echter ook nog als twee aparte fasen worden gezien. De genomen maatre-

gelen kunnen op al deze fasen betrekking hebben dan wel op 66n daarvan in het
bijzonder. De kwestie van de arbeidsvoorwaarden valt overigens buiten het bestek
van dit boek, omdat we daarmee in wezen al terecht zijn gekomen bij de situatie
tijdens de arbeidsverhouding.

Naar aanleiding van de voorgenomen ratificatie van de CERD werd besloten

uitvoeringswetgeving op te stellen. Daarbij werd gekozen voor een strafrechtelijke
aanpak.266 Deze benadering is tevens in overeenstemming met de wijze waarop
het Committee of Experts van de ILO meent dat rassendiscriminatie dient te
worden bestreden: bij herhaling heeft het Committee er in general observations en
direct requests de nadruk op gelegd dat speciale wetgeving waarin elke vorm van
discriminatie in arbeidsaangelegenheden als 'illegal' wordt gekwalificeerd een
vereiste is.267 Artikel  3  (b)  van  C. 111 verplicht zelf trouwens  ook tot wetgeving,
voor zover die in het kader van het in het tweede artikel voorgeschreven beleid ter
bevordering van "equality of opportunity and treatment" in de arbeid noodzakelijk
is.  De Nederlandse regering was overigens van mening  dat de ratificatie  van C.111

264  In het tweede hoofdstuk werden deze bepalingen reeds besproken, zie biz. 74 en blz. 83.

265   Vergeluk C.A. Groenendijk, Recht tegen rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt.  In:  SMA  1983,
blz. 660. De hieronder nog te bespreken Algemene Wet Gelijke Behandeling onderscheidt in het
vijfde artikel eveneens tussen werving en selectie enerzijds en het aangaan van een arbeidsverhou-

ding anderzijds. Arbeidsvoorwaarden worden nog weer apart genoemd.
266 In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp voor de uitvoeringswet werd aangegeven dat

wettelijke maatregelen opgesteld moesten worden omdat het verdrag daartoe verplicht en dat men
met name strafrechteluke bepalingen  in dat verband noodzakelijk achtte. Tweede Kamer  1967-
1968, 9724 nr. 3, biz. 3 en 4.

267  Dit werd door het Committee verwoord in Report Ill part #A, International Labour Conference,
58th session 1973, General Observation op biz. 172
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geen   aanleiding   gaf  tot de opstelling van apane wetgeving.   In het eerste rapport
over deze conventie wordt daarom volstaan met een verwijzing naar de uitvoe-
ringswetgeving  voor de CERD.268

Naast de in het eerste hoofdstuk reeds besproken definitie van discriminatie die
in artikel 90 quater Sr is neergelegd en die een bijna woordelijke vertaling is van
de definitiebepaling uit de CERD verdient artikel 429 quater Sr de meeste aan-
dacht. De nieuwste versie van dit artikel luidt als volgt: "Hij die in de uitoefening
van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun
godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboe-
te van de derde categorie."  Als we de versie zoals die oorspronkelijk in de uitvoe-
ringswet geformuleerd werd hier naast leggen zien we dat er tussen toen en nu de
nodige wijzigingen zijn aangebracht: "Hij die, in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, bij het aanbieden van goederen of diensten, dan wel bij het gestanddoen
van een aanbod, iemand wegens zijn ras achterstelt, wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden. „269

De belangrijkste wijziging  is de toevoeging van  'ambt'. Deze toevoeging vond
pas plaats bij de meest recente wijziging van het artikel.270 Volgens Groenendijk
zou men bij deze overheidsorganen hebben moeten terugvallen op de bepaling van
artikel 2 lid 1 (a) CERD: de plicht van de staat om ervoor te zorgen dat overheids-
organen  zich niet schuldig maken aan discriminatie  naar   ras.271 Dat zou een
toepassing betekenen van deze internationale bepaling zonder dat daar uitvoerings-
wetgeving    aan    te    pas komt. Theoretisch interessant   is de vraag   of de rechter,
indien bijvoorbeeld op een ministerie bij werving of selectie naar ras gediscrimi-
neerd zou zijn en daarvoor een strafvervolging zou zijn ingesteld, hierbij wel zou
zijn overgegaan tot rechtstreekse toepassing van het bewuste verdragsartikel. Met
strafbaarstelling van rassendiscriminatie door ambtenaren wordt in elk geval een
omissie in de wetgeving goedgemaakt.

272

De strafbaarstelling van rassendiscriminatie in artikel 429 quater Sr is een
beperkte: er is slechts sprake van een overtreding. Een aantal jaren geleden echter
werd onderkend dat een zwaardere strafbepaling noodzakelijk was aangezien "met
de huidige middelen racisme onvoldoende bestreden kan worden. "273   Om  die
reden werd een nieuw artikel 137g ingevoegd waarin discriminatie naar ras bij de
uitoefening van ambt, beroep of bedrijf als misdrijf stratbaar is gesteld.274

268   Rapport over de periode 1973-1975.
269   Wet van 18 februari  1971, Stb.  1971  nr.  96.
270 Van kracht sinds  I  februari  1992.

271  Groenendijk in SMA 1983, blz. 666.
272  Zie ook het commentaar van het LBR op de notitie van de Minister van Justitie van 26 september

1985, gepubliceerd in LBR-Bulletin 1986 nr. 1, biz. 25.

273 Wetsvoorstel "Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enkele bepalingen tot het tegengaan
van discriminatie op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homosek-
suele gerichtheid", Derde Nota van wijziging, Tweede Kamer 1989-1990, 20239 nr.  15.

274    Bij wet van 14 november  1991, Stb.  1991  nr.  623. In bijna alle rapporten van Nederland betreffen-
de C. 111 worden de straibepalingen en de wijzigingen die daarin zijn aangebracht beschreven.
Hetzelfde geldt voor de rapportage over de CERD.
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In de eerste versie van artikel 90 quater werd de term discriminatie overeen-

komstig artikel 1 CERD gereserveerd voor een handelen dat plaatshad op het
terrein van het openbare leven. De verhouding tussen werkgever en werknemer

zou daar dan als verhouding tussen particulieren buiten vallen, althans wanneer
men 'openbaar' niet zo ruim opvat dat deze term alles behalve de priv6sfeer
omvat.275 Toch werd 'achterstellen wegens ras' in arbeidsverhoudingen door
middel van artikel 429 quater strafbaar gesteld.

Het lijkt erop dat hier enige spraakverwarring heerst. Zoals in het eerste

hoofdstuk reeds werd gesteld is het immers niet de bedoeling geweest om via de
definitiebepaling bepaalde rechten buiten het bereik van de conventie te plaatsen en
zal het vijfde artikel, waarin ook rechten vermeld zijn die niet strikt behoren tot de
sfeer van het openbare leven, als het er op aan komt voorrang hebben boven de
definitiebepaling. 276 Hetzelfde kan gelden   voor de verhouding tussen artikel   429

quater en artikel 90 quater. Artikel 429 quater is de bepaling waar het om gaat.
De praktijkrol van de definitiebepaling, artikel 90 quater, is slechts een beperk-
te.277

Verder is het nog maar de vraag of de verhouding tussen werkgever en
werknemer niet tot 'het openbare leven' behoort. De term 'openbaar' moet niet
worden beschouwd als tegenstelling van 'besloten' maar als tegenstelling van

'prive' zodat bijvoorbeeld rassendiscriminatie op de werkplek binnen het bereik
van de strafbepalingen valt.278 Bij de aanvulling van het Wetboek van Strafrecht

is artikel 90 quater aangepast: 'het openbare leven' is vervangen door 'het maat-
schappelijk leven'.279 Daarmee  is nu zonder meer duidelijk  dat  het  hele  maat-

schappelijk leven buiten de priv6sfeer onder de definitiebepaling valt, dus inclusief
de  arbeidsverhouding.

280

Feit is dat ondanks de strafbaarstelling van rassendiscriminatie in de situatie
v66r de arbeidsverhouding zelden rechterlijke uitspraken worden gedaan over
bijvoorbeeld discriminerende personeelsadvertenties of selectiemethoden. Daarvoor
zijn meerdere oorzaken aan te geven die voor een belangrijk deel op het procedure-
le vlak liggen en als zodanig in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk nog aan de
orde zullen komen. Op deze plaats is het van belang om op te merken dat niet vaak

sprake zal zijn van directe en openlijke discriminatie. De zaak van een aardbeien-
kweker die vervolgd werd omdat hij in een advertentie om "Hollanders" vroeg is

275  Zie A.T.J.M. Jacobs, Over discriminatie in het arbeidsbestel. In: Arbeid en discriminatie. A.T.J.M.
Jacobs (red.) e.a., Kluwer, Deventer 1992, biz. 3.

276 Zie hoofdstuk 1  paragraaf a, biz.  15.
277  Hetgeen ook moge blijken uit het feit dat van de strafrechtelijke uitspraken die zijn opgenomen in

de verzameling Rechtspraak Rassendiscriminatie slechts in een enkele aandacht is besteed aan
artikel 90 quater Sr.

278    Aldus L. Mulder  in  een noot onder Politierechter Haarlem 23 augustus  1993,  RR  no.  328.
279  Wet van 14 november 1991, Stb. 1991 nr. 623
280 Als gevolg van deze aanpassing kon ook in beide bepalingen dezelfde terminologie gebruikt

worden, dat wil zeggen de term 'discrimineren' was nu ook bruikbaar in artikel 429 quater. Zie de
brief van de Minister van Justitie, Tweede Kamer 1989-1990, 20239 nr. 23, biz.  I  en 2.
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tamelijk uitzonderlijk.28' En wat betreft werving en selectie zal het meestal gaan
om methoden "die onbedoeld in het nadeel werken van allochtone werkzoekenden",
zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het formuleerde. 282

Verder is er nog het probleem dat gewoonlijk niet in de openbaarheid komt op
grond van welke argumenten men in de sollicitatiefase een selectie heeft gemaakt.
Om met Groenendijk te spreken, "Dat het aantal advertenties waarin om 'Holland-
se jongens' wordt gevraagd de laatste jaren is afgenomen, wil niet zeggen, dat men
in  feite  niet naar blanke werknemers  op zoek  is. "283 Dit blijkt  ook uit onderzoek
naar standpunten van werkgevers: desgevraagd gaven vele werkgevers toe dat zij
liever geen leden van 'etnische minderheden' in dienst wilden nemen.284

Indirecte en verborgen discriminatie vallen wel degelijk onder het verbod van
artikel 429 quater Sr. Uit de hier aangegeven problemen blijkt echter dat voor de
bestrijding van rassendiscriminatie niet kan worden volstaan met deze strafbepa-
ling.

Het voorgaande betekent overigens niet dat op geen enkele andere strafrechte-
lijke veroordeling te wijzen valt. Net als de werkgever die de genoemde adverten-
tie had geplaatst werd ook een uitzendbureau veroordeeld tot een geldboete
vanwege een directe verwijzing naar raciale kenmerken. Bij registratie van een
werkzoekende was melding gemaakt  van een 'donkere huidskleur'. De uitspraak
dateert uit 1986, dat wil zeggen van voor het tot stand komen van de hieronder te
bespreken gedragscode voor uitzendondernemingen.285 Twee jaar later sprak de
Voorzitter van het Scheidsgerecht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen
(ABU) uit dat het uitzendbureaus niet is toegestaan bij bemiddeling in te gaan op
discriminerende eisen van werkgevers.286 Artikel 429 quater werd daarbij, samen
met verdragsbepalingen terzake, aangehaald als een weergave van een in de
samenleving als dwingend ervaren norm waarmee uitzendbureaus op grond van

281 Kantonrechter Zutphen 15 september 1982, ongepubliceerd, vermeld  door  A.J. van Duijne
Strobosch, Bestrijding van discriminatie naar ras. Enkele ervaringen met de bestrijding van raciale
discriminatie in andere landen. WODC-rapport, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage  1983, biz.  74.

282   Sociale Nom 1993, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 1992, Tweede
Kamer 1992-1993, 22802 nrs. 1-2, biz. 30.

283  Groenendijk in SMA 1983, biz. 661.
284 Groenendijk vermeldt een onderzoek  van  1982  in zijn artikel  in  SMA   1983  (blz.  661).  In  het

rapport "Gelijke kansen voor allochtonen op een baan? Werving- en selectieprocessen op de
arbeidsmarkt voor on- en laaggeschoolden" dat werd opgesteld in opdracht van het Directoraat-
Generaal voor de Arbeidsvoorziening (Amsterdam, maart 1990) worden verscheidene onderzoeken
genoemd waaruit blijkt dat werkgevers zeggen liever een autochtoon in dienst te nemen en dat die
keuze meestal gerechtvaardigd wordt zonder openlijk te discrimineren, namelijk door verwijzing
naar eerdere negatieve ervaringen met allochtonen of mogelijke problemen met collega's en
klanten (blz. 63 en 64). Recent verscheen "Onbekend maakt onbemind Over se/ectie van allochto-
nen op de arbeidsmarkt." 0. Veenman,  Van  Gorcum,  Assen  1995.)  Uit dit onderzoek  bleek dat
minder werkgevers dan voorheen uitdrukkelijk te kennen gaven geen 'allochtonen' (meer) in dienst
te willen nemen, maar waarschijnlijk, aldus Veenman, valt dat deels te verklaren uit een inmiddels
grotere neiging tot het geven van 'sociaal wenselijke antwoorden' (biz. 41,42).

285 Ongepubliceerd, mondelinge uitspraak  d.d.   14  mei  1986  van een onbekende instantie.  Voor een
bespreking van deze zaak, zie  LBR-reeks 2, R. den Uyl, C. Choenni, F. Bovenkerk: Mag het ook
een buitenlander wezen 7, Utrecht  1986.

286 RR no. 169.
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artikel 2 van de ABU-Statuten niet in strijd mogen handelen. De gedragscode was
ten tijde van het discriminerende handelen waarop de uitspraak betrekking had nog
niet in werking getreden en werd daarom ook deze keer niet als basis voor de
uitspraak gebruikt.

Het Scheidsgerecht stelde dat het uitzendbureau zelf schuldig was aan discrimi-
natie nu een van zijn medewerkers op discriminerende wensen van een werkgever
was ingegaan. Met zoveel woorden werd opgemerkt dat de gediscrimineerde door
dit  "onderscheid op grond van niet-zakelijk relevante criteria  (...)  in de uitoefe-
ning,  op voet van gelijkheid,  van zijn recht op arbeid, is aangetast. " De bewoor-
dingen van artikel 5 CERD klinken hier duidelijk in door.

Het betreffende uitzendbureau werd veroordeeld tot het betalen van een
immateriele schadevergoeding alsmede een bedrag voor gederfde inkomsten en
gemaakte kosten. In deze zaak werd geen strafvervolging ingesteld, hoewel wel
aangifte was gedaan.

287

Een expliciete veroordeling op grond van artikel 429 quater is tenslotte nog
uitgesproken door de Kantonrechter Delft.288 Het betrof een duidelijk geval van
directe discriminatie: een sollicitant naar een baan als chauffeur bij een glastuin-
bouwbedrij f kreeg te horen "Sorry meneer  maar  ik  neem geen buitenlanders  in
dienst."  In een mondelinge uitspraak  werd de betreffende werkgever veroordeeld
tot een geldboete.

Op  1  september 1994 is na vele jaren discussie de Algemene Wet Gelijke Behande-
ling (AWGB) in werking getreden.289 Hiermee is belangrijke wetgeving tot stand

gekomen op niet-strafrechtelijk gebied.
De bepalingen waar het voor de bestrijding van rassendiscriminatie bij de toegang
tot arbeid op aan komt zijn de artikelen 5 en 6 van de wet. In het eerste lid van
artikel 5 lezen we:

"Onderscheid is verboden bij:
a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een
openstaande betrekking;
b. het aangaan en het beeindigen van een arbeidsverhouding;
c.   het  aanstellen tot ambtenaar  en het beeindigen  van het dienstverband   van  een

ambtenaar;
d. arbeidsvoorwaarden;
e. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan

een arbeidsverhouding en
f.  bevordering. "

Het tweede lid van artikel 5 laat de mogelijkheid open voor instellingen op gods-
dienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag of instellingen van bijzonder
onderwijs om t6ch eisen te stellen die discriminerend zouden kunnen zijn maar die
"gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie"

287  Zie de noot van De Kok onder de uitspraak.
288  Uitspraak van 26 april 1989, RR no. 213.
289 Stb. 1994 nr. 230.
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zolang zij maar niet leiden tot "onderscheid op grond van het enkele feit" van een
van de verboden gronden (opvallend genoeg uitgezonderd godsdienst en levens-
overtuiging). Het is een compromis-tekst die pas na veel discussie tot stand kwam:
de kwestie van de 'levensbeschouwelijke instellingen' die een personeelsbeleid in
overeenstemming met hun grondslag wilden kunnen blijven voeren eiste de meeste
aandacht op ten tijde van de bespreking van de diverse wetsvoorstellen voor een
Algemene Wet Gelijke Behandeling.290 Tegelijk stuiten we hier op een van de
zwakke punten  van  de  wet.

In de AWGB wordt de term 'onderscheid' gebruikt in plaats van de term
'discriminatie'. Deze afwijkende formulering werd reeds besproken in paragraaf a
van het eerste hoofdstuk. Wat verder opvalt aan het vijfde artikel is dat alle291

momenten van de arbeidsverhouding apart genoemd worden.292 Werving, selectie
en het daadwerkelijk aangaan van een arbeidsverhouding dienen elk afzonderlijk
uitdrukkelijk vrij van discriminatie te geschieden. Daarnaast is aangaande zelfstan-
digen nog een aparte bepaling opgenomen. Artikel 6 stelt: "Onderscheid is verbo-
den met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot het vrije beroep en
de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije beroep. "

De AWGB voorziet in een Commissie Gelijke Behandeling die uitspraken kan
doen inzake klachten over discriminatie. Zoals Rodrigues stelt heeft de wet
hierdoor een belangrijke meerwaarde.293 Het 'procedurele' belang van de Com-
missie zal in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde komen. In deze
paragraaf wordt nog stilgestaan bij een uitspraak van de Commissie die van belang
is in verband met het criterium dat alle aan (potentiLle) werknemers gestelde eisen
functierelevant dienen te zijn. 294

Een wettelijke bepaling die gericht is op de situatie binnen bedrijven is artikel 1 lid
3 van de Wet op de CAO, gewijzigd bij gelegenheid van de ratificatie van de
CERD in 1971 en als zodanig ook aan de orde gesteld in de rapportage over dit
verdrag. De tekst van het gewijzigde artikel luidt: "Het beding, waarbij een
werkgever verplicht wordt, arbeiders van een bepaald ras, ene bepaalde godsdienst
of staatkundige overtuiging of leden van ene bepaalde vereniging niet dan wel
uitsluitend in dienst te nemen, is nietig." Van een werkgever mag dus niet verlangd
worden  dat deze discrimineert  naar  ras  bij het aanstellen van nieuw personeel.   Dit
is een extra bepaling vanuit een andere - sociaalrechtelijke - invalshoek; in feite is

290 De formulering kwam nog niet voor in het wetsvoorstel AWGB van 25 maart 1988 (Tweede
Kamer 1987-1988, 20501  nrs.  1-2). we vinden haar voor het eerst in het nieuwe voorstel AWGB
van 25 februari 1991 (Tweede Kamer 1990-1991, 22014 nrs.  1-2).  Voor de discussie over deze
kwestie zie Handelingen Tweede Kamer oa 9 februari  1993 biz. 46-3413, -3418, -3419, -3422,  -
3426, -3427, -3430 e.v., 47-3508 e.v., 1 I februari biz. 48-3582 e.v.

291  Zie deel 2 van die paragraaf, biz. 21 e.v.
292 Niet genoemd wordt overigens de situatie tijdens de verrichting van arbeid (discriminatie op de

werkvloer). Dit is een omissie. Hetzelfde gold ook al voor het eerdere wetsvoorstel van 25 maart
1988, zoals het LBR aangaf in een commentaar op dat wetsvoorstel (Nanda Pattipawae in LBR-
Bulletin 1988 nr. 4, biz. 10).

293 Peter Rodrigues in LBR-Bulletin  1994 nr.  5/6, blz.  7.
294   Zie biz. 215,216.
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de kwestie ook al gedekt door het strafrechtelijk verbod van rassendiscriminatie bij
de uitoefening van beroep of bedrijf en door het vijfde artikel van de AWGB.

In 1982 werd de Uitvoeringswet bij de ECLSMW aangenomen.295 Volgens arti-
kel 5 van deze wet mag ten aanzien van de voorwaarden waaronder een arbeids-
overeenkomst wordt aangegaan geen onderscheid gemaakt worden op grond van
nationaliteit. De bepaling heeft geen betrekking    op de toegang tot arbeid    als
zodanig. Het gaat hier om het verder in de tijd liggende moment waarop de
arbeidsvoorwaarden aan de orde komen. Die kwestie valt zoals gezegd buiten het
bestek van dit boek. Dat neemt echter niet weg dat artikel 5 van de Uitvoeringswet
als het ware het sluitstuk vormt van de maatregelen die erop gericht zijn discrimi-
natie vddr de arbeidsverhouding te bestrijden - althans voor zover het gaat om de

grond van nationaliteit. In hoofdstuk 4A werd vermeld dat Nederland met dit
artikel een ruimere bepaling heeft opgesteld dan op grond van de ECLSMW vereist
was in die zin dat de bepaling voor alle vreemdelingen van toepassing is en niet
enkel voor onderdanen van staten die partij zijn bij het verdrag.296 Een nog
ruimere bepaling, waarin ook naar andere discriminatiegronden en met name naar
de grond van 'ras' verwezen wordt, zou nog mooier geweest zijn, hoewel een en
ander ook gedekt wordt door de reeds beschreven bepalingen van Wetboek van
Strafrecht en AWGB.297

Op verschillende gebieden zijn inmiddels meer specifieke en gedetailleerde regelin-
gen tot stand gekomen. Het gaat deels om overheidsmaatregelen die als uitvoerende
maatregelen zijn te beschouwen, deels om niet-overheidsinitiatieven. Ook de
kwestie van indirecte discriminatie heeft daarbij aandacht gekregen.

In   1987  werd   door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   een
richtlijn uitgevaardigd voor de arbeidsbureaus.298 Deze was bedoeld om uniformi-
teit en duidelijkheid te scheppen voor wat betreft de door arbeidsbureaus in te
nemen standpunten in gevallen van discriminatie, waar ook zij steeds vaker mee te
maken bleken te krijgen. Oorspronkelijk had de richtlijn zowel betrekking op de
bemiddelingsactiviteiten als op het ontslagbeleid van de arbeidsbureaus. Laatstge-
noemd onderdeel komt in het hoofdstuk over discriminatoire bei indiging van de
arbeidsverhouding aan de orde. Het gedeelte over bemiddeling is bij gelegenheid
van de privatisering   van de arbeidsvoorziening   per    1   januari 1991 komen   te
vervallen.

De tekst van de richtlijn is nog steeds de moeite van het bekijken waard.
Uitgangspunt is de mogelijkheid dat werkgevers direct of indirect discriminerende

295   Wet  van 2 december 1982, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake

de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
van buitenlandse werknemers. Stb. 1982 nr. 679.

296  Hoofdstuk 4A, biz. 165.
297   Artikel 5 van de Uitvoeringswet heeft ook betrekking op het beeindigen van de arbeidsverhouding.

Het zal daarom in het vijfde hoofdstuk opnieuw aan de orde komen.
298   Circulaire van 30 november 1987, ARBVO/JURA/DAB/87/23289. De circulaire wordt vermeld in

het rapport aan de ILO betreffende C.97  over de periode 1986-1988, als annex opgenomen bij  het
negende rapport over de CERD, zie CERD/C/184/Add.4, blz. 12.
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eisen stellen. Het arbeidsbureau mag daar op geen enkele wijze aan mee werken.
Men zal van geval tot geval moeten beoordelen of de gestelde eisen relevant zijn
voor de functie waar het om gaat. Een eis die op zichzelf niet discriminerend is
maar wel in het nadeel van allochtonen werkt en niet relevant is voor de functie is
indirect discriminerend. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de eis op een bepaald
niveau het Nederlands te beheersen. Een vacaturemelding waarbij dergelijke eisen
gesteld worden mag, wanneer de werkgever na omtrent het discriminatoire karak-
ter te zijn geinformeerd de bedoelde eisen niet laat vallen, niet geregistreerd
worden door het arbeidsbureau. Constateert men dat eenzelfde werkgever vaker
discriminerende eisen stelt, dan moet het arbeidsbureau de dienstverlening aan deze
werkgever geheel staken. Verder mag het arbeidsbureau zelf zich bij selectie enkel
door functierelevante eisen laten leiden.

Nadat de privatisering van de arbeidsvoorziening zijn beslag had gekregen is
men binnen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan een eigen gedragscode gaan
werken. Bij besluit van 28 oktober 1993 heeft het Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening (CBA) een Anti-discriminatiecode aangenomen. In essentie
komen de belangrijkste bepalingen daarvan overeen met hetgeen in de richtlijn
werd gesteld. Bij registratie van werkzoekenden (artikel 2) of van vacatures (artikel
3) mag geen melding gemaakt worden van gegevens "die discriminatie ten gevolg
hebben of kunnen hebben". Wanneer een werkgever vasthoudt aan een discrimina-
toire eis wordt registratie van zijn vacature geweigerd (artikel 3b). Arbeidsbureaus
mogen zich bij hun bemiddelingsactiviteiten alleen laten leiden door "voor de
functie relevante eisen" (artikel 4). Bemiddeling wordt geweigerd wanneer een
werkgever   zich bij voortduring discriminerend blijkt   op te stellen. Het achtste
artikel voorziet in een eigen klachtregeling.

Wat opvalt is dat de code voor de arbeidsbureaus voor de definitie van discri-
minatie aansluit bij de tekst van de AWGB. Bovendien wordt in artikel 9 een
voorkeursbeleid voorgeschreven in het kader waarvan onderscheid naar etnische
afkomst uitdrukkelijk is toegestaan. Dit laatste punt komt in de volgende paragraaf
nog  terug.299

Men zou kunnen zeggen dat ook een specifieke non-discriminatieverplichting
voor de arbeidsbureaus valt af te leiden uit de Arbeidsvoorzieningswet.ro In
artikel 79 van deze wet is namelijk vastgelegd dat ieder die geregistreerd is als
werkzoekende recht heeft op arbeidsbemiddeling. Het arbeidsbureau mag dus
niemand die eenmaal geregistreerd is uitsluiten van die bemiddeling. Een dergelijke
bepaling bestond overigens al eerder: in artikel  4  lid  1   van  de  v66r 1990 geldende
Arbeidsbemiddelingswet werd aangegeven dat het GAB in principe voor iedere
werkzoekende dient te bemiddelen. Dat betekent dat bij het nemen van een beslis-
sing  om al dan niet te bemiddelen niet mag worden gediscrimineerd.301 Een en
ander is in overeenstemming met artikel 27 ECLSMW en artikel 7 lid 2 van ILO
C.97. Daarin is immers bepaald dat migrerende werknemers onder dezelfde voor-

299 Zie biz. 227.
300  Wet van 29 november 1996, Stb. 618.
301  Zie ook F.M. Noordam, Vreemdeling en sociaal recht, in SMA 1978, biz. 534.
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waarden als 'national workers', of zelfs gratis (C.97), gebruik moeten kunnen
maken van de arbeidsvoorziening.302

Desondanks is een van de theorie afwijkende praktijk gesignaleerd in die zin
dat arbeidsbureaus soms bleken te weigeren om 'buitenlanders' in te schrijven,
bijvoorbeeld onder het motto dat zij 'onbemiddelbaar' waren.303 Het is natuurlijk
denkbaar dat iemand werkelijk onbemiddelbaar is, maar dat dit veroorzaakt wordt
door de etnische afkomst van de persoon in kwestie is op zijn minst twijfelachtig.
Het begrip 'onbemiddelbaar' mag natuurlijk niet gebruikt worden om te verhullen
dat men iemand vanwege zijn etnische afkomst niet wil registreren als werkzoeken-
de. Probleem met de boven genoemde bepaling uit de Arbeidsvoorzieningswet is
dat daarin slechts sprake is van een recht op bemiddeling voor ieder die geregis-

treerd is als werkzoekende. Vindt geen registratie plaats, dan heeft men aan deze

bepaling ook weinig. We moeten dus, zoekend naar regelingen die op dit punt een
aanknoopmogelijkheid bieden bij de toepassing van de anti-discriminatienorm,
terugkeren naar de gedragscode voor de arbeidsbureaus. Zelfs dan vinden we enkel
de meer algemene bepalingen dat het arbeidsbureau niet mag meewerken aan
discriminatie en slechts functierelevante eisen in aanmerking mag nemen. Er is
geen specifieke bepaling opgenomen met een verplichting iedere werkzoekende
ongeacht ras of nationaliteit te registreren. De opmerkingen over werkzoekendenre-
gistratie betreffen alleen het verbod om bij registratie gegevens op te nemen die
discriminatie ten gevolge kunnen hebben. Hetzelfde blijkt trouwens te gelden voor
de nog te bespreken gedragscode voor de uitzendbureaus. Men gaat er kennelijk
van uit dat het eerder de werkgevers dan de bemiddelende instanties zullen zijn die
met discriminerende eisen komen.* Dit moet als een omissie in de regelgeving
worden beschouwd. Op grond van artikel 2 lid 1 (a) CERD is de staat immers
verplicht te zorgen dat ook 'public institutions' zich met aan rassendiscriminatie

schuldig maken, en op grond van lid (d) is er bovendien de verplichting dergelijke
discriminatie door enige organisatie te verhinderen, zonodig via wetgeving. 305

302  Over de bepaling uit C.97 zie hoofdstuk 2 biz. 89, hoofdstuk 4A biz. 171 en paragraaf a van dit
hoofdstukdeel, blz. 190. Over artikel 27 ECLSMW zie hoofdstuk 2 biz. 95.

303     Congres  recht  en  raciale  verhoudingen, H. Ausems-Habes (red.), Arnhem, Gouda Quint  1983, biz.
237,238,·  Karin  Knippers,  Werken   tussen  zwart  en  wit.   Een  onderzoek  bij   Anti   Discriminatie
Bureaus naar aard, omvang en aanpak van kiachten over rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Uitgave RADAR , Rotterdam  1994,  blz.  28.

304    Het CBA stelde inderdaad  vast  dat de richtlijn  van   1987 het accent  legt  op het handelen  van  het

personeel van de RBA's wanneer zij met discriminerend gedrag van werkgevers worden geconfron-
teerd.   CBA,   Het   arbeidsvoonieningsbeleid   voor  etnische  minderheden  en  woonwagenbewoners.
Rijswijk 1992, blz. 52.

305  Zie ook hoofdstuk 2, biz. 73. Het ILO Committee of Experts heeft in de nieuwste Survey over
C.111 duidelijk aangegeven  dat  ook de werkzaamheden   van de arbeidsvoorzieningsorganisatie
gedekt dienen te zijn door het discriminatieverbod zoals dat in wetgeving is neergelegd Arbeidsbu-
reaus mogen zich niet schuldig maken aan discriminatie - dus ook niet bij de beslissing al dan niet
tot registratie over te gaan. Zij dienen zelfs mee te werken bij het bevorderen van "effective

equality in employment". Equality in Employment and Occupation, Special Survey on Equality in
Employment and Occupation in respect of Convention No.111. Report of the Committee of Experts
on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour Office, Geneva

1996, blz. 32.
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Een tweede belangrijke gedragscode is die voor de uitzendbureaus, welke tot stand
kwam in hetzelfde jaar dat de ministeriele richtlijn voor de arbeidsbureaus werd
opgesteld.306 In deze gedragscode is eveneens als uitgangspunt terug te vinden dat
enkel functierelevante eisen in aanmerking mogen worden genomen. Artikel 2 lid
1 stelt: "Bij werving, selectie en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
aan opdrachtgevers laten uitzendbureaus (zich) alleen kiden door redelijkerwijze te
stellen functionele eisen  (...)". Het tweede lid voegt  daar  nog  aan  toe  dat  "het
stellen van niet functie-relevante eisen" niet is toegestaan. Uitzendbureaus mogen
verder geen andere mededelingen doen over (aspirant-)uitzendkrachten dan die
welke functioneel van aard zijn en ook geen vragen stellen die opdrachtgevers
aanleiding kunnen geven tot "discriminatoire gedragingen" (artikel  3  lid   1).   De
gedragscode spreekt overigens enkel over het niet verlenen van medewerking aan
het inwilligen van eventuele discriminerende eisen (artikel 3 lid 2). De gedragscode
voor de arbeidsbureaus gaat op dit punt verder omdat weigering van bemiddeling
uitdrukkelijk als sanctiemogelijkheid wordt genoemd.

Naar aanleiding van onderzoek naar de werking van de gedragscode307,

waaruit met name bleek dat niet duidelijk was hoe uitzendbureaus in voorkomende
gevallen van discriminatie dienden te handelen, sloten de Algemene Bond Uitzen-
dondernemingen   (ABU)  en  het   LBR   in   1993 een convenant. Daarin werd onder
meer afgesproken dat het begrip 'functie-relevant' nader zou worden toegelicht, dat
staking van de dienstverlening aan een opdrachtgever in verband met discriminatoi-
re eisen door 86n uitzendbureau gevolgd dient te worden door staking van die
dienstverlening door andere uitzendondernemingen en dat uitzendbureaus intern
moeten controleren of hun medewerkers de gedragscode naleven.308 Ook werd
afgesproken een en ander in 1995 te evalueren. Deze evaluatie heeft echter nog
niet plaatsgevonden. Wel is inmiddels een extra "Toelichting voor uitzendmedewer-
kers op de gedragsregels ter voorkoming van discriminatie" aan de gedragscode

toegevoegd. Elke artikel wordt daarin uitgebreid besproken. Voor het geval dat een
opdrachtgever niet af wil zien van discriminatoire eisen is daarin onder woorden
gebracht dat het uitzendbureau geen uitzendkracht ter beschikking mag stellen.
Uiteindelijk wordt de sanctie van het weigeren van bemiddeling uit de gedragscode
voor de arbeidsbureaus dus toch dicht genaderd. Verder is zoals aangekondigd de
kwestie van de "functionele eisen" nader toegelicht. Uitzendbureaumedewerkers
dienen telkens weer na te gaan of een door een opdrachtgever gestelde eis relevant
is voor de functie, of die eis van belang is "voor een normale uitoefening van een
functie".

306 ABU Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie van 26 maart 1987, opgesteld in samenwer-
king met het LBR. Deze gedragscode is aan de orde gesteld in de rapportage aan de ILO betreffen-
de  C. 111 (rapport over 1988-1990) en  in het achtste rapport over de CERD (CERD/C/158/Add.9,
blz. 23).

307  los D. Me\oen, "Makkelijker gezegd ...", Een onderzoek naar de werking van een gedragscode
voor uitzendbureaus ter voorkoming van discriminatie. In opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid verricht, VUGA, 's-Gravenhage september  1991.

308 Convenant tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen/ABU en het 1«andelijk Bureau

Racismebestrijding m.b.t. de handhaving van de ABU/Gedragsregels ter voorkoming van discrimi-
natie,  I   februari   1993.  Tekst in LBR-Bulletin 1993 nr. 1, biz. 15.

208



Ook de Stichting van de Arbeid is zich gaan bemoeien met regelgeving die discri-
minatie moet tegengaan. In 1980 heeft deze organisatie zich gericht tot de partijen
in het cao-overleg met een aanbeveling waarin werd opgeroepen tot het opnemen
van non-discriminatiebepalingen in cao's. Als voorbeeld voor zo'n bepaling diende
de volgende tekst: "dat, met inachtneming van objectief aan de functie verbonden
eisen, het niet is toegestaan gelijkwaardige werknemers gelijke kansen op arbeid en
gelijke kansen in de arbeidsorganisatie te onthouden, op grond van factoren als
leeftijd, sexe, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging,
huidskleur,  ras of etnische afkomst, nationaliteit en politieke keuze."309

Over deze bepaling valt een aantal opmerkingen te maken. Leggen we hem
naast het bovenbesproken artikel uit de Wet op de CAO dan blijkt laatstgenoemde
bepaling een rechtstreeks verbod van discriminatie te bevatten, terwijl hier veeleer
het zogenoemde gelijkheidsbeginsel voorop staat. Verder valt op dat naast "ras of
etnische afkomst" ook "nationaliteit" vermeld is. Nationaliteit in staatkundige zin is
dus inbegrepen. Uit de vermelding van "gelijke kansen op arbeid" naast "gelijke
kansen in de arbeidsorganisatie" zouden we op kunnen maken dat men zowel de
situatie v66r er sprake is van een arbeidsverhouding als de situatie tijdens de
arbeidsverhouding op het oog heeft gehad. De tekst spreekt echter over de kansen
van gelijkwaardige werknemers. Daarmee lijkt de voorbeeldbepaling alleen van
toepassing voor diegenen die reeds in dienst zijn van een bepaalde werkgever,
zodat het aanstellingsbeleid erbuiten valt. Het feit dat de Stichting van de Arbeid
ook discriminatie bij sollicitatie en indienstneming zei te willen bestrijden pleit
daarentegen weer voor een interpretatie van de voorbeeldbepaling waarbij het
aanstellingsbeleid wel is inbegrepen.

Een onderzoek leidde   in    1983    tot de constatering   dat er inmiddels achttien
cao's waren waarin een bepaling als aanbevolen door de Stichting van de Arbeid
was opgenomen.310 Zes van die cao's namen de voorbeeldbepaling zo goed als
letterlijk over. In eerste instantie leek hiermee een ontwikkeling in gang gezet in
die zin dat mocht worden verwacht dat spoedig in het merendeel van de cao's een
non-discriminatiebepaling zou zijn opgenomen.31' Dat bleek echter niet het geval.
In 1990 herhaalde de Stichting van de Arbeid daarom de oproep om "het beleids-
uitgangspunt van gelijke behandeling" expliciet in cao's op te nemen:12 Vervol-
gens is door de Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (toen nog de
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden) in 1991 op verzoek van de Stichting van

309  Stichting van de Arbeid, Aanbeveling betreffende discriminatie op de arbeidsmarkt, 's-Gravenhage,
12 mei  1980.

310 Gepubliceerd in het rapport "Discriminatie op de arbeidsmarkt" van de Werkgroep Recht en
Rassendiscriminatie, Utrecht  1983,  blz.  40 e.v.

311    Eveneens in 1983 sprak het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nota MinderhedenbeleW naar
aanleiding van de nieuwe cao-bepalingen van een voorbeeld van toenemend verantwoordelijkheids-
besef van de kant van de sociale partners. (Tweede Kamer 1982-1983, 16102 nrs. 20-21, biz. 61)

312    Stichting   van de Arbeid, Verklaring gelijke  behandeling  op de arbeidsmarkt  van 14 november
1990, blz. 3.  Een en ander werd toegelicht in de aan de Verklaring voorafgaande nota "MUr werk
voor minderheden" van dezelfde datum, publikatienr. 6/90, biz. 6 en 7. Ook de FNV heeft in 1988
in de Doeigroepennota etnische minderheden voorbeeldteksten voor anti-discriminatiebepalingen in
cao's opgenomen (blz. 33 e.v.).
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de Arbeid een overzicht opgesteld.313 Er werden 88 cao's onderzocht die tezamen
op 2,3 miljoen werknemers van toepassing waren. Het betrof ondernemingscao's
voor 3000 of meer werknemers en bedrijfstakcao's voor 5000 of meer werkne-
mers. Van deze 88 cao's bleken er relatief weinig, te weten 28 (van toepassing
voor 547.300 werknemers) een non-discriminatiebepaling te bevatten. Al de
bedoelde bepalingen vermeldden verschillende factoren op grond waarvan niet mag
worden gediscrimineerd.

Navraag bij diverse betrokken instanties leert dat hierna lange tijd niet meer is
bijgehouden in hoeverre er nog nieuwe cao-bepalingen op het gebied van non-
discriminatie bijgekomen zijn. De kwestie bleek zowel voor cao-partijen als voor
onderzoekers geen prioriteit te hebben. In de Verklaring van de Stichting van de
Arbeid van oktober 1995 wordt de kwestie niet eens genoemd. Alleen een algeme-
ne opmerking is terug te vinden  in de "Intentieverklaring  van de sociale partners":
bedrijven wordt aanbevolen zich in te spannen voor het voeren van een anti-
discriminatiebeleid.314 De aandacht  werd nu voornamelijk gericht op scholings-
en werkgelegenheidsafspraken die met name ten goede moeten komen aan degenen
die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. Dit blijkt ook uit de
bijlagen bij de Verklaring van oktober 1995.315 Onlangs echter bekeek de Inspec-
tiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 88 cao's opnieuw. Het aantal
algemene non-discriminatiebepalingen loopt nu tegen de 50; 30 daarvan volgen de
tekst van de oorspronkelijke Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid op de
Voet.316

De Stichting van de Arbeid heeft ook op een ander punt actie ondernomen. In 1982
heeft men aanbevelingen inzake werving en selectie doen uitgaan. Na het onder-
zoek "Werving en selectie in de praktijk"317, verricht om na te gaan wat in prak-
tijk gebeurde met hetgeen in 1982 was aanbevolen, kwam men in 1991 met een
herziening van deze aanbevelingen.

318

De aanbevelingen hebben betrekking op werving en selectie in het algemeen en
niet specifiek op het voorkomen van discriminatie. Uitgangspunt en karakter ervan

313  Nota van de Dienst Collectieve Arbeidsvoonvaarden ten behoeve van de Commissie Minderheden
en Arbeid van de Stichting van de Arbeid, 28 maart 1991.

314    Intentieverklaring  van  de sociale partners  van 16 oktober 1995, bijlage  1  bij de Verklaring  van  de
Stichting van de Arbeid, publikatienr. 6/95.

315   Bulagen bij publikatienr. 6/95: Verklaring arbeidsvoorwaardenoverleg 1996 (en daarna), Stichting
van de Arbeid, oktober 1995.

316 Een overzicht van de anti-discriminatiebepalingen in cao's is opgenomen als bijlage 4 bij de 4e
Interim-evaluatie van het Stichtingsakkoord "Meer werk voor minderheden" van 6 maart \996,
Stichting van de Arbeid, publikatienr. 1/96.

317    Door het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek in Tilburg,   1988, een verslag  is  te
vinden in de Gids voor Personeelsmanagement 1988  nr.  4,  blz.  38  e.v.   De  gegevens  van  het
rapport zijn: Werving en selectie in de praktijk: een onderzoek naar de praktijk van werving en
selectie door Nederlandse bedrijven en hoe zich dit verhoudt tot de aanbevelingen van de Stichting
van de Arbeid. M.H. van Euk, J.H.T.H. Andriessen, J.W.P.M. van de Ven. SER, 's-Gravenhage
1988.

318   Stichting vande  Arbeid, Aanbevelingen  inzake  hetwervings-enselectiebeleidvanondernemingen,
1 maart 1991, publikatienr. 2/91.
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maken echter duidelijk dat non-discriminatie een vanzelfsprekend element is van
een goed wervings- en selectiebeleid. De inleiding noemt als doel van de aanbeve-
lingen  uit   1982 dat rechten en belangen  van sollicitanten worden gewaarborgd  bij
werving en selectie. Er wordt aan toegevoegd: "Een objectieve en zorgvuldige
werving en selectie is ook in het belang van de onderneming, aangezien daardoor
een adequate vervulling van vacatures wordt bevorderd. "319   Dit is belangrijk,
omdat er mee aan valt te tonen dat juist non-discriminatie in het belang van de
werkgever is. Alleen dan kan immers een werkelijke afweging van capaciteiten
plaatsvinden. Een werkgever die discrimineert bij werving en selectie loopt het
risico mensen die wet degelijk geschikt zijn te negeren doordat hij er vanuit gaat
dat bepaalde personen per definitie minder of ongeschikt zouden zijn:20 De
centrale plaats die in deze aanbevelingen aan discriminatiebestrijding wordt toege-
kend blijkt verder uit de expliciete verwijzing naar de non-discriminatieaanbeveling
van 1980 en de Verklaring Gelijke behandeling op de arbeidsmarkt van 1990.321

Over de inhoud van de aanbevelingen valt het volgende op te merken. De
werkgever dient in de eerste plaats het uitgangspunt in acht te nemen dat een ieder
gelijke kansen heeft bij toegang tot de onderneming, ongeacht ras, etnische afkomst
of nationaliteit.322 Dit uitgangspunt geldt "onverlet de objectieve en reible functie-
vereisten". Evenals bij de gedragscodes voor de arbeids- en uitzendbureaus ligt ook
hier dus het accent op functierelevante criteria. Dat blijkt tevens uit het vervolg
van de aanbevelingen. Criterium is de geschiktheid van een sollicitant, die op zo
objectief mogelijke wijze en enkel met behulp van voor de functie relevante
gegevens en informatie dient te worden vastgesteld.323 Waar de aanbevelingen de
eerste selectie bespreken wordt dit uitgangspunt herhaald. 324

De zojuist reeds genoemde Verklaring Gelijke behandeling op de arbeidsmarkt
van 1990 werd in 1993 naar aanleiding van de aanvaarding van de Algemene Wet
Gelijke Behandeling geactualiseerd.325 Onder verwijzing naar wettelijke en andere

non-discriminatiebepalingen wordt gewezen op het grote belang van de bevordering
van gelijke behandeling op de arbeidsmarkt en op de bewuste inzet die een en
ander van ondernemingen vraagt.

Ook bij de FNV is een non-discriminatiecode van kracht geworden. Deze werd
in juni 1993 aanvaard en geeft richtlijnen voor de vereniging en de werkorganisa-
tie. Van belang zijn met name de afspraak een positieve-actieplan op te stellen (met
streefgetallen, registratie en rapportage), de afspraken over werving ("gebruikma-
king van specifieke wervingskanalen die leden uit minderheidsgroepen bereiken",

319 Biz. 1.

320   Dit punt komt hieronder nog terug, zie paragraaf c, blz. 240.
321 De Verklaring Gelijke behandeling  van 14 november  1990  is als bijlage  1   opgenomen  in  de  nota

"Mth werk voor minderheden", Stichting van de Arbeid 14 november 1990, publikatienr.  6/90.
322  Biz. 2. Samen met de drie genoemde factoren worden nog andere potentiele discriminatie-gronden

vermeld, echter zonder de toevoeging 'gronden zoals ...', wat van de opsomming een limitatieve
maakt.

323 Biz. 3.
324 Blz. 7.
325   Verklaring Gelijke behandeling  op de arbeidsmarkt, Stichting  van de Arbeid, juni 1993, publika-

tienr.  3/93.
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het beleid in de advertentie vermelden en de advertentietekst controleren op
eventuele indirecte discriminatie) en de afspraken betreffende selectie (functie-eisen
moeten retel zijn, leden van 'etnische minderheden' dienen waar mogelijk deel uit
te maken van de sollicitatiecommissie).326 Elk jaar vindt in de zogenaamde "21
maart enquate" een evaluatie plaats van de effecten van de code.

Naast de tot hier besproken maatregelen die rassendiscriminatie beogen tegen te
gaan zijn er nog allerlei andere initiatieven die genoemd zouden kunnen worden.
Bijvoorbeeld de Algemene Verklaring tegen Rassendiscriminatie, opgesteld in de
Tweede Kamer en door vele organisaties alsmede de regering ondertekend327, en
de Intentieverklaring "Europa tegen racisme" van 1997.328 Of de werkzaamheden
van de diverse organisaties  die op het gebied van de bestrijding van rassendis-
criminatie actief zijn, zoals het LBR en het Nederlands Centrum Buitenlanders
(NCB). Voorlichting, steun aan slachtoffers van discriminatie en commentaar op de
stand van zaken zijn waardevolle bijdragen aan die strijd. Ook de inzet van particu-
lieren, waaronder leden van 'etnische minderheden' zelf, mag niet vergeten
worden. Verder zijn er natuurlijk individuele werkgevers die wal uit zichzelf een
betere positie pogen te bewerkstelligen   voor hun (potenti8le) werknemers.    Een
goed   initiatief   is de oprichting   in    1994   van het Tijdelijk Ondersteuningspunt
Allochtonen in de Zorgsector (TOPAZ), bedoeld om instellingen in die sector te
ondersteunen bij het voeren van een allochtonenbeleid. In het rapport "Aanpak
arbeidsdeelnamebeleid allochtonen in de zorgsector" wordt uitdrukkelijk vermeld
dat allochtonen voor de komende jaren een onmisbaar arbeidspotentieel zullen
vormen, niet alleen vanwege een te voorzien personeelstekort maar ook omdat zich
onder de clienten van de zorginstellingen steeds meer allochtonen bevinden. 329
Een laatste voorbeeld dat genoemd zou kunnen worden is het project "Kleurrijk
personeelsbeleid" van de FNV. Van dit project, dat liep van 1992 tot 1994, was
het hoofddoel het scheppen van voorwaarden voor een multicultureel
personeelsbeleid bij bedrijven: de gedachte was dat een cultuurverandering binnen
bedrijven het voor positieve actie benodigde draagvlak zou doen ontstaan.330 Het
project was mede bedoeld als ondersteuning van het boven besproken Stichtings-
akkoord van 1990. Ter afsluiting verscheen het boek "Hordenlopen" waarin vier
voorbeelden zijn beschreven van bedrijven die een 'kleurrijk personeelsbeleid'

326  Non-discriminatie code voor FNV en bonden. Richtlijnen voor de vereniging en werkorganisatie.
FNV, juni 1993.

327 Tekst in LBR-Bulletin 1992 nr. 5, biz. 15.
328 De Intentieverklaring  werd  op 31 januari  1997  in  Den Haag ondertekend  door de Nederlandse

minister-president en de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie. in het
kader van de opening van het Europees Jaar tegen Racisme. Tekst in NJCM-Bulletin 22-2 (1997),
biz. 209.

329  Aanpak arbeidsdeeinamebeleid allochtonen in de zorgsector, TOPAZ, Wijk bij Duurstede (z.j),
biz. 9,10.

330   Brochure "  Naar een kleurrijk personeelsbeleid.  Een FNV project voor meer werk voor minderhe-
den", FNV, ongedateerd; informatie uit een gesprek met Ergul Kaygun, projectmedewerker, FNV,
18  februari   1993.
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wilden gaan opzetten. Het boek eindigt met een serie tips om zo'n beleid tot stand
te brengen. 331

Bij bovenstaande bespreking van maatregelen genomen ter bestrijding van rassen-
discriminatie bij de toegang tot arbeid is op verscheidene plaatsen reeds duidelijk
geworden dat het enkele opstellen van wetgeving, al dan niet strafrechtelijk van
aard, onvoldoende is. Ook het tonen van goede wil door de overheid is op zichzelf
niet genoeg. Evenals bij het in de vorige paragraaf besproken werkgelegenheidsbe-
leid komt het er immers op aan of de genomen maatregelen ook ejfect hebben.

Het bovenstaande doet natuurlijk niet af aan eventuele prijzende woorden van
de   verdragscomit6s naar aanleiding   van   in de rapporten beschreven maatregelen.
Een goede regelgeving is immers het eerste waar het op aan komt. De gedetailleer-
de opsomming van wetgevende maatregelen ter uitvoering van de CERD die in het
eerste Nederlandse rapport betreffende deze conventie werd gegeven bracht het Ct
ERD ertoe te spreken van "remarkable efforts" en een "innovative approach"
omdat door middel van wetgeving "a real system of punishment and prevention"
was opgezet.332 Ook op andere momenten heeft het comit6, evenals trouwens het
Committee of Experts van de ILO, waardering laten blijken voor de door Neder-
land verstrekte informatie.

Steeds weer maken verdragscomit6s duidelijk dat zij ook in de toekomst

gedetailleerde informatie willen blijven ontvangen. Vaak wordt in verband met
specifieke onderwerpen om meer informatie gevraagd. 333 Hoewel men dus tot in
detail op de hoogte gehouden wil worden van enige relevante maatregel die
genomen is valt uit een dergelijk verzoek echter weinig op te maken over de
mening van verdragscomitts ten aanzien van de vraag in hoeverre voldoende

toepassing is gegeven aan de bepalingen van de diverse verdragen. Wel is het zo
dat herhaaldelijk ook naar het efect van beschreven maatregelen wordt ge-
vraagd.334 En ten aanzien van de effectiviteit van maatregelen is door het Ct
ERD bij de bespreking van de gecombineerde rapporten acht en negen van Neder-
land zelfs een zeer kritische opmerking gemaakt. Deze betrof niet de situatie op de
arbeidsmarkt maar de geconstateerde daling van het aantal rechterlijke uitspraken
over racisme. Deze achtte men niet te rijmen met de eveneens geconstateerde

331  Hordenlopen. Kleurrijk personeeisbeleid in de praktijk. Door Romana Gardes\en, Lydia Heiwig
Nazarowa en Harrie Lindelauff. Amsterdam, zj.

332 CERD/C/SR. 160, biz. 26.
333 Zie bijvoorbeeld de Observation  uit  1987 van het ILO Committee of Experts on the Application  o f

Conventions and Recommendations, Report III part 4A, International Labour Conference 73rd
Session, Geneva  1987, blz. 370 betreffende C. 111  en biz. 404 betreffende C.122 (het Committee of
Experts vraagt overigens vooral via de niet openbare Direct Requests om gedetailleerde informatie
ten aanzien van specifieke punten). de discussie van het Ct ERD over het achtste en negende
Nederlandse rapport, CERD/C/SR.872 en 873, met name biz. 104-107, en de bespreking van het
twaalfde Engelse rapport over de CERD, A/48/18, met name biz. 77-80.

334 Zie bijvoorbeeld CERD/C/SR.766, biz. 208, naar aanleiding van het zevende Nederlandse rapport
over de CERD, en CERD/C/SR.872, biz. 105, naar aanleiding van het achtste en negende rapport;
het ILO Committee of Experts  in een Observation  van 1993 betreffende het resultaat  van  de

Engelse maatregelen in het kader van C.122 en in een Observation van 1992 betreffende het effect
van werkgelegenheidsmaatregelen naar aanleiding van de Belgische rapportage over C. 122.
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stijging van gevallen van racistische propaganda. Bovendien lijkt die daling in
tegenspraak met het feit dat de regering prioriteit zegt te geven aan opsporing en
vervolging van rassendiscriminatie en dat aan het LBR subsidie voor proceskosten
is toegekend met het doel de vorming van jurisprudentie juist te bevorderen. 335
Een en ander bracht het Ct ERD ertoe te stellen: "With the upsurge of racist
movements and propaganda, the impression was that all the reported measures to
combat racial discrimination were ineffectual". 336

Van de verdragscomit6s valt niet te verwachten dat zij elke nationale maatregel
kunnen doorlichten en op zijn effect binnen de nationale context beoordelen. Onder
andere om die reden komt het zelden of nooit tot een werkelijk alomvattend
oordeel over de stand van de nakoming van verdragsverplichtingen. Allerlei
kwesties komen om verschillende redenen lang niet elke keer dat een nieuw rapport
is ingediend aan de orde, laat staan dat van een werkelijk uitputtende behandeling
sprake kan zijn. In het derde hoofdstuk zagen we al hoeveel haken en ogen er
zitten aan een goed functioneren van de rapportageprocedures. We zagen daar
echter ook welke doeleinden wel degelijk gediend worden met rapportage.337 Al
met al kan hetgeen uit de verdragscomitts naar buiten komt het best worden
opgevat als een belangrijke bijdrage aan een eindoordeel over de effectiviteit van
genomen maatregelen en daarmee over de stand van zaken ten aanzien van de
realisatie van het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie, maar niet meer dan
dat.

Hiervoor werd reeds betoogd dat bij het nemen van effectieve maatregelen
tegen rassendiscriminatie bij de toegang tot arbeid vooral problemen rijzen vanwe-
ge het feit dat dergelijke discriminatie in veel gevallen niet in directe en openlijke
vorm zal voorkomen. In het bijzonder ten aanzien van werving en selectie zal
daarom aandacht moeten worden besteed aan eisen die indirect discriminerend
kunnen zijn en aan de mogelijkheid dat methoden van werving en selectie in het
nadeel werken van 'etnische minderheden'. Zonder die aandacht hebben   alle
goedbedoelde werkgelegenheidsmaatregelen en alle verboden van directe discrimi-
natie uiteindelijk geen zin. Wat dat betreft is het jammer dat in de verdragscomitts
relatief weinig aandacht wordt besteed aan mogelijke vormen van indirecte discri-
minatie.

Er zijn diverse voorbeelden te bedenken van eisen die indirect discriminerend
kunnen zijn op grond van ras. Daarbij vallen parallellen te trekken met de wijze
waarop ten aanzien van discriminatie op grond van geslacht een eis die op zichzelf
neutraal lijkt toch ten nadele kan werken van een specifieke groep potentiele
werknemers, in casu vrouwen. In die zin werden in het eerste hoofdstuk de
gronden 'huwelijkse staat' en 'kostwinnerschap' genoemd338; ,zwangerschap' is
een ander voorbeeld van een grond voor onderscheid waarvan speciaal vrouwen

335  Het bedoelde regeringsbeleid is onder meer weergegeven in de nota Minderhedenbeleid van 1992,

Tweede Kamer 1991-1992, 22314 nr. 2, biz. 8 en meer recent in de nota Minderhedenbeleid 1996,
Tweede Kamer 1995-1996, 24401  nr. 2, blz. 20.

336  CERD/C/SR.873, biz. 2. Nadruk toegevoegd.
337    Hoofdstuk 3 paragraaf c (toezichtsmechanismen),  biz.  135.
338 Zie hoofdstuk 1 paragraaf a, blz.  17.
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nadeel zullen ondervinden. De belangrijkste voorbeelden in verband met rassendis-
criminatie zijn het vereiste dat een werknemer de Nederlandse taal voldoende
machtig is (taaleis) en het vereiste dat een bepaalde vooropleiding is genoten (scho-
lingseis).

Om met het laatste te beginnen, een bepaalde opleiding zal doorgaans wel
degelijk een functierelevante eis zijn. In dat licht bezien zijn de tegenwerpingen
van werkgevers dat de achterstand van leden van 'etnische minderheden' veeleer
uit te lage scholing voortkomt dan uit discriminatie ook begrijpelijk, hoewel
daarmee zoals gezegd voorbijgegaan wordt aan het feit dat ook hoog opgeleiden
onder de leden van 'etnische minderheden' onevenredig vaak met werkloosheid
kampen. De vraag is echter in de eerste plaats of de scholingseisen ten aanzien van
een bepaalde functie niet te hoog gesteld zijn en in de tweede plaats of de eisen

niet van dien aard zijn dat leden van 'etnische minderheden' daar in een onevenre-

dig groot aantal gevallen niet aan kunnen voldoen. Wat het eerste betreft dient
aantoonbaar te zijn dat de eisen objectief gezien werkelijk functierelevant zijn.
Over het tweede aspect is indertijd een interessante uitspraak gedaan door het
Supreme Court van de Verenigde Staten. 339 Daarin kwam aan de orde dat de
werkgever in kwestie ineens een high school diploma en een met goed gevolg af te
leggen intelligentietest was gaan eisen terwijl duidelijk bleek dat 'zwarten' veel
moeilijker  aan die eisen konden voldoen dan 'blanken'. Gesteld   werd   dat   het
wettelijk verbod van discriminatie zich ook uitstrekte tot "practices that are fair in
form, but discriminatory in operation. "  Dat wil zeggen: ook indirecte discriminatie
is  gedekt. "The touchstone is business necessity",  werd  daar nog aan toegevoegd.

Enige eis moet "related to job performance" zijn. Deze uitspraak wordt nog
regelmatig aangehaald ter illustratie van de noodzaak ook indirecte discriminatie op
de arbeidsmarkt aan te pakken.340

Betreffende de taaleis kan op vergelijkbare wijze geredeneerd worden. Ten
aanzien van een bepaalde functie dient te kunnen worden vastgesteld dat geen
hogere mate van beheersing van het Nederlands gevraagd wordt dan noodzakelijk
en daarnaast mag het niet zo zijn dat zonder dat dit functierelevant is een dermate
hoog niveau van Nederlandse taalbeheersing verlangd wordt dat duidelijk is dat die
eis in een onevenredig groot aantal gevallen ten nadele zal werken van leden van
'etnische minderheden'. Een ondubbelzinnige uitspraak op  dit punt is gedaan door
de  Voorzitter van het ABU-Scheidsgerecht.34' De eis "beheersing Nederlandse
taal (woord en geschrift)" voor magazijnpersoneel werd als "niet functie-relevant
en derhalve discriminatoir" aangemerkt omdat onvoldoende was komen vast te
staan    dat    die eis functioneel gerechtvaardigd was. Recent heeft de Commissie

Gelijke Behandeling een vergelijkbare uitspraak gedaan. De eis goed Nederlands te

339   De zaak Griggs v.  Duke Power Company, uitspraak van 8 maart  1971, opgenomen in Civiei recht
en rassendiscriminatie, rapport van de Werkgroep Recht en Rassendiscriminatie, Utrecht, 7 mei
1985, biz. 36 e.v

340 Bijvoorbeeld in het hoofdstuk Arbeidsmarkt in Met recht   rassendiscriminatie   bestruden,   A.C.
Possel (red.), LBR (Utrecht) en Tjeenk Willink (Zwolle) 1990, biz. 44. Ook voor het bewijs van
discriminatie is deze uitspraak van belang.  Zie over die kwestie de paragraaf procedurele aspecten
van dit hoofdstuk.

341 Voorzitter Scheidsgerecht Algemene Bond Uitzendondernemingen, 19 februari  1988, RR no.  171.
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spreken voor de functie van kamermeisje werd als indirect onderscheid op grond
van ras en nationaliteit en dus als zijnde in strijd met de AWGB beoordeeld.342
Vooral personen "van niet-Nederlandse etnische of nationale afstamming, of niet-
Nederlandse nationaliteit" worden namelijk door het nadelig effect van de taaleis
getroffen, omdat die eis bij hen "eerder tot uitsluiting voor een vacature" zal
leiden. Als de eis functierelevant is kan het gemaakte onderscheid objectief
gerechtvaardigd zijn. Omstandigheden of aard van de werkzaamheden die de taaleis
in dit geval functierelevant zouden kunnen maken zijn echter gesteld nog gebleken,
zo concludeert de Commissie. In twee volgende uitspraken kwam de Commissie
Gelijke Behandeling tot de conclusie dat er geen sprake was van een objectieve
rechtvaardiging voor een taaleis, aangezien de gestelde eis hoger was dan geschikt
en noodzakelijk voor het op zichzelf niet discriminerende doel van respectievelijk
goede communicatie met patienten in verband met schoonmaakwerkzaamheden in
een ziekenhuis en veiligheid bij het verrichten van strijk- en perswerkzaamhe-
den.143 Uit onderzoek is overigens gebleken dat tegenover 'allochtone' sollici-
tanten grotere nadruk wordt gelegd op een gestelde taaleis dan tegenover 'autochto-
ne' sollicitanten, en bovendien dat de eis vaak willekeurig en ruimer dan noodzake-
lijk wordt geformuleerd.344

Naast deze twee voorbeelden van eisen die leiden tot indirecte discriminatie
zijn nog andere voorbeelden te bedenken. Een bekend probleem vormt het gebruik
van psychologische tests bij de selectie. Deze tests kunnen namelijk "zeer cultuur-
en plaatsgebonden" zijn en daardoor in het nadeel werken van leden van 'etnische
minderheden'.345  In een uitspraak  die de Commissie Gelijke Behandeling begin
1996 deed werden drie eisen besproken die indirecte discriminatie tot gevolg
kunnen hebben: een leeftijdsgrens (daar allochtonen, zeker als zij 'nieuwkomers'
zijn, over het algemeen op latere leeftijd dan 'autochtonen' hun intrek doen op de
arbeidsmarkt), een aantal werkervaringsjaren veeleer dan werkervaring op zichzelf
(een eis waaraan bij latere intrede op de arbeidsmarkt ook moeilijker kan worden
voldaan) en het geboren zijn in een bepaalde streek van Nederland (hetgeen door
de werkgever gebruikt was als maatstaf in verband met het verlangen dat de
werknemer geschikt zou zijn om in de betreffende streek te werken).346 De eis
van een representatief uiterlijk is er een die door een werkgever misbruikt zou
kunnen worden om leden van 'etnische minderheden' te weren. Daarmee komen
we op een voorbeeld van verborgen discriminatie veeleer dan van indirecte
discriminatie. Tot voor het van kracht worden van de AWGB kon verder een
onderscheid op grond van nationaliteit aangemerkt worden als een onderscheid dat
indirecte discriminatie naar ras oplevert. Aangezien nationaliteit in de AWGB

342    Commissie Gelijke Behandeling,  18 juli  1995. Tekst van de uitspraakin LBR-Bulletin 1995 nr. 4/5,
biz. 16 e.v.

343 Commissie Gelijke Behandeling,  oordeel  96-29 van 2 mei  1996 en oordeel  96-55  van  I juli  1996.
344 Alina Cuartas de Marchena, Taaleis soms dekmantel van discriminatie allochtonen. In: LBR-

Bulletin 1996 nr. 1, blz. 26.
345 Met recht rassendiscriminatie bestrijden, biz. 44. Bij het LBR is een rapport verschenen over dit

onderwerp: C.E.S. Choenni en T.J. van der Zwan, Psychologische tests en aUochtonen, LBR-reeks
nr. 6, Utrecht 1988.

346 Commissie Gelijke Behandeling, oordeel  96-5  van 30 januari  1996.
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uiteindelijk ook als verboden grond voor onderscheid is opgenomen hoeft die
omweg waar deze wet van toepassing is nu niet meer gemaakt te worden. We
zagen hoe de Commissie Gelijke Behandeling in de boven besproken uitspraak
'ras' en 'nationaliteit' dan ook naast elkaar gebruikte. Onderscheid op grond van
nationaliteit is onder de AWGB echter niet verboden wanneer het is "gebaseerd op
algemeen verbindende voorschriften of geschreven of ongeschreven regels van
internationaal recht".347 Deze extra uitzondering naast de uitzondering van geval-
len waarin uiterlijke raskenmerken of nationaliteit "bepalend" zijn is geen verras-

sing, gezien het in hoofdstuk 4A besprokene. Er is echter een risico aan verbon-
den. De op dergelijke regels gebaseerde afwijzende houding tegenover vreemde-

lingen kan makkelijk neerslaan op leden van 'emische minderheden' in het alge-
meen, ook als zij wal de Nederlandse nationaliteit bezitten. Zo ontstaat verborgen
of indirecte discriminatie waar werkgevers in stilte de conclusie trekken dat men
beter geen 'buitenlanders' in dienst kan nemen dan wel waar zij zich meer dan
strikt noodzakelijk beroepen op de wettelijke beperkingen ten aanzien van het in
dienst nemen van vreemdelingen.

Aansluitend valt nog het een en ander op te merken over de methoden van

werving en selectie, die zoals reeds werd gesteld eveneens in het nadeel van leden
van 'emische minderheden' kunnen uitwerken. Een duidelijk voorbeeld is de
situatie van een bedrijf waar niet of nauwelijks 'allochtonen' in dienst zijn en waar
nieuw personeel geworven wordt door personeelsleden te vragen of zij in hun
familie of kennissenkring mensen hebben die voor een functie in aanmerking
zouden kunnen komen. Aangezien tot die familie weinig 'allochtonen' zullen
behoren zullen ook weinig 'allochtonen' worden voorgedragen.348 Het onderzoek
van Veenman toonde dat een meerderheid van de werkgevers als reden voor het
niet in dienst hebben van allochtonen opgaf "ze hebben niet gesolliciteerd".   Het
kan echter een vorm van onbewuste discriminatie zijn wanneer wervingskanalen
worden gehanteerd die 'allochtonen' niet of nauwelijks gebruiken.349 Een ander
voorbeeld komt uit Engeland. Het speelt vooral in grote steden een rol. Wanneer
men van zijn werknemers eist dat deze binnen een bepaalde afstand van het bedrijf
(gaan) wonen en het bedrijf in kwestie ligt ver van de wijken waar 'etnische
minderheden' doorgaans wonen   zijn zij opnieuw    in het nadeel. Ook zonder
verhuisplicht kan het regio-argument trouwens gelden:50 Tenslotte kunnen cul-
tuurverschillen ook doorspelen bij de wijze waarop onder andere sollicitatiege-
sprekken worden gevoerd. 351

In de boven besproken Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van
ondernemingen van de Stichting van de Arbeid wordt ten aanzien van het begrip

347 Artikel 2 lid 5 AWGB.
348 Op dit punt is het zinnig ons in herinnering te brengen dat de regering de werkloosheid onder

Antillianen indertijd onder andere verklaarde uit de veel voorkomende interne vervulling van
vacatures. Zie de inleiding bij dit hoofdstukdeel, biz. 177.

349 Onbekend maakt onbemind, blz. 62,63.
350 Training and Enterprise Councils and Ethnic Minorities. Conference Warwick University, 22-23

March  1991, biz.  1 1. Zie tevens Onbekend maakt onbemind, biz.  63.
351 Onbekend maakt onbemind, blz. 4.
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'functierelevant', dat zoals  we  zien  bij de bestrijding van indirecte discriminatie
een niet minder belangrijke rol heeft dan bij de bestrijding van directe discrimina-
tie, een vrij genuanceerd standpunt ingenomen. Uit het feit dat gelijke kansen voor
een ieder bij toegang tot de onderneming gelden "onverlet de objectieve en reele
functievereisten" valt af te leiden dat de in de Aanbevelingen genoemde factoren
ras, emische afkomst en nationaliteit onder omstandigheden wel relevant zouden
kunnen zijn voor een functie. Dit sluit aan bij de constatering die gedaan werd in
het eveneens boven besproken onderzoek naar de wervings- en selectiepraktijk, te
weten dat bepaalde criteria, waaronder leeftijd, geslacht en uiterlijk, in praktijk
voor sommige vacatures wel en voor andere niet als functierelevant worden aange-
merkt.352 Een strikte indeling in criteria die wel en criteria die niet
functierelevant zijn is dus niet zonder meer mogelijk. Ook de 'taaleis' en de
'scholingseis' kunnen zoals daarnet al bleek in sommige gevallen wa 'objectief
gerechtvaardigd' zijn. Wanneer precies de grens wordt overschreden komt uit de
uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling overigens ook niet duidelijk naar
voren.353 In het bij de AWGB behorende Besluit Gelijke Behandeling is gepoogd

een opsomming te geven van gevallen waarin ras of nationaliteit 'bepalend' is.  Een
opsomming die zoals gezegd zeker niet voldoet om alle problemen op te lossen354

en eigenlijk evenmin duidelijk maakt waar precies de grens wordt overschreden.
Alles bij elkaar genomen zal een en ander in feite per geval bekeken moeten

worden, zoals ook per geval door de werkgever bekeken moet worden wie het
meest geschikt is voor een bepaalde functie.155 Richtlijnen om te bepalen of een
onderscheid naar ras in een bepaald geval functierelevant is en dus geen discrimi-
natie oplevert zijn overigens toch wel af te leiden uit de opsomming die het Besluit
Gelijke Behandeling gegeven heeft.   Voor wat betreft direct onderscheid  gaat  het
dan  met  name om "authenticity", zoals de Engelse  RRA het noemt: het Chinese

restaurant mag een Chinese kok verlangen, het theatergezelschap een zwarte acteur
voor een in Afrika spelend stuk. Voor wat betreft indirect onderscheid in verband
met taal- of scholingseisen gaat het er om dat, zoals reeds werd besproken, duide-
lijk moet blijken welk niveau van taalkennis of scholing daadwerketijk vereist is
voor een goede vervulling van een bepaalde functie.

Ook het geschiktheidscriterium zelf, dat een fundamentele rol hoort te spelen

bij de selectie, zal per geval moeten worden ingevuld. Zoals in de Aanbevelingen
werd verwoord moet dit criterium niet worden opgevat als een "statisch en abso-
luut  begrip".356  Veel  zal  afhangen  van de concrete omstandigheden. De bedoeling
is dat men flexibel omgaat met die omstandigheden terwijl objectiviteit, geschikt-
heid en non-discriminatie als uitgangspunten blijven gelden. Daaruit volgt tevens

352  Werving en selectie in de praktijk, blz. 77.
353   Zoals opgemerkt door Anne Possel in haar commentaar op de uitspraak, LBR-Bulletin 1995 nr. 4/5,

biz. 21.
354 Zie hoofdstuk 1, paragraaf a decl 2, biz. 22.
355   Vergelijk ook de opmerking van het ILO Committee of Experts betreffende de geoorloofdheid van

functie-eisen gebaseerd op de "inherent requirements" van een bepaalde arbeidsplaats: "careful
examination  of each individual  case is required." Equality in Employment and Occupation  1996,
biz. 39.

356  Aanbevelingen, biz. 4.
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dat met "de soms verschillende culturele achtergronden van sollicitanten" rekening
moet worden gehouden. Dit laatste zouden we kunnen beschouwen als een357

uitwerking van de gedachte dat het 'gelijk' behandelen van 'ongelijke' gevallen 66k
discriminatie oplevert.

Om aan de principiele uitgangspunten vast te houden maar tegelijk te kunnen
handelen naar de omstandigheden van elk geval is het van fundamenteel belang dat
de werkgever de grootst mogelijke duidelijkheid verschaft over de functie-eisen en
de te hanteren selectiecriteria. Deze moeten controleerbaar zijn. Zo moet van358

een taaleis, wanneer die gesteld wordt, duidelijk blijken welk niveau van Neder-
landse taalbeheersing vereist is en waarom, dat wil zeggen op welke wijze deze eis
in verband staat met de functie. Met de enkele opmerking dat 'goed Nederlands
spreken' een vereiste is kan dus niet worden volstaan. Wanneer een zogeheten
"functie-analyserapport" zou worden opgesteld, zoals door het Directoraat-Generaal
voor de Arbeidsvoorziening is gedaan ten aanzien van de functie die centraal stond
in de zaak waarover de Voorzitter van het ABU-Scheidsgerecht uitspraak deed359,

zou de relevantie van de eis daaruit ondubbelzinnig naar voren moeten komen. Een
en ander sluit goed aan bij hetgeen zoals boven beschreven van uitzendbureaume-
dewerkers verlangd wordt, te weten dat zij telkens weer nagaan of een gestelde eis

van belang is voor een normale uitoefening van een functie. 360

Ten aanzien van de selectie zou de werkgever moeten motiveren waarom
degenen die hij afwijst niet zijn aangenomen. Een van de grote problemen bij de
selectie is dat deze binnenskamers tot stand komt: welke argumenten er zijn om
iemand al dan niet aan te nemen komt niet naar buiten.361 Om ook hier het ele-
ment van de controleerbaarheid in te voeren zou de werkgever zijn motieven
expliciet bekend moeten maken aan de sollicitant. "Tot onze spijt is in de vacature
reeds voorzien"    is een volstrekt ontoereikende formulering. Het beste   zou   zijn
wanneer er een selectiecode wordt gehanteerd, waarin bijvoorbeeld als regel is
opgenomen: "Als de keuze niet op u is gevallen, ontvangt u schriftelijk bericht van

357  Aanbevelingen, biz. 9.
358 Vergelijk ook de Commissie Gelijke Behandeling in de reeds geciteerde uitspraak van januari

1996: de selectieprocedure moet "beantwoorden aan de vereisten van voldoende inzichtelijkheid,
controleerbaarheid en systematiek" en de beoordeling dient te geschieden "aan de hand van tevoren
nauwkeurig omschreven criteria teneinde ongelijke behandeling op grond van etnische afl<omst te
voorkomen." Commissie Gelijke Behandeling, oordeel  96-5  van 30 januari   1996. Zie tevens
oordeel 96-78 van 30 september 1996, waarin gesteld werd dat de selectieprocedure niet voldoende
inzichtelijk, controleerbaar en systematisch is wanneer de functie-eisen worden bijgesteld zonder
dat dit aan de sollicitanten bekendgemaakt wordt.

359  RR no. 171. Zie boven, biz. 215.
360 Zie hiervoor, biz. 208. In dit verband is ook van belang dat de Commissie Gelijke Behandeling

onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van EG-Hof en Commissie uitsprak dat gelet moet
worden op de werkervaring die in concreto voor een bepaalde functie vereist is. Commissie Gelijke
Behandeling, oordeel 96-5.

361 Dit gegeven wordt weerspiegeld in de klachten over discriminatie v66r de arbeidsverhouding, die
meestal grotendeels op vermoedens en veronderstellingen van de kant van de klager zijn gebaseerd.
Zie daarover Karin Knippers, Werken tussen zwart en wit. Een onderzoek bij Anti Discriminatie
Bureaus naar aard, om'vang en aanpak van klachten over rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Uitgave RADAR, Rotterdam  1994,  biz.  53-54.
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dit feit en van de redenen daarvoor. Dit laatste gebeurt ook als u niet voor een
gesprek wordt uitgenodigd. "362 In ieder geval ten aanzien van sollicitanten  met
wie wel een gesprek is gevoerd zou een dergelijke regeling moeten gelden. Gezien
het fundamentele karakter van een dergelijke motiveringsplicht zou het niet mis-
staan hiervoor een wettelijke basis te scheppen. Van overheidswege is tot nog toe
alleen een kabinetsstandpunt inzake wervings- en selectieprocedures voorhanden,
waarin onder het kopje "Recht op informatie" staat te lezen: "Aan de sollicitant
dient voldoende informatie te worden gegeven omtrent de te volgen procedure, de
arbeidsorganisatie en de functie zelf, door de werkgever van derden verkregen

„363gegevens, en de redenen voor een eventuele afwijzing. Interessant is een
verwijzing door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening naar de "bij
enkele arbeidsbureaus gegroeide praktijk waarbij afwijzingen van allochtone
kandidaten door werkgevers schriftelijk gemotiveerd dienen te worden. "364  Hier-

uit blijkt dat van de kant van de Arbeidsvoorziening positief gedacht wordt over
een motiveringsplicht. Het zou echter om een algemene verplichting moeten gaan,
niet een die enkel geldt ten aanzien van 'allochtonen'.

Met een motiveringsplicht zoals hiervoor beschreven zou ook tegemoetgeko-
men worden aan de vereisten van C.111. Het ILO Committee of Experts heeft
vastgesteld dat toepassing van het beginsel van "equality of opportunity and
treatment" uit deze conventie met zich meebrengt dat sollicitanten recht hebben op

een behandeling van hun sollicitatie waarbij geen sprake is van discriminatie. Van
groot belang voor een effectieve toepassing van dit recht, zo stelt het Committee,
is "the statement of reasons  in the event of an adverse decision". 365

Men zou kunnen tegenwerpen dat een motiveringsplicht administratief gezien
niet is op te brengen: het argument van de 'administratieve rompslomp' dat ook
tegen de WBEAA in stelling is gebracht. Een standaardbrief naar afgewezen
sollicitanten is dan inderdaad niet meer mogelijk, evenmin als een schiften van
brieven op basis van 'snelle' argumenten (alle brieven van mensen met 'buiten-
lands' klinkende namen eruit, of van mensen boven een bepaalde leeftijd, of met
een enkele taalfout, enzovoort366).  Maar dat is in feite juist de bedoeling. Bij een
zorgvuldige selectie wordt een werkgever geacht op grond van 'goede motieven' te
selecteren; het is slechts 66n stap verder die motieven ook expliciet te formuleren
naar de sollicitanten toe. Zeker ten aanzien van degenen rnet wie een gesprek is

gevoerd moet dat mogelijk zijn.

362  Aldus de Selectiecode voor sollicitanten van de Universiteit Twente. Ecn ander voorbeeld is de
sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, waarin ten aanzien van de
eindselectie als regel is opgenomen: "De afwijzing wordt zo goed mogelijk gemotiveerd." (De tekst
van de code is opgenomen als bijlage 5 in Met recht rassendiscriminatie bestrijden, biz. 156 e.v.)
Een duidelijke motivering in de afwijzingsbrief werd ook nodig geoordeeld door de Nationale
Ombudsman (uitspraak van 22 mei 1987, RR no. 152).

363 Kabinetsstandpunt Wervings- en selectieprocedures  van 5 februari 1993, Tweede Kamer  1992-
1993,23020 nr. 2, blz. 6.

364    CBA,  Het  arbeidsvoonieningsbeleid voor  etnische  minderheden  en  woonwagenbewoners.  Rilswiik
1992, biz. 52.

365    Equality in Employment and Occupation  1996, blz.  29.
366  "Als ik dan de brieven ging selecteren, gooide ik iedereen die boven de 45 was eruit." Trouw 28-2-

1996 over leeftijdsdiscriminatie.
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Een ernstiger bezwaar is dat het weinig uit zal maken omdat ook bij de
motivering gebruik zal worden gemaakt van standaard-formuleringen. Directe
discriminatie, in open of verborgen vorm, komt op deze wijze ook niet snel aan het
licht. Voor de veel moeilijker te achterhalen indirecte vormen van discriminatie is
dat wellicht anders. Wanneer bijvoorbeeld als motivering wordt gegeven dat het
niveau van beheersing van het Nederlands van de sollicitant in kwestie niet hoog
genoeg was kan aan de orde gesteld worden of gezien de functie geen te hoog
niveau is geeist en of de sollicitant daar inderdaad niet aan voldoet. Hetzelfde geldt
voor het vereiste  van een bepaalde vooropleiding. 367

Het bovenstaande sluit ook aan bij hetgeen Nanda Pattipawae enkele jaren
geleden schreef over het belang van gedragscodes. De "dagelijkse routine van
personeelsselecteurs" moet doorbroken worden en dat kan niet enkel door "mooie
verklaringen of alleen wetsbepalingen".368 Gedragscodes kunnen een welkome
aanvulling zijn, met name omdat ze in tegenstelling tot de wettelijke bepalingen
niet algemeen zijn maar "toegesneden op specifieke organisaties en hun activitei-
ten".369 Op dezelfde wijze  kan een selectiecode een instrument  zijn  dat is toege-
sneden op een specifieke fase van de weg naar de toegang tot arbeid.370

Zoals werkgevers ten aanzien van de functievereisten en de selectiecriteria
zorgvuldig en controleerbaar te werk moeten gaan en hun eigen beleid zullen
moeten doorlichten, zo moeten ook de methoden van werving nauwkeurig bekeken
worden. Waar bijvoorbeeld blijkt dat werving steeds heeft plaatsgehad op zodanige
wijze dat leden van 'etnische minderheden' moeilijk bereikt werden zou men er
goed aan doen in het vervolg juist aandacht te geven aan de kanalen waarlangs zij
wal bereikt kunnen worden.

De noodzaak het eigen wervings- en selectiebeleid door te lichten brengt ons
terug bij de 'taakstellende werkplannen' die volgens de WBEAA en ook volgens
het Stichtingsakkoord opgesteld dienen te worden.37' Hier ligt precies de zin van

dergelijke werkplannen: de doelstelling van het doorlichten van het eigen beleid en
het zo zorgvuldig mogelijk formuleren van wervingsmethoden, functievereisten en
selectiecriteria is een van de kwesties die daarin kunnen worden vastgelegd.372

Met het voorgaande is de kans op efect van maatregelen tegen rassendiscrimi-
natie een stuk groter dan wanneer met wettelijke verboden van discriminatie (of
geboden tot 'gelijke behandeling') wordt volstaan. Het vormt een aanvulling op de

367 Ook procedureel heeft de verplichting tot motiveren van een negatieve beslissing gunstige gevolgen
voor potentiele werknemers. Dit komt in de laatste paragraaf van dit hoofdstukdeel nog terug (zie
biz. 244).

368  Nanda Pattipawae, Gedragscodes zetten strijd tegen discriminatie kracht bij. In: LBR-Bulletin 1992

nr. 5, blz. 3.
369  Biz. 4.
370  Een "algemeen geldende sollicitatiecode" werd ook voorgesteld door het LBR (LBR-Bulletin 1995

nr. 2, biz. 13), hoewel daarbij geen motiveringsplicht wordt genoemd.
371 Zie boven, paragraaf a, blz.  189 en 196.
372 Wat dat betreft zou het zeer te betreuren zijn wanneer het voorstel om de verplichtingen ten

aanzien van het doorlichten van het eigen personeelsbeleid te laten vervallen in de herziene
WBEAA zou worden aangenomen. Over dit voorstel zie de MvT bij het wetsvoorstel, Tweede
Kamer 1996-1997, 25369 nr. 3, blz. 11,12.
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weg die reeds is ingeslagen met het opstellen van gedragscodes.373 Bovendien
heeft Dagevos in zijn onderzoek naar de resultaten van de EMO-plannen duidelijk
aangetoond dat alleen met een "krachtdadig, creatief en soms onconventioneel
personeelsbeleid" werkelijke resultaten kunnen worden bereikt ten aanzien van de
vergroting van het aandeel van leden van 'emische minderheden' in het personeels-
bestand.  Er moet meer gebeuren dan dat jaarlijks wat cijfers worden uitgewisseld.
Tegelijk hoeft een en ander niet te betekenen dat het hele personeelsbeleid op de
helling moet: het "kritisch bezien van bestaande regelgeving, procedures en handel-
wijzen op de mogelijk negatieve effecten voor in- en doorstroom van allochtonen"
moet voldoende zijn. 374

Er zijn nog diverse andere mogelijkheden denkbaar om maatregelen verder aan
te vullen of hun effect te vergroten. Zo is het vanzelfsprekend van belang dat
werkzoekenden, leden van 'etnische minderheden' niet minder dan andere, kennis
kunnen nemen van bestaande vacatures. Werkgevers blijken echter zelden verplicht
om vacatures bij het arbeidsbureau te melden. De in de Arbeidsvoorzieningswet
van 1990 opgenomen mogelijkheid tot zo'n verplichting is nooit gerealiseerd.375
Het zou geen kwaad kunnen wanneer deze verplichting alsnog werd ingevoerd. In
de Arbeidsvoorzieningswet van 1996 is de bedoelde mogelijkheid echter niet
overgenomen.

De rol van minderhedenorganisaties, vakbonden en dergelijke is hiervoor reeds
aan de orde gesteld. Het ILO Committee of Experts heeft duidelijk gemaakt dat
van staten in elk geval onder C.122 wordt verwacht dat zij werkgevers- en werkne-
mersorganisaties raadplegen en bovendien ook vertegenwoordigers van degenen die
invloed ondervinden van eventuele maatregelen.376 Dat betekent dat organisaties
van 'etnische minderheden' ook betrokken dienen te worden bij overleg over te
nemen maatregelen. Dit gebeurt ook wel, maar er zou meer structureel aandacht
moeten worden besteed aan dergelijk overleg. 377

373 De Nederlandse regering heeft  in de rapportage  over de periode juli  1992  - juni 1995 betreffende
C. 111 het belang van het instrument van de gedragscode als aanvulling op wetgeving uitgebreid
toegelicht

374 J.M. Dagevos, Allochtonen bu de rijksoverheid. Oorzaken voor succes en falen van voorkeursbe-
leid. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 1995-11, nr. 2, blz. 143 e.v.; zie blz. 151.

375  A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, 5e druk 1996, blz. 33. Artikel 71 lid 1 van de Arbeidsvoorzieningswet van
1990 luidt: "Het Centraal Bestuur (voor de Arbeidsvoorziening) kan bepalen dat werkgevers, die
naar een of meer arbeidskrachten zoeken, verplicht zijn deze vraag naar arbeidskrachten bij de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie ter registratie aan te melden (...)."  Wet van  28 juni  1990, Stb. 402,
zoals laatstelijk gewijzigd bij  Wet van 16 december  1993,  Stb.  650 en bij  Wet van 9 december
1993, Stb. 660.

376 General Report, in Report III part 4A, International Labour Conference 72nd Session, Geneva
1986, biz. 20. Vergelijk ook de hiervoor aangehaaide opmerkingen van de WRR betreffende de rol
van de sociale partners bij het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van 'etnische minderheden',
zie paragraaf a blz.  187,188.

377 Het boekje "Horden/open" van de FNV verwijst ook naar de belangrijke rol die de vakbonden
kunnen spelen (blz. 82).
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Een nijpende vraag is of niet alle maatregelen onvoldoende effectief zullen
blijken wanneer niet wordt overgegaan tot zogenaamde 'positieve actie' of zelfs

positieve discriminatie. Deze vraag komt in de volgende paragraaf aan de orde.

c.   Positieve discriminatie en positieve actie

Hoe meer geconstateerd wordt dat de maatregelen tegen discriminatie onvoldoende
resultaat hebben, hoe sterker de roep wordt om speciale maatregelen voor degenen
die in een achterstandspositie verkeren.378 Dergelijke maatregelen, die verder
gaan dan maatregelen gericht op verbetering van de werkgelegenheid of een enkel
verbod van discriminatie, zijn denkbaar in vele verschillende vormen. We kunnen
ze  aanduiden  met de verzamelnaam 'positieve actie'.  Niet alle vormen  zijn  even
onomstreden. Door er de term 'positieve discriminatie' voor te gebruiken komen
we meteen middenin de discussie terecht. De vraag is namelijk of maatregelen die
onder een dergelijke noemer gebracht worden geoorloofd zijn, of zij niet dienen te
worden afgewezen vanwege het feit dat zij zelf een vorm van discriminatie behel-
zen. Ter rechtvaardiging wordt gewoonlijk een beroep gedaan op de achter-
standspositie van de te bevoordelen groep, maar wanneer zij die wegens hun ras
benadeeld werden nu wegens hun ras bevoordeeld worden is men in feite bezig iets
in praktijk te brengen wat juist was afgewezen: discriminatie op grond van ras.

Degenen die maatregelen van positieve discriminatie verlangen zullen bovendien
met goede argumenten moeten komen omdat positieve discriminatie van de ene
groep per definitie negatieve discriminatie van een andere groep betekent. 379

Kijken we naar de tekst van verdragen waarin discriminatie aan de orde komt
dan blijkt dat 'special measures' in diverse vormen over het algemeen worden

toegestaan, sterker nog, uitdrukkelijk worden beschouwd als niet vallend onder

378  Er zijn vele publicaties waaruit dit naar voren komt. Zie onder andere het reeds eerder geciteerde
artikel "Banen voor allochtonen  11"  van Jan Veraart in LBR-Bulletin   1992  nr.  6,  blz.  7  e.v.;  het
boek Recht doen aan geli/kheid van J.H. Wiggers, Ars AEqui Libri, Nijmegen  1991; de Preadvie-
zen van de Nederlandse Juristenvereniging over positieve discriminatie, Tjeenk Willink, Zwolle
1989; de aanbevelingen van de Adviescommissie onderzoek minderheden, opgenomen in F.
Bovenkerk, Een eer#/ke kans, 's-Gravenhage   1986;  over de toepasbaarheid van buitenlandse

ervaringen met positieve actie voor etnische minderheden op de arbeidsmarkt in Nederland. 's-
Gravenhage 1986, biz. 143 e.v.; B.P. Sloot, Positieve discriminatie, Tjeenk Willink, Zwolle 1986
(met name biz. 289 en 290). Al eerder beschreef deze laatste het besef dat het bestrijden van

directe en indirecte discriminatie alleen onvoldoende is en moet worden aangevuld met maatregelen
ter bevordering van 'gelijke kansen' als een volgende fase in een proces. (Ben Sloot, Legitimatie
van positieve discriminatie. Twee redeneerpatronen. In:  7 ls een vreemdling zeker: de rechtspositie
van etnische minderheden. Ars AEqui 30 (1981) 10, blz. 655,656.) Een heldere formulering is ook
te   vinden   in de General Survey   van   het ILO Committee of Experts betreffende   C. 111:   "The
adoption of an affirmative action programme stems from the observation that the banning of
discrimination is not enough to eliminate it in actual practice." (Equality in Employment and
Occupation. General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, International Labour Conference 75th Session, Geneva   1988,  blz.   177.)  Zie
verder Thomas Sowell, Preferential policies. An International Perspective. William Morrow and
Company, Inc., New York 1990. Sowell  laat zien dat 'preferential treatment' een verschijsel is van

alle tuden en plaatsen, waarbij dezelfde argumenten steeds weer terugkeren.
379  Ben Sloot in Ars AEqui 30 (1981) 10, biz. 658.
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'discriminatie'.   Het  gaat  met   name  om  de  CERD  en  C. 111   van  de  ILO.   Over
positieve discriminatie wordt niet met zoveel woorden gesproken, maar uit de
context blijkt dat die wordt beschouwd als inbegrepen in 'special measures'.
In artikel 1 lid 4 CERD lezen we:

"Special measures taken for the sole purpose of securing adequate advancement of
certain racial or ethnic groups or individuals requiring such protection as may be
necessary in order to ensure such groups or individuals equal enjoyment or
exercise of human rights and fundamental freedoms shall not be deemed racial
discrimination, provided however, that such measures do not, as a consequence,
lead to the maintenance of separate rights for different racial groups and that they
shall not be continued after the objectives for which they were taken have been
achieved. "

Elke maatregel bedoeld om de achterstandspositie op te heffen is geoorloofd, maar
in het bestaan van die achterstand ligt meteen de belangrijkste beperking op de
geoorloofdheid: de maatregel mag slechts in stand worden gehouden voor zover en
voor zolang als daadwerkelijk sprake is van achterstand.380 Het doel van de
speciale maatregelen is namelijk niet om verschillen tussen etnische groepen te
benadrukken, maar om de integratie in de maatschappij van personen behorende tot
die groepen te bewerkstelligen. 381

Een zo duidelijk omschreven beperking als in deze conventie is in het verge-
lijkbare artikel 5 van C.111 niet opgenomen. In aanvulling op de beschermings-
maatregelen die in de ILO-instrumenten zelf zijn neergelegd mag een staat bepalen
dat "special measures designed to meet the particular requirements of persons who,
for reasons such as sex, age, disablement, family responsibilities or social or
cultural status, are generally recognised to require special protection or assistance"
geen discriminatie inhouden.382 Volgens het Committee of Experts van de ILO is
echter een rechtvaardiging vereist die te vergelijken is met wat in de CERD
expliciet is neergelegd: het doel van de maatregelen is bescherming en bijstand te
bieden, en de maatregelen moeten in verhouding staan tot de benodigde bescher-
ming of de ondervonden discriminatie. Steeds moet bovendien gecontroleerd
worden of de maatregelen nog nodig zijn, dat wil zeggen of de achterstand waar
het om begonnen was nog bestaat. Extra garantie biedt tenslotte de eis dat eerst

380  In het verdrag ter uitbanning van discriminatie van vrouwen vinden we een bepaling waarin in iets
andere bewoordingen dezelfde gedachte is neergelegd. Het eerste lid van artikel 4 stelt: "Adoption
by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between
men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but
shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these
measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have
been achieved."

381  Nalan i.emer, The  U.N.  Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
Sijthoff en Noordhoff, Alphen aan den Rijn  1980, biz. 33. Sowell  laat zien dat het tijdelijke aspect
van voorkeursbehandelingen een illusie is: in praktijk blijken de bedoelde maatregelen meestal te
blijven bestaan (blz. 120 e.v. en biz. 169 e.v.)

382   Artikel 5 lid 2. Merkwaardig overigens dat ras en 'national extraction' niet uitdrukkelijk genoemd
worden, al zijn ze via de woorden "such as" impliciet wei opgenomen.
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met vakbonden en werkgeversorganisaties overlegd wordt voordat speciale maatre-
gelen worden genomen.

383

Uit de hier aangehaalde General Survey van het Committee of Experts van
1988 blijkt waarom dit soort maatregelen, als aan de voorwaarden is voldaan,
wordt toegestaan. Gesteld wordt namelijk dat het eigenlijk geen kwestie is van een
voorkeursbehandeling die aan bepaalde groepen gegeven wordt maar van het
verschaffen van gelijke kansen met betrekking tot arbeid. Het gaat om het herstel-
len van het evenwicht. Daarom is het Committee of Experts geen voorstander van
het  gebruik  van  de term 'positieve discriminatie'.  Ook  de term 'voorkeursbehan-
deling' zal om die reden minder geschikt zijn.384 Het Committee zelf gebruikt
even  verderop  de term 'affirmative action programmes'. Men signaleert dat385

veel staten dergelijke programma's zijn gaan opstellen omdat bepaalde groepen
geen baat bleken te hebben bij algemene verbeteringen op de arbeidsmarkt en stelt

nogmaals uitdrukkelijk dat de bedoelde maatregelen geoorloofd zijn onder C.111.
Wel vindt men dat de maatregelen binnen het kader van een nationaal beleid ter
bevordering van 'equality of opportunity' geplaatst moeten worden: een geinte-
greerd beleid is gewenst.386    Ook    in een oudere publicatie   van de International
Labour Office vinden we de gedachte terug dat het gaat om het herstellen van
evenwicht: essentieel acht men of speciale maatregelen uitsluitend bedoeld zijn om
een verstoord evenwicht te herstellen dan wel dat het beleid in feite discriminatie
impliceert.387

Pas sinds kort is een enkele keer een ander geluid te horen. In een prejudiciae
beslissing van 17 oktober 1995 sprak het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen uit dat het gezien de EG-Richtlijn over gelijke behandeling van 1976
niet was toegestaan om in een nationale wet vast te leggen dat vrouwen automa-
tisch voorrang dienen te krijgen bij de toegang tot arbeid: een dergelijke maatregel
gaat  te ver en overschrijdt de grenzen van "promoting equal opportunities".388  In
de Verenigde Staten is enige tijd v66r de uitspraak van het Hof van Justitie door de
Supreme Court uitgesproken dat "race-based action" in elk geval aan strakke

beperkingen is onderworpen. Maatregelen moeten een "compelling governmental
interest" dienen en geschikt zijn om dat doel te bereiken; zij moeten bovendien een

383    Equality in Employment and Occupation  1988,  blz. 159. Recent is  een en ander opnieuw onder
woorden gebracht in: Equality in Employment and Occupation. Special Survey by the Committee
of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour Office,
Geneva  1996, blz.  43.

384    Equality  in  Employment and Occupation  1988,  blz.   158.
385  In het Nederlands weer te geven met 'positieve actieprogramma's'. Over het gebruik van de term

'positieve actie' in plaats van 'positieve discriminatie' zie verder hieronder, biz. 228,229.
386 Biz. 175,176.
381   Fighting discrimination in employment and occupation: A worker's educational manual. Intematio-

nal Labour Office, Geneva  1968,  blz.  68.
388    Hof van Justitie  van de Europese Gemeenschappen, 17 oktober 1995, prejudiciele beslissing  in de

zaak Kalanke  tegen  Freie  Hansestadt  Bremen  (zaak C-450193).  Gepub\icetrd in  NJCM-Bulletin  20-
8 (1995), blz. 1126 e.v.
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strenge veeleer dan een marginale toetsing door de rechter kunnen doorstaan. 389
Inmiddels blijken in de Verenigde Staten onder andere bij gelegenheid van verkie-
zingscampagnes bovendien herhaaldelijk tegenstanders van positieve discriminatie
op te staan.390 Al met al kan gesteld worden dat in deze staat een discussie aan
de gang is "waarin de lobby voor gelijke maatschappelijke kansen lijnrecht staat
tegenover de groeiende groep die af wil van 'oneerlijke' voorrang voor minderhe-
den en vrouwen. „391

Ook de Nederlandse wet verbiedt positieve discriminatie niet, er bestaan
integendeel juist bepalingen die dit al dan niet expliciet toestaan. Om te beginnen
wordt vaak verwezen naar artikel 1 van de Grondwet, waarmee een (althans
tijdelijke) voorkeursbehandeling niet in strijd geacht wordt. Naast het zogenaamde
'formele  gelijkheidsbeginsel' dat uitdrukkelijk is vastgelegd  in dit grondwetsartikel
is namelijk ook het 'materiale gelijkheidsbeginsel' daarin terug te vinden: "bij
geconstateerde ongelijkheid mag een voorkeursbehandeling toegepast worden". 392

Artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht kende voorheen een tweede
lid dat vergelijkbaar is met de bepaling over speciale maatregelen uit de CERD:
het verbod van rassendiscriminatie van het eerste lid "is niet van toepassing op
handelingen die personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minder-
heidsgroep een bevoorrechte positie toekennen, teneinde feitelijke ongelijkheden op
te  heffen. "   In de herziene versie van artikel 429 quater zoals  die  in   1992  in
werking trad is de bepaling echter weggelaten. Dit blijkt een in principe terminolo-
gische kwestie: in de herziene versie wordt van 'discriminatie' gesproken, waar-
mee alleen op 'ongerechtvaardigd onderscheid' wordt gedoeld; aangezien positieve
discriminatie als 'gerechtvaardigd onderscheid' moet worden opgevat is het vanzelf
niet meer begrepen in de nieuwe versie van de strafbepaling. 393

Bij het verbod van onderscheid tussen mannen en vrouwen door de werkgever,
zoals dat is neergelegd in artikel 7:646 en 647 NBW (1637ij BW), is een uitzonde-
ringsbepaling opgenomen: het verbod geldt niet wanneer het er om gaat vrouwen
een bevoorrechte positie te bezorgen "teneinde feitelijke ongelijkheden op te
heffen". Overigens lijkt de aandacht  voor de positie van vrouwen verder  te  gaan
dan voor de positie van 'etnische minderheden', getuige het feit dat een dergelijke
bepaling niet is toegevoegd aan het voorgestelde nieuwe artikel 7:648a NBW
(1637ija BW) betreffende 'gelijke behandeling' van buitenlandse werknemers.

389  Adarand Constructors,  Inc. v.  Pena,  Secretary of Transportation, et. al. Supreme Court of the
United States,  12  juni  1995, US. Lexis  4037,  blz.  22  en  23.  Zie  ook het hoofdartikel "Riskant
recht" in NRC Hande/sblad van 21-10-1995.

390  NRC Handeisblad 20-10-1995: "Ook in de VS wordt voorrang vrouwen in banen beperkt".
391  Astrid Kersten, Affirmative Action zwaar onder druk. In: LBR-Bulletin 1996 nr. 2, blz. 9.
392  P.W.C. Akkermans, De Grondwet Een artikeisgewijs commentaar. Tjeenk Willink, Zwolle 1987,

biz. 60. In andere bewoordingen wordt ook in de versie van  1992 van dit werk aangegeven dat een
tijdelijke voorkeursbehandeling met artikel 1 Gr te rumen valt (blz. 48). Zie verder nog M.M. den
Boer, Artikel 1 Grondwet: gelijke behandeling en non-discriminatie, in: Ars AEqui 36 (1987) nr. 3,
biz. 135. De kwestie kwam bij de grondwetsherziening ter sprake in de Eerste Kamer, zie
Handelingen Eerste Kamer, 1981-1982, biz. 392.

393 Eerste Kamer 1990-1991, 20239  nr.   76a  (MvA),   biz.   3.   Zie   ook de notitie " Foorkeursbe/eid.-
Randvoorwaarden  en  Belei(f'  van 11 februari 1993, Tweede Kamer 1992-1993, 23022 nr. 1, biz.
12.
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De AWGB tenslotte laat evenmin twijfel bestaan over de geoorloofdheid van
positieve discriminatie. In een bepaling die voor een groot deel overeenkomt met
hetgeen oorspronkelijk in artikel 429 quater Sr was vastgelegd lezen we:

"Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het
onderscheid tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde
etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten
einde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen en het onderscheid in
een redelijke verhouding staat tot dat doel." (artikel 2 lid 3 AWGB)

De laatste toevoeging laat nog wel ruimte voor discussie over de meest vergaande
vormen van positieve discriminatie, bijvoorbeeld de vaststelling van quota: men zou
kunnen stellen dat het daarbij om een disproportionele maatregel gaat. Wat dat
betreft is een veel verdergaande bepaling opgenomen in de anti-discriminatiecode
voor de arbeidsbureaus. Artikel 9 van de code luidt: "Ten aanzien van vrouwen en
etnische minderheden wordt een voorkeursbeleid gevoerd dat erop is gericht hen
gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt. Onderscheid op grond van geslacht of
etnische afkomst is met het oog daarop toegestaan."

Dat de beslissing ten aanzien van de geoorloofdheid van positieve discriminatie
ook anders kan uitvallen zien we aan de Engelse Race Relations Act (RRA). De
RRA heeft discriminatie 'unlawful' verklaard op alle door die wet genoemde
punten,   en dat geldt per definitie evenzeer voor 'positieve' discriminatie   als  voor
'negatieve'.394 Positieve discriminatie is dus verboden. Het is evenwel niet zo dat
enige vorm van maatregelen ten gunste van een 'achterstandsgroep' binnen het
Engelse recht is uitgesloten. De Race Relations Act geeft zelf aan welke 'onthef-
fingsmogelijkheden' er zijn.

Zo is het 'training bodies' toegestaan scholingsmaatregelen uitsluitend open te
stellen voor personen die tot een bepaalde raciale groep behoren wanneer zij daar
baat bij hebben in die zin dat het hen geschikt maakt voor bepaalde arbeid, echter
alleen wanneer de bedoelde arbeid zelden door deze personen blijkt te worden
verricht.395 Werkgevers mogen op vergelijkbare wijze maatregelen nemen.396 De
Race Relations Act duidt deze vorm van positieve actie aan met 'discriminatory
training' - het is dus 'discriminatie', maar deze keer discriminatie die met zoveel
woorden is toegestaan door de wet. De Code of Practice bij de wet bespreekt deze
maatregelen onder het kopje 'positive action'. In feite gaat het om een poging de
kwalificaties van 'etnische minderheden' te verbeteren, ter bevordering van gelijke
kansen. Positieve discriminatie bij selectie blijft verboden."i Het instellen van
quota zal dus niet voorkomen. Wel kan een werkgever overgaan tot 'targeting': wat

394    Zie  met name  section 4  over  'discrimination by employers'.  In de Guide to the Race Relations Act
1976 (Home Office, London 1977) lezen we dan ook:  "The Act does not permit 'reverse discrimi-
nation"' (biz. 30).

395  Section 37 Race Relations Act.
396 Section 38 Race Relations Act.
397    Paragraph    144   van   de   Code of Practice   for the elimination of racial discrimination   and   the

promotion of equality of opportunity in employment (Commission for Racial Equality, London
1984)
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we het opstellen van streefcijfers zouden kunnen noemen. Meer dan een streven is
dit ook niet, er is geen enkele verplichting aan verbonden. Het nemen van dergelij-
ke positieve maatregelen is in elk geval niet vereist op grond van de Race Relations
Act. In de discussie over de vraag of en zo ja welke meer vergaande maatregelen
genomen moeten worden om de arbeidsmarktpositie van 'emische minderheden' te
verbeteren richt men zich voornamelijk op een eventueel verplicht stellen van
'monitoring' ('etnische registratie'), op training van bijvoorbeeld vakbonden en
werkgevers en op mogelijkheden voor de verderop in deze paragraaf nog te
bespreken 'contract compliance:'98

Een zo stellig standpunt ten aanzien van positieve discriminatie als is ingeno-
men in het Engelse recht ontbreekt in Nederland. Evenals de verdragsteksten staat
de Nederlandse wet positieve discriminatie in beginsel toe, maar het debat over zin
en geoorloofdheid van de verschillende denkbare maatregelen die wellicht onder die
noemer te brengen zijn is nog altijd aan de gang. Het gebrek aan duidelijkheid dat
hiervan het gevolg is komt een slagvaardig optreden niet ten goede.

Onduidelijkheid heerst om te beginnen al op het punt van de gebruikte termi-
nologie. Die is - en niet alleen in Nederland - al even divers als de verzameling
denkbare maatregelen die ermee aangeduid wordt.399 Dit schept verwarring: men
kan eenzelfde term gebruiken en toch verschillende maatregelen op het oog hebben.
Zo rekent Wiggers400 onder 'positieve actiemaatregelen' ook de door hem met de
term 'voorkeursbehandeling' aangeduide positieve discriminatie, terwijl door
anderen positieve discriminatie beschouwd wordt als iets geheel anders dan
(toelaatbare) positieve actie.

Zoals hiervoor al bleek is het ILO Committee of Experts van mening dat het
gebruik   van de termen 'positive discrimination'    of ' reverse discrimination'    tot
verwarring leidt omdat het niet om een werkelijk bevoorrechten zou gaan. 401

Sloot daarentegen geeft in zijn preadvies aan dat de term positieve discriminatie
juist voordelen heeft vanwege het ambivalente karakter ervan: "Het lijkt mij alleen
maar een voordeel dat de spanningsverhouding tussen doel - wegnemen van
groepsachterstand - en middel - het hanteren van een 'verdacht' criterium - ook in
de naamgeving gehandhaafd blijft. Het zoeken naar alternatieve, minder drastische
middelen blijft daardoor gemakkelijker op de agenda staan. .,402 Anders dan het
Committee of Experts - en met dit Committee vele anderen - zorgt hij ervoor om

398  De weerslag van die discussie is onder meer te vinden in het Equal Opportunities Review. Zie met
name no. 42 March/April 1992 biz. 12 e.v. (Party policies on equal opportunities); no. 44
July/August  1992  biz.  30  e.v. (een interview  met Mary Coussey);  no. 46 November/December
1 992  biz.  8  e.v.  (Act  for equality: strengthening  the  RRA).  Zie  ook C. Bourn  en J. Whitmore,
Discrimination and Equal Pay, Sweet and Maxwell  1989:  "only largescale  adoption of administra-
tive measures such as contract compliance can be effective in changing the general position of
minorities." (blz. 8). M. Coussey en H. Jackson (Making Equal Opportunities Work, Pitman  1991)
wijzen er nog eens op dat "positive action" iets anders  is dan "preference at the point of offering a
job" (blz. 5): dat laatste is niet aan de orde.

399 Sloot, Positieve discriminatie, biz. 7.
400 Wiggers, biz. 9.
401    Equality in Employment and Occupation  1988,  blz.  158, noot 70.
402 B.P. Sloot, Over positieve actie en positieve discriminatie. In: Preadviezen Nederlandse Juristenver-

eniging, biz. 30.
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niet terwille van het 'goede doel' de term 'positieve discriminatie' te vermijden en
te vervangen door bijvoorbeeld 'positieve actie'. Een helder standpunt dat voor het
vervolg  van deze paragraaf zal worden overgenomen. Voor de duidelijkheid zij
daarbij opgemerkt dat de term 'positieve discriminatie' wordt gebruikt voor zover
het maatregelen betreft die een zekere mate van voorkeursbehandeling impliceren.
Gezien de verwijzing naar de noodzaak om te blijven zoeken naar minder drastische
alternatieven geldt deze beperking kennelijk ook voor het standpunt van Sloot.
Brengen we deze beperking niet aan, dan vallen Alle maatregelen genomen ter
verbetering van de positie van leden van 'etnische minderheden' onder dit begrip,
ook die welke in de voorgaande twee paragrafen besproken zijn.

Waar door de Nederlandse regering wordt gesproken in termen van beleid "ter
bevordering van de deelname aan het arbeidsproces" zoals dat vaak is "neergelegd
in zogenaamde positieve actieprogramma's is geen onderscheiding zichtbaari,403

tussen 'positieve discriminatie' (maatregelen die een voorkeursbehandeling inhou-
den) en andere vormen van 'positieve actie', noch tussen verschillende vormen van
voorkeursbehandeling onderling. Dit verklaart hoe in het achtste Nederlandse

rapport over de CERD gesteld kon worden dat dit verdrag op grond van artikel 1
lid 4 ook positieve discriminatie en voorkeursbehandelingen toestaat, zodat ver-
gaande maatregelen mogelijk zijn zonder dat het verbod van rassendiscriminatie
geschonden wordt, terwijl direct daarna de opmerking volgt dat van werkelijke
'preferential treatment' in Nederland geen sprake is. Ook als we de term404

'positieve discriminatie' als verzamelnaam gebruiken moet echter nog weer worden
onderscheiden in verschillende soorten van maatregelen.

Door Wiggers wordt nauwkeurig weergegeven hoe een voorkeursbehandeling
verschillende vormen kan aannemen over de toelaatbaarheid waarvan men nog
steeds kan discussieren. Hij noemt vier gradaties:

"a. Bij gelijke geschiktheid van A en B voor de [functie], wordt de voorkeur
gegeven aan A.
b. Bij (minimaal) voldoende geschiktheid van A wordt aan A de voorkeur gegeven
boven B ook al is B meer geschikt.
c. Er wordt uitsluitend geworven en geselecteerd onder de leden van 66n groep.
Pas als dan geen voldoende geschikte kandidaat gevonden wordt, volgt [algemenel
werving [...].
d. Er wordt uitsluitend geworven en geselecteerd onder de leden van Etn groep
totdat een bepaalde vertegenwoordiging van die groep is bereikt. „405

Het zal duidelijk zijn dat de laatste, meest vergaande vorm van positieve discrimi-
natie ook het meest omstreden is.

Ook waar het maatregelen betreft die geen voorkeursbehandeling impliceren
(en die daarmee in wezen op het grensgebied liggen tussen 'positieve discriminatie'
en 'gewone' maatregelen ter verbetering van de positie van leden van 'etnische

403    Notitie " Foorkeursbeleid:   Randvoorwaarden   en  Beleid'   van   11    februari 1993, Tweede Kamer
1992-1993, 23022 nr 1, biz. 6.

404 CERD/C/158/Add.9, biz. 8.
405   Wiggers,  blz.  9 en  10.
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minderheden') zijn verschillende vormen denkbaar. Ze zullen worden aangeduid
met de verzamelnaam 'positieve actie'. Hieronder komen de diverse mogelijkheden
nog aan de orde.

Er zijn enkele jurisprudentievoorbeelden te noemen die van belang zijn
vanwege hun aandeel in het Nederlandse debat betreffende geoorloofdheid en
effectiviteit van maatregelen van positieve discriminatie of positieve actie.    Het
duidelijkst is een uitspraak van de Nationale Ombudsman uit 1989. Hierin werd
een oordeel gegeven over een klacht van iemand die zich gediscrimineerd voelde
omdat een vacature bij het Ministerie van Landbouw alleen voor leden van etnische
minderheidsgroepen was opengesteld, een categorie waartoe de klager zelf niet
behoorde.406 Wat de Ombudsman deed was artikel 1 Gr opvatten als een gebod
"om gelijke gevallen gelijk te behandelen, en daarmee ongelijke gevallen naar de
mate  van hun ongelijkheid."  Met de grote achterstand van 'etnische minderheden'
op de arbeidsmarkt is het bestaan van een "feitelijke ongelijkheid" een gegeven en
een actie gericht op het wegwerken van deze maatschappelijk ongewenste ongelijk-
heid geoorloofd. Van strijd met artikel 1 Gr is dus geen sprake. Daarbij werd ook
van belang geacht dat het voorkeursbeleid slechts tijdelijk gold - voor zolang als er
achterstand  is  -  en dat bovendien sprake  was  van een "geclausuleerde voorrang":
de voorkeur gold slechts voor de eerste sollicitatieronde, als daarmee geen geschik-
te kandidaat zou worden gevonden zou men tot algemene werving overgaan,
waardoor anderen dan leden van 'emische minderheden' "niet categorisch zijn
uitgesloten". Geheel overeenkomstig hetgeen ook op grond van de bovenbesproken
verdragsbepalingen als geoorloofd kan worden beschouwd blijkt de Ombudsman
de op 66n na meest vergaande vorm van voorkeursbehandeling zonder problemen
te   accepteren.

Verder valt te wijzen op een aantal uitspraken waarin het voeren van een
voorkeursbeleid in verschillende vormen op zichzelf zonder meer als aanvaardbaar
werd beschouwd.407 Wel werd aangetekend dat zo'n beleid "een grondige en
toereikende motivering" behoeft 08    en   dat   het moet worden aangekondigd    in   de
advertentie voor een bepaalde vacature alsmede uitgevoerd zoals het is aangekon-
digd.409

Het standpunt van de Nederlandse regering is geformuleerd in de reeds geci-
teerde notitie "Voorkeursbeleid: Randvoorwaarden en Beleid" van 1993. Daarbij
werd in de eerste plaats gesteld dat artikel 1 van de Grondwet "zich verdraagt met
een tijdelijke voorkeursbehandeling van achtergestelde groepen om deze in de
gelegenheid te stellen hun achterstand in te halen", zoals  ook bij de grondwetsher-
ziening naar voren was gebracht:10 Dit betekent volgens de regering echter niet

406 Nationale Ombudsman 3 november  1989,  N./  1989 nr.  564 (RR no.  231)
407 Nationale Ombudsman 22 mei  1987, RR no. 152; Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad van State

5  november  1987,  RR  no. 180; Ambtenarengerecht Amsterdam 30 augustus  1988,  RR  no.   192;
Nationale Ombudsman 24 oktober  1990,  RR  no. 255; Centrale  Raad van Beroep 7 januari   1993,
RR  no. 306; Voorzitter Afdeling Rechtspraak  Raad van State 15 oktober   1993,  RR  no.   333;
Nationale Ombudsman 13 maart 1995, rapport nr.  95/84.

408 RR no. 333.
409 RR no. 192 en 255.
410 Notitie, blz. 8.
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dat ook elke toepassing van een voorkeursbeleid juridisch geoorloofd is. Het effect
zal immers zijn dat een individuele sollicitant wordt bevoordeeld en ieder die niet
tot de 'voorkeurscategorie' behoort benadeeld op grond van een "met het oog op
de  geschiktheid  voor een bepaalde functie irrelevant kenmerk". Daarom is vooral
van belang dat de grenzen waarbinnen een voorkeursbehandeling moet blijven
nauwkeurig worden aangegeven.

411

De regering constateert dat er, anders dan het geval is ten aanzien van een
voorkeursbeleid voor vrouwen, nauwelijks jurisprudentie bestaat waaruit voorwaar-
den voor een ten bate van 'etnische minderheden' te voeren voorkeursbeleid zijn af
te leiden. Uit de literatuur zou ook geen eenduidig standpunt naar voren komen.
Daarom sluit men aan bij wat in de Memorie van Antwoord bij het voorstel voor
de inmiddels wet geworden Algemene Wet Gelijke Behandeling is gesteld:
opheffen of verminderen van feitelijke ongelijkheden dient het doel te zijn van de
maatregelen, de achterstand moet duidelijk aantoonbaar zijn, inhoud en kracht van
het voorkeursbeleid dienen gerechtvaardigd te zijn door de mate van achterstand en
de maatregelen moeten geschikt zijn voor het bereiken van het doel (oftewel:
proportionaliteit tussen  doel en middelen is vereist). 412

Het tweede deel van de notitie beoogt het overheidsbeleid op het gebied van
voorkeursbehandelingen weer te geven. Ter rechtvaardiging van zo'n behandeling
baseert men zich in feite geheel op 'aantoonbare achterstand' van een bepaalde
groep.413 Op die basis zou men verwachten dat een vergaande mate van voor-
keursbehandeling voor leden van 'etnische minderheden' al veel eerder had kunnen

zijn ingevoerd. Dat de werkloosheid onder de betreffende groep nog altijd gemid-
deld vier keer zo hoog is als onder 'autochtone Nederlanders' mag men inmiddels
toch wel bekend veronderstellen. Vervolgens stelt de regering echter dat voor een
zwaardere vorm van voorkeursbehandeling specifieker gegevens benodigd zijn over
de mate van achterstand (men geeft een gecompliceerd overzicht van methoden om
die achterstand te meten) en dat die gegevens voor 'etnische minderheden' niet
beschikbaar zijn.414  Dat zou tegen een vergaande voorkeursbehandeling pleiten.
Maar bij de beschrijving van het gevoerde beleid ter uitvoering van de beide EMO-
plannen keert men terug naar de simpele mededeling dat ook de verdergaande
voorkeursregelingen die zijn toegepast door diverse ministeries kunnen worden
beschouwd als "gerechtvaardigd gezien de grote achterstand".415 De notitie  als

geheel wekt al met al de indruk dat men om de zaken heen is blijven draaien.
In de nota "Positieve actieprogramma's voor vrouwen in arbeidsorganisaties"

van november 1987 heeft de regering te kennen gegeven het opstellen van positieve
actieprogramma's niet via een wettelijke verplichting te willen regelen maar te
willen overlaten aan arbeidsorganisaties en sociale partners. Men wilde,  in  elk

411  Notitie, biz. 13.
412  Notitie, biz. 20-22, met verwijzing naar Tweede Kamer 1991-1992, 22014 nr. 5, blz. 74,75.
413   Zie blz.  23  van de notitie.
414  Biz. 23, 24 en 25
415 Biz 28
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geval voorlopig, volstaan met stimulerend beleid.416 De SER heeft in twee ver-
schillende adviezen laten weten  het   eens  te  zijn   met deze benadering.417   De
zojuist besproken notitie "Voorkeursbeleid" sluit hier in feite bij aan: geen wettelij-
ke verplichting, wel een stimulans door van overheidswege het 'goede voorbeeld'
te   geven   met het opstellen van 'positieve actieprogramma's'. Daarmee wordt
bovendien tegemoet gekomen aan de wens van werkgevers dat geen wettelijke ver-
plichtingen worden opgelegd.

418

Hiertegenover staat het standpunt van met name minderhedenorganisaties.  Zij
verlangen concrete maatregelen en wijzen vrijblijvendheid af omdat het effect van
vrijblijvende maatregelen niet meetbaar of controleerbaar is en daardoor niet
anders dan gering zal kunnen zijn. 419

Bezien we de argumenten die ter rechtvaardiging van positieve discriminatie
(of voorkeursbehandeling) worden aangevoerd, dan blijkt het steeds weer om
dezelfde punten te gaan: er moet een objectieve rechtvaardigingsgrond zijn (oftewel
opheffing van een bestaande achterstand moet het doel zijn) en er moet worden
voldaan aan het proportionaliteitsvereiste (oftewel er dient een redelijke verhouding
te bestaan tussen doel en middelen):20 Een en ander doet sterk denken aan de
criteria voor de beoordeling van de vraag of in een bepaald geval sprake is van
(negatieve) discriminatie zoals die met name door het Europese Hof voor de
Rechten  van   de Mens werden geformuleerd.421 Toevallig   is   dit  niet:   het   ligt
eigenlijk wel voor de hand dat voor het geval van positieve discriminatie dezelfde
criteria bruikbaar zijn als die op grond waarvan bepaald kan worden dat een zeker
onderscheid geen werkelijke (verboden) discriminatie oplevert.

416 Nota "Posifieve actieprogramma's   voor  vrouwen   in arbeidsorganisaties", Ministerie van Sociale
Zaken  en  Werkgelegenheid,  november  1987  (opgenomen als billage bij  het SER-advies Positieve
actieprogramma's  van 16 februari  1990), biz.  11,  13  en  22.  Dit terwijl  het de  vmag is of van  de
kant van de sociale partners wel werkelijke oplossingen verwacht kunnen worden: A.T.J.M. Jacobs,
Ali en het arbeidsrecht. Rede  Katholieke  Universiteit Brabant  1987  (ongepubliceerd),  biz.  22.

411     Positieve  actieprogramma's, SER, 16 februari  1990, publikatienr. 90/03, biz.  14 en 24. Werkgele-
genheid minderheden. SER, 20 maart 1992, publikatienr. 92/04, biz. 13.

418   Eerder in dit hoofdstuk kwam die  wens al ter sprake, zie paragraaf a blz.  188. Zie ook Jan Veraart
in LBR-Bulletin 1992 nr. 6, biz. 9 e n  1 1.

419 Jan Veraart in LBR-Bulletin biz. 9; zie verder onder andere de aanbevelingen van de Adviescom-
missie onderzoek minderheden van 1986; Persbericht Migrantenorganisaties, Utrecht 17 december
1987; Ronald E. Berghuys en Roger Zegers de Beijl, Wie echt wil, die kan .. Integratie- en
antidiscriminatiebeleid ten behoeve van migranten op de arbeidsmarkt LBR-Bulletin 1993 nr. 6,
biz. 3 e.v. In een onderzoek naar de effectiviteit van voorkeursbehandeling door arbeidsorganisaties
stelt Aydin Yenal dat het effect van voorkeursbeleid over het algemeen zo gering is dat de heftige
discussie betreffende de rechtvaardigingsgronden er nauwelijks door gelegitimeerd wordt. Aydin
Yenal, Foorkeursbe/eid· slogan of€Bctiefbeleid? LBR, Utrecht 1995, biz. 91.

420 Afgezien van de besproken overheidsnotitie zijn er vele werken waarin deze punten worden
weergegeven. Zie onder andere P. van Dijk, De conventie inzake de uitbanning van alle vormen
van rassendiscriminatie. Totstandkoming, inhoud en toezichtsprocedures. In: Th.C. van Boven e.a.,
Bestrijding   van   rassendiscriminatie:    internationale   en   nationale   middelen.    Ars   AEqui   Libri
Rechten van de  Mens decl 6, Nijmegen  1985, biz. 6, Aanbevelingen Adviescommissie onderzoek
minderheden, biz.  19; LBR-commentaar op het voorstel voor de AWGB, LBR-Bulletin 1988 nr. 4,
blz. 9; W.J.P.M. Fase, Positieve actie en het arbeidsrecht In: Preadviezen, biz. 141, 142

421   Belgian Linguistics case, in het eerste hoofdstuk besproken op biz. 10.
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Toch is hiermee de vraag of positieve discriminatie geoorloofd is nog niet echt
beantwoord, evenmin als de vraag of positieve discriminatie wel een adequate
reactie is op de geconstateerde negatieve discriminatie. Er zijn diverse argumenten
in te brengen tegen maatregelen die op dat gebied liggen.

Zoals aan het begin van deze paragraaf al werd aangegeven brengt positieve
discriminatie van een bepaalde groep per definitie negatieve discriminatie met zich
mee van degenen die niet tot die groep behoren. Met andere woorden, de422

belangen van derden worden geschaad. Hier kan niet worden volstaan met het
enkele argument dat de belangen van de achterstandsgroep vanzelfsprekend zwaar-

der wegen. We kunnen op dit punt de stelling gebruiken dat positieve discriminatie
niet zo ver mag gaan dat derden vrijwel geen kansen meer hebben.423 De
Nationale Ombudsman noemde als rechtvaardigingsgrond dat derden niet
categorisch waren uitgesloten bij de werving.424 Eigenlijk is dat dus onvoldoende.
Ook al zijn derden niet categorisch uitgesloten, dat betekent nog niet dat zij een
faire kans hebben in een sollicitatieprocedure. En die zouden zij wel moeten
hebben. Ook als men het geven van een voorkeursbehandeling toelaatbaar acht ligt
hier een grens waar rekening mee gehouden moet worden.

De principi8le vraag die men zich in verband met het bovenstaande stellen
moet is of het afwijzen van een sollicitant die toevallig niet tot de minderheids-
groep behoort ten gunste van een sollicitant die toevallig w61 tot de minderheids-
groep behoort kan worden gerechtvaardigd door te verwijzen naar in het verleden
door die groep ondervonden discriminatie dan wel naar het doel van opheffing van

de achterstand van die groep voor de toekomst. Even principieel als deze vraag is
moet daarop het antwoord zijn: nee, de hierbij gevolgde argumentatie voldoet
niet.425 Het probleem zit hem in wat we kort gezegd kunnen aanduiden met de
term 'groepsdenken'. De rechtvaardiging voor het onderscheid,  of de voorkeursbe-

handeling,  wordt  gebaseerd op  het  al  dan niet  behoren tot een bepaalde groep in

plaats van op de mate waarin in een individueel geval sprake is van achter-
stand.426 Terwijl aan het feit dat iemand tot de groep 'etnische minderheden'
behoort niet meer dan een vermoeden kan worden ontleend dat de persoon in
kwestie zich zelf ook in een achterstandspositie op de arbeidsmarkt bevindt. En
terwijl de sollicitant die niet wordt aangesteld vanwege het feit dat hij niet tot de
groep 'etnische minderheden' behoort over het algemeen niet degene zal zijn die
discriminerend gehandeld heeft. Deze afgewezen sollicitant  kan zich bovendien  66k
wel in een achterstandspositie bevinden. Omgekeerd hoeft het niet zo te zijn dat

422  Zie ook onder andere Fase in Preadviezen, biz. 143, Wiggers, biz. 225; Sloot, biz. 287,288.
423  A.T.J.M. Jacobs, Het recht op arbeid, in NJCM-Bulletin 8-1 (1983), blz. 12.
424 RR no. 231.

425 Zowel Sloot als Wiggers komt tot die conclusie. Zie Sloot, met name biz. 237,238 en 287,288;
Wiggers, biz. 205 e.v. en 212 e.v. Buzonder scherp formulerend merkt Sowell ten aanzien van het
argument van 'historical compensation'   op: "to transfer benefits between two groups of living
contempories because of what happened between two sets of dead people is to raise the question
whether any sufferer is in fact being compensated." (biz. 148).

426 Terecht wordt dit ook opgemerkt in het NJCM-rapport Minderheden en mensenrechten, Lziden
1984, blz.  13. Ook Sowell ageert in feite tegen dit 'groepsdenken' als hij laat zien dat er veel meer
variabelen in het spel zijn dan gewoonlijk wordt verondersteld (blz. 128-143).
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van de groep waarop het voorkeursbeleid gericht is ook werkelijk de meest
kansarmen bereikt worden. Eerder zullen het degenen zijn die zich al in een
kansrijker positie bevonden die profiteren van een voorkeursbeleid. Zo kan zelfs
een tweedeling ontstaan binnen de groep 'etnische minderheden'.427

Tegen bovenstaande achtergrond moeten we waarschijnlijk ook de kritische
kanttekening lezen die Anne Possel maakt in haar commentaar op de in de vorige
paragraaf besproken eerste uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. Zij
wijst erop dat het niet per definitie voor alle gevallen als uitgemaakte zaak kan
worden beschouwd dat de taaleis indirect discriminerend is op grond van ras,
aangezien daarmee impliciet verondersteld wordt "dat een meerderheid van de
allochtonen de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheerst".  (Dit in tegenstelling
tot wat het geval is wanneer het gaat om vreemdelingen, "omdat inderdaad gesteld
mag worden dat het aannemelijk is dat een andere nationaliteit dan de Nederlandse
mee zal brengen dat iemand de Nederlandse  taal niet (volledig) machtig is.")428

Ook andere bezwaren tegen positieve discriminatie van leden van 'etnische
minderheden' of andere minderheidsgroepen zijn te herleiden tot een al dan niet
bewust verwerpen van 'groepsdenken'. Zeker geldt  dit  voor het bezwaar  dat
voorkeursbehandelingen stigmatiserend werken. Wanneer rnen op grond van429

een voorkeursbeleid is aangesteld heeft immers het feit dat men tot een 'minder-
heidsgroep' behoort de doorslag gegeven, terwijl het om individuele kwaliteiten
zou moeten gaan. Het is dan ook de vraag of het voor de betrokkenen zelf wel een
goede zaak is op grond van een voorkeursbeleid te worden benoemd. Een voor-
keursbeleid kan bovendien negatieve reacties oproepen bij collega's of eventuele
gepasseerde sollicitanten, waarbij degene die op grond van voorkeursbeleid is
aangesteld er in feite op aangekeken wordt dat hij tot die bepaalde groep behoort
die wordt 'voorgetrokken'.

Een en ander wordt nog versterkt door de wijze waarop met name in het bij de
WBEAA behorende besluit uitwerking is gegeven aan het doelgroepenbeleid.
Alleen de daarin expliciet genoemde groepen vallen onder het bereik van de wet.
In eerste instantie behoorden tot die groepen enkel personen geboren in Turkije,
Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Vietnam, voormalig Joego-
slavia, Somalie, Ethiopie, Iran of Irak, of kinderen van deze personen:30 Per 1
juli 1996 is het besluit echter gewijzigd en het aantal doelgroepen aanzienlijk
uitgebreid. Vietnam, Somalie, Ethiopie, Iran en Irak zijn vervangen door "of in
overige landen in Zuid- of Midden-Amerika, Afrika of AziE met uitzondering van

427 Sowell, biz. 156-159. Zie ook Trouw 13-11-1996: "Elite van migranten vindt langzamerhand
aansluiting bij Nederlandse beroepsbevolking".

418 LBR-Bulletin 1995 nr. 4/5, biz. 21
429 Dit bezwaar wordt onder andere besproken door Sloot (blz. 283), Wiggers (biz. 221) en de

Adviescommissie onderzoek minderheden (in "Een eerlijke  kam", b\z. 145)

430   Artikel 3 Besluit ter uitvoering van de Wet bevordering arbeidsdeelname allochtonen, Stb. 1994 nr.
481,  tekst opgenomen in LBR-Bulletin 1994 nr. 4, biz. 19-21.
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Japan en voormalig Nederlands Indie".431 Hoewel de verplichtingen   van   de
WBEAA op zichzelf geen positieve discriminatie inhouden moge duidelijk zijn dat
de tegenstellingen scherper worden naarmate nauwkeuriger is aangegeven welke
groepen 'voorkeursgroepen' zijn en de keuze voor die specifieke groepen zelf toch
wat willekeurig lijkt (omdat andere dan de genoemde groepen evengoed met
rassendiscriminatie te maken kunnen krijgen). De uitbreiding van de doelgroepen
komt wel in feitelijk maar niet in principieel opzicht tegemoet aan dit bezwaar. 432

Daarnaast heeft de registratie van etnische afkomst ook bedenkelijke kanten

vanwege de stigmatiserende werking die uitgaat van het ingedeeld worden bij een
speciale groep.

Een andere kwestie die in verband met een eventueel voorkeursbeleid aan de
orde komt betreft het niveau van de functie-eisen. Over het algemeen is iedereen
het erover eens dat positieve discriminatie dan wel een andere vorm van positieve
actie niet tot gevolg mag hebben dat de eisen voor een functie verlaagd worden.
De Nationale Ombudsman constateerde dat bij een geval waar in eerste instantie
uitsluitend onder 'emische minderheden' geworven werd dezelfde functie-eisen

gesteld werden als wanneer algemene werving had plaatsgevonden. Hij gebruikte
dit als 66n van de argumenten voor zijn beslissing om het voorkeursbeleid in
kwestie acceptabel te achten.433 De Adviescommissie Onderzoek Minderheden
kwam juist met de aanbeveling om positieve discriminatie af te wijzen daar die in
tegenstelling tot positieve actie een verlaging van het functieniveau zou inhou-
den.434

Het zou overigens op zichzelf al discriminerend overkomen om te veronder-
stellen dat een verlaging van functie-eisen nodig is om leden van 'etnische minder-
heden' een betere arbeidsmarktpositie te verschaffen, op dezelfde manier als het
discriminerend kan zijn om er van uit te gaan dat leden van 'etnische minderheden'
per definitie niet aan een taaleis zouden kunnen voldoen. Dit is de keerzijde van
het vooral door werkgevers gebruikte argument dat de slechte arbeidsmarktpositie
van 'etnische minderheden' in hoofdzaak voortkomt uit hun lage opleidingsniveau.
Bovendien kunnen    we    ook    hier het begrip

' functierelevant' als sleutelbegrip
hanteren: er mogen geen eisen gesteld worden die hoger zijn dan relevant is voor
de functie, maar als een eis werkelijk relevant is moet die ook niet achterwege

431    Besluit van 30 mei  1996, Stb.  1996 nr. 300. De nieuwe omschrijving komt overeen met de door de

Arbeidsvoorziening gehanteerde omschrijving van het begrip 'minderheid', zie Model kwartaairap-
portage  1996 met toelichting, CBA 24 november  1995, blz.  7. Zie ook de Nota van Toelichting bij
het besluit van 30-5-1996. Bij gelegenheid van de wijziging van de WBEAA zal ook de doelgroep
'Molukkers' nog worden toegevoegd, zoals werd besproken in hoofdstuk 1  paragraaf b deel 3 op
biz. 45.

432  Berkhout e.a. melden dat werkgevers die allochtonen in dienst namen die niet onder de definitie
van de WBEAA vallen, zoals Molukkers, voor hun inspanningen "niet worden beloond in de
context van de WBEAA", wat nog als ongewenst neveneffect bleek te hebben dat sommige
bedrijven uitdrukkelijk 'WBEAA-allochtonen' willen aanstellen. A. Berkhout, G.H.J. Homburg en
R.C. van Waveren, Bereik en efecten WBEAA. Eindrapport van een onderzoek uitgevoerd door
Regioplan Onderzoek Advies en Informatie B.V. in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage, oktober  1996.  Zie  blz.  80,100 en  106.

433  RR no. 231.
434 Aanbevelingen, in "Een eer/0'ke kans", biz. 142 en 145.
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gelaten of verlaagd worden, en zeker niet vanwege het feit dat iemand tot een
bepaalde groep behoort.

Opnieuw moeten we tot de conclusie komen dat per geval gekeken moet
worden. Terecht heeft het NJCM stelling genomen tegen een groepsgerichte
benadering waarbij iemand een voorkeursbehandeling krijgt omdat hij tot een groep
behoon waarvan is vastgesteld dat deze  gediscrimineerd wordt. Met de werkelijke
achterstand in een concreet geval wordt dan immers geen rekening gehouden. Beter
is daarom een probleemgerichte benadering, waarbij bepalend is in hoeverre in een
individueel geval sprake blijkt te zijn van achterstand. Dit ongeacht of de persoon
in kwestie tot een 'minderheidsgroep' behoort: "wie zich in een achterstand-positie
bevindt, krijgt een voorkeursbehandeling, gerelateerd aan de mate van achterstel-
ling. "435   Deze lijn doortrekkend komen we terecht  bij de stelling  dat  het  er  niet
zozeer om gaat de groep 'etnische minderheden' te steunen als wel diegenen te
steunen die 'kansarm' zijn.436 Dat doet niets af aan het feit dat leden van 'etni-
sche minderheden' zeer vaak tot de 'kansarmen' behoren.

Een moeilijkheid voor wat betreft de toepassing van de 'probleemgerichte
benadering' is dat het niet eenvoudig zal zijn om per individueel geval te beoorde-
len in hoeverre sprake is van achterstand.  Van een werkgever die op zoek  is  naar
de meest geschikte kandidaat voor een bepaalde functie is dit ook wat veel ge-
vraagd - als men al aandacht wil besteden aan eventuele achterstand op de arbeids-
markt van sommige kandidaten zal men daarbij toch uit willen gaan van bekende
en benoemde 'achterstandsgroepen'. Twee factoren kunnen   in elk geval   een
indicatie zijn, of een vermoeden, voor achterstand: tot een 'etnische minderheid'
behoren en langdurig werkloos zijn. Het nieuwe beleid van de arbeidsvoorzienings-
organisatie sluit hier in wezen op aan. Op grond van het zogenaamde vier-fasenmo-
del wordt gekeken naar de "afstand tot de arbeidsmarkt" van een werkzoekende
veeleer dan naar de vraag bij welke doelgroep hij of zij zou moeten worden
ingedeeld.437 Voor de ontwikkeling van een probleemgerichte benadering is dit
een stap in de goede richting. In deze ontwikkeling past ook de tendens van
verscheidene gemeenten, onder meer de gemeente Utrecht, om van een allochto-
nenbeleid  over te gaan op een algemeen 'achterstandsbeleid'. 438

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven zijn ook van positieve discriminatie of
voorkeursbeleid verschillende gradaties mogelijk. Bij de meest vergaande vorm
(instelling van quota) zijn ook de problemen ten aanzien van de rechtvaardiging
zoals die zojuist werden geschetst het grootst. Afgezien van enig ander bezwaar

435  Minderheden en mensenrechten. Rapport van het Nederlands Juristen Comitd voor de Mensenrech-
ten. Leiden, januari 1984, biz. 13.

436  M.V. de Jonge in Trouw 27-5-1995.

437 Arbeidsvoorziening Nederland, Arbeidsvoorziening kiest de toekomst. Ondememingsplan van
Arbeidsvoorziening Nederland. Rijswijk,    1   juli   1995,   blz.    10   e.v.    De vier fasen betreffen   (1)
werkzoekenden die goed bemiddelbaar zijn, (2) werkzoekenden met een afstand tot de arbeids-
markt die op korte termijn bemiddelbaar zijn, (3) werkzoekenden met een afstand tot de arbeids-
markt die voor een 'intensief arbeidstoeleidingsproject' in aanmerking komen en (4) werkzoeken-
den "die gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt (nog) geen concurrerend te maken aanbod vormen"
(biz.  12 en  13).

438  NRC Handelsblad 13-9-1996.
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kan tegen de instelling van quota overigens ook nog ingebracht worden dat dit in
elk geval voor zover een en ander via cao's geregeld zou worden in strijd komt
met artikel 1 lid 3 van de Wet op de CAO dat immers werkgevers verbiedt
personen van een bepaald ras niet of juist uitsluitend in dienst te nemen. Verder
geldt voor deze meest vergaande vorm van voorkeursbehandeling dat hierbij van
een 'probleemgerichte benadering' praktisch geen sprake kan zijn. Alles bij elkaar
genomen moet instelling van een quotasysteem als maatregel ter verbetering van de
arbeidsmarktpositie van 'etnische minderheden' worden afgewezen. De maatregel
om in eerste instantie uitsluitend te werven onder leden van 'etnische minderheden'
moet eveneens worden afgewezen, met name vanwege het feit dat derden in dat
geval vrijwel geen kansen hebben.

Van de verschillende gradaties van voorkeursbehandeling blijven aldus de twee
minst vergaande over: voorkeur bij voldoende  of bij gelijke geschiktheid.  Ten
gunste van deze maatregelen kan men stellen dat hierbij tenminste de geschiktheid
van individuele kandidaten het uitgangspunt vormt van de selectie. Voorkeur bij
voldoende geschiktheid geeft nog het probleem dat mogelijk een andere kandidaat
die mEr geschikt is gepasseerd wordt. Alleen bij voorkeur bij gelijke geschiktheid
speelt dit laaiste probleem niet. Daarbij is er echter weer de praktische moeilijk-
heid dat de vraag wanneer bij twee kandidaten werkelijk sprake is van gelijke
geschiktheid voor een bepaalde functie nauwelijks te beantwoorden is.439 Boven-
dien kan 'gelijke geschiktheid' ook geinterpreteerd worden als 'voldoende geschikt-
heid' bij verschillende kandidaten tegelijk. Uit de prejudici8le beslissing van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 17 oktober 1995 kunnen we
verder lezen dat er ook in geval van 'voorkeur bij gelijke geschiktheid' garantie
moet zijn dat werkelijk naar de geschiktheid wordt gekeken. De voorrang mag niet
automatisch verleend worden: in strijd met de EEG-Richtlijn betreffende gelijke
behandeling van mannen en vrouwen zijn "national rules such as those in the
present case which, where candidates of different sexes shortlisted for promotion
are equally qualified, automatically give priority to women in sectors where they
are  under-represented".440  Er  kwam  nog  bij   dat de gewraakte regeling er vanuit
ging dat vrouwen 'under-represented' waren totdat een aandeel van 50% bereikt
zou zijn. Met alle besproken problemen en bezwaren in gedachten kan aan de twee
minst vergaande vormen van voorkeursbehandeling hoogstens het voordeel van de
twijfel gegund worden: op principitle gronden liever niet, met voldoende waarbor-
gen omkleed desnoods wel maar dan zo veel mogelijk langs de lijnen van een 'pro-
bleemgerichte benadering'.

Ook op grond van het internationale recht is het zoals hiervoor al bleek een
vereiste dat 'group specific measures' worden genomen waar 'gewone' maatregelen

439 De Commissie Gelijke Behandeling heeft uitgesproken dat in geval van een beleid inhoudende
'voorkeur bij gelijke geschiktheid' tijdens de selectie zorgvuldig moet worden nagegaan "of er
sprake is van gelijke dan wel ongelijke geschiktheid." Commissie Gelijke Behandeling, oordeel 96-
5 van 30 januari 1996.

440    Hof van Justitie  van de Europese Gemeenschappen, 17 oktober 1995, prejudiciele beslissing  in de
zaak Kalanke tegen  Freie Hansestadt  Bremen (zaak C450193). Gepubliceerd in NJCM-Bulletin 20-
8 (1995), biz. 1126 e.v.; zie biz. 1129.
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niet voldoen voor de realisatie van een recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie.
De   vraag is echter   wat   voor soon maatregelen men neemt onder dit motto.    Het
intemationale recht zowel als het Nederlandse laat tot nog toe vrijwel alle moge-
lijkheden open, anders dan het Engelse recht. Wanneer voorkeursbehandelingen
worden afgewezen zijn echter altijd nog andere maatregelen mogelijk, samenvat-
tend  aangeduid met (andere vormen van441) 'positieve actie'.  Van dat soort  maat-
regelen zijn talrijke voorbeelden te noemen.

Reeds in de vorige paragraaf genoemd is de mogelijkheid speciaal aandacht te
geven aan de wegen waarlangs leden van 'emische minderheden' gewoonlijk
zoeken naar werk. Een zwakkere variant hierop is het opnemen in de advertentie-
tekst van een speciale aansporing aan hun adres om te solliciteren. Verder kan aan
werkgevers die personen in een achterstandspositie in dienst nemen een premie
worden verstrekt. Ook kan in zo'n geval een verlaging van werkgeverslasten
worden toegepast.442 Zelfs bij deze maatregelen, die beduidend minder ver gaan
dan het voeren van een voorkeursbeleid, is overigens denkbaar dat derden er een
vorm van voortrekken van leden van 'etnische minderheden' in zien.

Subsidie voor scholingsmaatregelen is een andere mogelijkheid. Daarmee zou
ingespeeld kunnen worden op het argument van het beweerde lage opleidingsniveau
van 'etnische minderheden': het biedt een oplossing voor gevallen waarin  er
inderdaad problemen op het punt van scholing blijken te zijn. Een en ander is
reeds mogelijk op basis van de zogeheten Kaderregeling Scholing van het
CBA.443 Artikel 2 lid 2 van deze regeling vermeldt: "Aan een werkgever kan,
indien deze zich bereid verklaart een door het Regionaal Bestuur daartoe aangewe-
zen werkloze als bedoeld in het eerste lid te scholen, met inachtneming van de
bepalingen van deze regeling, een tegemoetkoming in de kosten van scholing
worden verleend. " Om een dergelijke regeling effectief te doen zijn is een ruime
uitwerking en toepassing met speciale aandacht voor leden van 'etnische minderhe-
den' van belang.

Scholingsmaatregelen waarbij leden van 'etnische minderheden' een voorkeurs-
behandeling krijgen zijn zoals we zagen in de Engelse Race Relations Act uitgezon-
derd van het discriminatieverbod. Over het algemeen zal een voorkeursbehandeling
op het gebied van scholing inderdaad een stuk minder problematisch zijn dan het
geven van voorrang bij selectie. Scholing kan immers beschouwd worden als een
instrument   om de kansen   op   een   baan te vergroten. Het voorstel om leden   van
'etnische minderheden' een grotere kans op inloting voor het hoger onderwijs te
geven riep overigens toch de reactie op dat dit verlaging van het functieniveau zou
betekenen en 'voortrekken' van allochtonen.444

441 Positieve discriminatie kan zelf ook als een vorm van positieve actie gezien worden, maar dan wel
een heel extreme vorm.

442    De op dit gebied opgestelde regelgeving werd besproken in paragraaf a van dit hoofdstukdeel, biz.
185.

443   Vastgesteld  op 28  februari  1991  en gepubliceerd  in de Staatscourant 1991 nr. 51. In het vijfde
hoofdstuk zal deze regeling ook nog aan de orde komen.

444 Olaf Stomp en Tjeerd van der Zwan, De reikwijdte van Positieve Actie. Maatregelen om allochto-
ne  instroom in hoger onderwijs te vergroten.  In:  LBR-Bulletin   1991  nr.   1,  biz.  3-6.
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Een veelbesproken methode tenslotte om werkgevers te stimuleren meer leden
van 'etnische minderheden' in dienst te nemen is de zogenoemde 'contract compli-
ance'. De gedachte hierachter is dat opdrachtgevers alleen  in zee gaan met bedrij-
ven die voldoen aan bepaalde voorwaarden op het gebied van non-discriminatie.
Ook hier zijn verschillende vormen of gradaties mogelijk. Men kan aan opdracht-
nemers vragen aan de norm van non-discriminatie te voldoen; men kan voorkeur
uitspreken voor bedrijven die een beleid van positieve actie voeren en anderen
oproepen hetzelfde te doen; men kan zo ver gaan als opdrachtgever in het contract
verplichtende voorwaarden te laten opnemen ten aanzien van de personele samen-
stelling in de organisatie van de opdrachtnemer.445 De maatregelen zijn ook be-
kend onder  de naam 'positieve actiebedingen'. Er wordt in Engeland gebruik  van
gemaakt: omdat het geen vorm is van voorrang geven bij werving en selectie wordt
de maatregel niet beschouwd als (verboden) positieve discriminatie maar als
(toegelaten) positieve actie. Basis is de contractsvrijheid: ook de overheid mag elke
redelijke voorwaarde opnemen in haar contracten met bedrijven. In eerste instantie
gingen lokale overheden daarom in hun contracten standaardclausules opnemen met
de vraag aan opdrachtnemers zich aan de bepalingen van de RRA te houden. Nadat
de Greater London Council daartoe in 1983 het initiatief genomen had zijn lokale
overheden aan de hand van vragen aan bedrijven lijsten van "approved suppliers"
gaan  opstellen.   Ook hier vormt de contractsvrijheid de basis   voor de maatregel:
lokale overheden zijn vrij in de keuze met wie zij een overeenkomst aangaan.446

In Nederland is 'contract compliance' al enige tijd onderwerp van discus-
sie.447 De regering heeft echter laten weten een actief gebruik van het instrument
niet te overwegen, dit mede in verband met het reeds vermelde besluit af te zien
van wettelijke maatregelen of anderszins dwingende bepalingen.448 Wel blijken
gemeenten soms bepaalde vormen van 'contract compliance' toe te passen.449 Een

kanttekening hierbij is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich op het
standpunt gesteld heeft dat gemeentebesturen over het algemeen geen voorschriften

445  Zie Fike van der Burght en Nanda Pattipawae, Positieve Actie Bedingen. Contract compliance in
Nederiand. LBR-reeks nr. 7, Utrecht 1989, blz. 10 en blz. 30-31.

446  Een en ander is overzichtelijk beschreven in LBR-reeks nr. 7, blz. 18 e.v.
447 De methode is onder andere aan de orde gesteld in het advies "Meer kansen benuuen" van de

inspraakorganen (opgesteld naar aanleiding van de ambtelijke nota "Meer kansen afdwingen"), Juni
1989, biz. 2 e.v., en eerder  in de minderhedennota's,  met name  die  van 1983, Tweede Kamer
1982-1983, 16102 nrs. 20-21, biz. 10. De Adviescommissie Onderzoek Minderheden heeft de
overheid aanbevolen over te gaan tot 'contract compliance' (Aanbevelingen, in "Een eerlijke  kans",
blz. 146). Bij het LBR is het reeds geciteerde rapport over 'contract compliance' verschenen (LBR-
reeks  nr. 7, Utrecht 1989). Daarin wordt een pleidooi gehouden voor deze vorm van positieve
actie, met als belangrijk argument dat wettelijke maatregelen tot nog toe onvoldoende effect
hebben gehad (blz. 36). In een bijlage is een aantal modelbepalingen opgenomen.

448 Nota "Rechtspositie en sociale integratie", Tweede Kamer 1990-1991, 22138  nr.  2,  biz.  22.
449  Hiervan is melding gemaakt in LBR-Bulletin 1987 nr. 4, biz. 27 (Chan Choenni en Fike van der

Burght, Contract Compliance:  katalysator voor positieve actie)  en  1991   nr.  4,  biz. 30 (Lotje
Behoekoe, Gemeenten en de bestrijding van rassendiscriminatie).
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gericht op discriminatiebestrijding kunnen verbinden aan vergunningen of onthef-
450fingen, tenzij er een duidelijk openbare orde-aspect aan verbonden is.

Het is goed dat Olaf Stomp en Tjeerd van der Zwan er in hun artikel over
positieve actie op wijzen dat positieve discriminatie en/of positieve actie vaak veel
te snel als een soort wondermiddel beschouwd wor(len.451 Ook als de rechtvaardi-
ging rond is en werkgevers er eenmaal toe gebracht zijn (al dan niet door middel
van wettelijke verplichtingen) om een beleid van positieve actie te voeren is
effectiviteit immers nog niet verzekerd. Bovendien mag niet voorbijgegaan worden
aan de mogelijke nadelen van een dergelijk beleid.

Uiteraard is bij de meest vergaande vorm van positieve discriminatie (instelling
van een quotasysteem) de kans het grootst dat teden van 'etnische minderheden'
inderdaad in groteren getale "uitstromen uit het werklozenbestand" (zoals dat veelal

genoemd wordt in de Sociale Nota's en de Rapportages over de arbeidsmarkt).
Minder vergaande maatregelen zullen in vergelijking daarmee doorgaans niet veel
meer opleveren dan een stimulans voor werkgevers om extra aandacht te besteden
aan  leden van 'etnische minderheden',  hen  als  het ware eerder  te zien staan  als

potentiale werknemers,   en  hen   in elk geval   niet te discrimineren   in  de   zin  dat  zij
hen op voorhand afwijzen. Zoals reeds eerder aan de orde kwam is het essentieel

dat werkgevers er van overtuigd raken dat, anders dan zij kennelijk meestal
menen, juist non-discriminatie in hun eigen belang is. Dit is in elk geval de enige
garantie dat zij werkelijk de meest geschikte kandidaat voor een functie kunnen
kiezen. De 'extra' arbeidskrachten zullen bovendien in de toekomst in bepaalde
sectoren van de arbeidsmarkt hard nodig zijn.452 Stomp en Van der Zwan stellen
eveneens dat een zakelijke discussie met argumenten "die appelleren aan het
eigenbelang van werkgevers" het beste werkt en bovendien de kansen op succes
van positieve actieplannen vergroot.453 De eerder besproken publicatie "Hordenlo-
pen" laat zien dat een dergelijke gedachtengang ook ten grondslag heeft gelegen
aan het project "Kleurrijk personeelsbeleid" van de FNV. Gebruikmaking van het
feit dat bedrijven "imago-gevoelig" zijn 54 past eveneens bij deze benadering van

de problematiek.
Een groot probleem is mijns inziens dat veel maatregelen wel worden ingesteld

maar dat de uitvoering ervan op een gegeven moment verzandt. We zagen dit
bijvoorbeeld bij de aanbeveling om cao-bepalingen op het gebied van non-discrimi-
natie op te stellen, bij de aanbevelingen betreffende werving en selectie en bij de
anti-discriminatiecode voor de uitzendbureaus. De kans is groot dat iets dergelijks
gebeurt wanneer 'contract compliance' ingevoerd zou worden en dat het met de
WBEAA dezelfde kant op gaat. Ook de kwestie van het voorkeursbeleid heeft het

450 Brief Vereniging van Nederiandse Gemeenten dd.  14 mei  1985, gepubliceerd in Werkgroep Recht
en Rassendiscriminatie, Civiel recht en rassendiscriminatie, Utrecht  1985,  biz.  69.  Zie  ook LBR-
Bulletin 1991 nr. 4, blz. 29.

451  LBR-Bulletin 1991 nr. 1, biz. 3.
452    Trouw  1-3-1995:  "Grote  rol  minderheden  in economie"; LBR-Bulletin 1991 nr.  1, biz. 4. In het

rapport van Berkhout e.a. wordt venneld dat verscheidene werkgevers zich het belang blijken te
realiseren van allochtonen als aanbodcategorie (biz. 78).

453   LBR-Bulletin  1991  nr.  1, blz.  4.
454 LBR-Bulletin 1991 nr. 1, blz. 4.
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op het ogenblik bij de centrale overheid verloren van de discussie over 'inburge-
ring'. Bij individuele werkgevers kan het gebeuren dat men zegt een voorkeursbe-
leid te voeren maar nog steeds geen leden van 'etnische minderheden' in dienst
heeft omdat is verzuimd na te gaan of functie-eisen worden gesteld die een obstakel
kunnen vormen voor indiensttreding van leden van 'etnische minderheden'.   Zo
bleek in een zaak waarover de Commissie Gelijke Behandeling in september 1996
een oordeel gaf dat bij een tweede selectie alle allochtone kandidaten die bij de
eerste (niet geslaagde) selectie betrokken waren geweest afvielen doordat een
bepaalde opleidingseis gesteld werd die in de eerste selectie niet aan de orde was
geweest. Het bleek bovendien te gaan om een korte opleiding die makkelijk alsnog
gevolgd zou kunnen worden door een aan te stellen kandidaat.455 Eenmaal inge-
stelde maatregelen moeten wel worden uitgevoerd en de uitvoering ervan dient
blijvend geanalyseerd en in de gaten gehouden te worden. Als maatregelen stilletjes
van het toneel verdwijnen omdat inmiddels een ander idee 'prioriteit' heeft gekre-

gen zullen zij in elk geval niet effectief zijn. Dat is onvoldoende basis voor een
beslissing dat zwaardere rnaatregelen onontkoombaar zijn. Bovendien dreigt men
met het aanpakken van de problemen op deze manier elke keer opnieuw te begin-
nen.

Aan het einde van dit hoofdstuk is het, tenslotte, van belang om op te merken
dat alle maatregelen ter bestrijding van discriminatie bij de toegang tot arbeid pas

werkelijk zin hebben wanneer ook maatregelen worden genomen om te voorkomen
dat leden van 'etnische minderheden' door discriminatie eenmaal verkregen arbeid
weer kwijtraken. Daarover handelt het vijfde hoofdstuk van dit boek. Eerst volgt
echter nog een laatste paragraaf die betrekking heeft op enkele procedurele aspec-
ten.

d.   Procedurele aspecten

Voor de effectiviteit van regelgeving ter bestrijding van discriminatie is ongetwij-
feld van groot belang dat men zich in rechte kan beroepen op de betreffende
normen wanneer zij niet worden nageleefd. Met andere woorden, de normen
moeten worden gehandhaafd, er moeten klachtmogelijkheden zijn bij rechterlijke of
andere instanties,  en er dienen voldoende sancties op niet-naleving van de normen
te staan. De kwestie hoe kan worden aangetoond dat discriminatie inderdaad heeft
plaatsgevonden (het probleem van het bewijs) neemt daarbij een fundamentele
plaats in.

Procedurele aspecten vormen aldus het sluitstuk voor de toepassing op natio-
naal niveau van de internationale eisen betreffende realisatie van het recht op
arbeid vrij van rassendiscriminatie. Aan dit onderwerp zou men op zichzelf al een
uitgebreid onderzoek kunnen wijden. Binnen het bestek van dit boek is dat niet
mogelijk. Volstaan wordt daarom met een aantal opmerkingen in het verlengde van
hetgeen in de voorgaande paragrafen is besproken.

455 Zie Commissie Gelijke Behandeling, oordeel  96-78  van 30 september  1996.
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De beschikbaarheid van effectieve rechtsmiddelen is ook een eis die door de
CERD met zoveel woorden wordt gesteld. Het zesde artikel van dit verdrag legt
staten de verplichting op om ervoor te zorgen dat eenieder binnen zijn rechtsmacht
de beschikking heeft over "effective protection and remedies". In de andere voor
ons onderwerp relevante verdragsteksten is een vergelijkbare bepaling overigens
niet terug te vinden. 456

Het hardste middel om in te zetten tegen degene die zich schuldig maakt aan
rassendiscriminatie is een strafrechtelijke vervolging. Aan het begin van paragraaf
b bleek echter dat het aantal strafrechtelijke uitspraken in discriminatiezaken, zeker
als het gaat om arbeid, gering is. Het feit dat discriminatie doorgaans niet op
directe en/of openlijke wijze plaats zal vinden werd daarbij genoemd als een
belangrijke verklarende factor. Afgezien van puur bewijsrechtelijke problemen is
de belangrijkste oorzaak daarnaast gelegen in een verschijnsel dat wordt aangeduid
met de term 'klachtenpyramide'. Een verschijnsel dat trouwens niet alleen op
strafrechtelijke handhaving van de anti-discriminatienorm betrekking heeft, en zelfs
niet alleen op klachten die met discriminatie verband houden. De term 'klachtenpy-
ramide' geeft aan dat het aantal voorvallen waarover uiteindelijk een rechterlijke
uitspraak wordt gedaan als het ware het topje van de ijsberg (of de pyramide)
vormt. Er is namelijk sprake van een soort afvalrace op de weg die een klacht
moet afteggen: "niet alle grieven worden omgezet in klachten en ingediend bij
organisaties; niet alle klachten worden aan de rechter voorgelegd. Voor dit1,457

afvallen van klachten bestaan allerlei oorzaken. Slachtoffers van discriminatie zijn
zich soms niet bewust van het feit dat discriminatie heeft plaatsgevonden, ze willen
liever niet 'overal over klagen' of gaan er van uit dat een klacht toch geen zin
heeft. Op verschillende niveaus kunnen verschillende definities van discriminatie
gehanteerd worden, zodat hetzelfde geval niet door iedereen als 'discriminatie'
bestempeld wordt. Organisaties sturen mogelijk vooral de 'duidelijke' gevallen
door ter afhandeling op hoger niveau. En bij eventuele strafvervolging zal veel
afhangen van de wijze waarop de politie een zaak behandelt evenals van het beleid
van het Openbaar Ministerie.

Zowel in de Minderhedennota's als in de rapportage aan de CERD heeft de
Nederlandse regering telkens weer vermeld dat opsporing en vervolging van
rassendiscriminatie prioriteit hebben.458 In verband daarmee is een richtlijn opge-

456  Uitgezonderd C. 158. Deze conventie vindt echter nadere bespreking in het volgende hoofdstuk.
457 C. Biegel e.a., Rassendiscriminatie...: tenslotte is het verboden bij de wet. Tjeenk Willink, Zwolle

1987, biz. 128. Behalve in dit boek wordt de onderhavige problematiek ook besproken in C. Biegel
en K. Tjoen-Tak-Sen, Klachten over rassendiscriminatie,  's-Gravenhage  1986, en Anita BOcker, A
pyramid of complaints: the handling of complaints about racial discrimination in the Netherlands.
In:  New  Community  Vol.   17  no.  4,  July  1991,  biz.  603. K. Tjoen-Tak-Sen gaf tevens een lezing
over het onderwerp ter gelegenheid van een studiedag van de gemeente Amsterdam op 27
november 1987, getiteld "Het Wel en Wee van Klachten over Rassendiscriminatie". Zie verder nog
Monique  Holthuizen,  De  behandeling van  discriminatiezaken door politie en justitie. Wetenschaps-
winkel Rechten, Rijksuniversiteit Utrecht, februari  1992.

45%   Zie onder andere: nota Minderhedenbeleid 1996, Jaaroverzicht Intergratiebeleid Etnische Groepen
1996, Tweede Kamer 1995-1996, 24401 nr. 2, blz. 20; Jaarovenicht Minderhedenbeleid 1993,
Tweede Kamer 1992-1993, 22809  nrs.   1-2,  biz. 59; CERD/C/106/Add.11,  blz.  3 (het zesde
Nederlandse rapport van 27 februari  1984).
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steld voor politie en justitie. De meest recente versie van de richtlijn trad in
werking op 1 september 1993; deze verving de aangepaste versie die enkele
maanden eerder gereedgekomen was.459 Eerder golden de "Instructie in discrimina-
tiezaken" van 1 juni 1984 en de "Nadere instructie in discriminatiezaken" van 1
april   1985. De essentie  van de richtlijnen  is  dat het opsporings- en vervolgingsbe-
leid in discriminatiezaken gecoijrdineerd en actief dient te zijn en dat elke aangifte
aan het Openbaar Ministerie moet worden voorgelegd. Uit onderzoek bleek dat het
met bekendheid en naleving van de richtlijnen van 1984 en 1985 mager gesteld
was.460 Dat de toepassing van de richtlijn in de herziene versie van 1 juli 1993
eveneens te wensen overliet blijkt onder meer uit de weinig voortvarende afhande-
ling van een zaak die binnenkwam op het Meldpunt Rassendiscriminatie Delft.461
Hier past hetzelfde commentaar dat eerder werd gegeven: eenmaal opgestelde
maatregelen dienen wet uitgevoerd te worden, anders zullen zij in elk geval niet
effectief zijn. Een goede samenwerking tussen betrokken instanties is daarbij van
groot belang.462

Tot voor het in werking treden van de AWGB waren er op civielrechtelijk
niveau weinig proceduremogelijkheden. De voornaarnste methode die ook nu nog
openstaat is een procedure uit onrechtmatige daad op grond van artikel 6: 162 NBW
(voorheen artikel 1401 BW).463

Het grootste probleem dat bij het gebruik van deze procedure speelt is, zeker
als het gaat om discriminatie v66r het bestaan van een arbeidsverhouding, hoe kan
worden bewezen dat discriminatie heeft plaatsgevonden. Wanneer wordt uitgegaan
van de in artikel 177 Rv neergelegde algemene regel van bewijsrecht 'wie stelt
moet bewijzen' komen slachtoffers van discriminatie voor problemen te staan. Aan
deze algemene regel is echter toegevoegd dat de bewijslast anders verdeeld kan
worden wanneer dat "uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en
billijkheid" voortvloeit. De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat een dergelijke
'omkering van de bewijslast' in discriminatiezaken zeker tot de mogelijkheden
behoon:* In praktijk blijkt de rechter desondanks niet vaak over te gaan tot
omkering van de bewijslast. 465

459 Richtlijn Discriminatiezaken. Vastgesteld in de vergadering van procureurs-generaal d.d. 18-08-93.
Inwerkingtreding 01-09-93. Stcrt. 1993, 171.

460 Zie met name M.W. Bol en B.J.W. Docter-Schamhardt, Politie en openbaar ministerie tegen
rassendiscriminatie.  Over naleving van richt#inen. WODC-rapport, Gouda Quint 1993. Gebrek aan
bekendheid en daarmee aan toepassing van de anti-discriminatieregelgeving komt overigens vaker
voor. Onder andere ten aanzien van de Wet gelijke behandeling m/v is hetzeifde probleem
gesignaleerd.   Zie   J.A.H.   Blom,    De   ejIectiviteit   van   de    Wet   gelijke   behandeling   m/v.   Tweede
deelonderzoek, VUGA, 's-Gravenhage  1995, met name biz.  50-51.

461  Hierover Maarten Dubois, De richtlijn discriminatiezaken in de praktijk. In: LBR-Bulletin 1996 nr.
1, biz. 27.

462 Ook Maarten Dubois geeft aan dat het al dan niet bestaan van een dergelijke samenwerking
cruciaal kan zijn (blz. 29).

463 In geval van discriminatie bij beeindiging van de arbeidsverhouding zijn ook enkele andere van de
zogeheten 'open normen' uit het BW bruikbaar. Zie daarover de passages betreffende procedurele
aspecten in het vijfde hoofdstuk.

464   Hoge  Raad 10 december  1982, RR no.  44.
465 Zie hoofdstuk 5, blz. 267, 308 en 312.
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Belangrijk is verder de erkenning van bewijs op grond van statistische gege-
vens. Hierover zei de Hoge Raad in de zaak Binderen/Kaya: "Overigens verzet
geen rechtsregel zich ertegen dat de rechter cij fermatige, statistieke verschillen als
de onderhavige aanmerkt als voldoende motivering van de stelling dat er gediscri-
mineerd  is,  noch dat  hij aan dergelijke verschillen een (zwaarwegend) vermoeden
voor discriminatie ontleent en enkel op grond van dat vermoeden op de van
discriminatie betichte de last legt aan te tonen dat de hem verweten achterstelling
berust op rechtens aanvaardbare gronden."

Zowel het punt van bewijs op grond van statistische gegevens als het punt van
de omkering van de bewijslast kwam ook naar voren uit de eerder besproken
uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court  in  de zaak Griggs  v. Duke Power
Co.466 Het aangevoerde statistisch bewijs dat "negroes" gemiddeld slechter
konden voldoen aan de door de werkgever gestelde eisen van High School diploma
en intelligentietest werd toegelaten en de werkgever kreeg opgelegd te bewijzen dat
de gestelde eisen een "manifest relationship to the employment in question"
hadden.

In een artikel over het bewijs van discriminatie geven Burkens en Kummeling
aan dat aan de basis van de uitspraak van de Hoge Raad twee regels liggen: de
theorie dat de bewijslast volgens redelijkheid en billijkheid plaats dient te vinden en
artikel 179 Rv waarin is neergelegd dat elk middel van bewijs is toegestaan zolang
de wet niet anders bepaalt.467 Zij laten tevens zien dat helaas weinig nieuwe
uitspraken op dit punt gedaan zijn, hoewel de Hoge Raad wel enkele malen aangaf
dat verlichting van de bewijslast voor de 'steller' mogelijk is door middel van een
verplichting tot het verschaffen van de noodzakelijke gegevens door de tegenpar-
tij.468

Natuurlijk moeten er "gewichtige gronden" zijn voor een omkering van de
bewijslast.469 Die kunnen echter zeker gelegen zijn in enerzijds de algemeen
erkende ernst van discriminatie en anderzijds de grote moeilijkheden waarvoor een
slachtoffer van discriminatie zich geplaatst ziet als het er om gaat aan te tonen dat
het handelen  van de tegenpartij inderdaad discriminerend  was.  De in paragraaf b
van dit hoofdstukdeel voorgestelde verplichting middels een selectiecode voor
werkgevers om hun afwijzing van sollicitanten te motiveren zou in deze kwestie
een belangrijke rol kunnen spelen, althans voor het geval van (juist nog moeilijker
te bewijzen) indirecte discriminatie. Waar een werkgever zich bij de motivering
van de afwijzing bijvoorbeeld beroept op een taaleis kan hem immers gevraagd
worden te bewijzen dat de eis terecht gesteld is en niet hoger dan noodzakelijk
voor uitoefening van de betreffende functie.

466 Zie paragraaf b, blz. 215.

467 M.C. Burkens en H.R.B.M. Kummeling, Het bewijs van discriminatie. In: NJCM-Bulletin 16-1
(1991), biz. 3 e.v.; blz. 12.

468   Biz.   12  en  13.  Over  de hier aangeroerde kwestie  van de bewijslastverdeling voorts onder  meer
W.D.H. Asser, Bewijsrecht in het civiele recht. In: Bewijsrecht  in  het  sociaal  recht, W. Plessen
(red.), Tjeenk Willink, Zwolle  1994, biz.  11  e.v.

469 Zoals gesteld door Asser in bovengenoemd artikel, blz. 19.
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Een ander middel voor het aantonen van discriminatoir gedrag is de zogeheten
'praktijktest'.  In het onderzoek naar de naleving van de non-discriminatiecode voor
de uitzendbureaus werd deze methode gebruikt: gefingeerde opdrachtgevers
maakten discriminerende eisen kenbaar bij een verzoek om een uitzendkracht, om
de weerstand hiertegen te onderzoeken alsmede de rol die de gedragscode daarbij
speelde.470 Ook in een onderzoek van Bovenkerk e.a. werd het middel ingezet:
paren van telkens 66n 'allochtone' en 66n 'autochtone' pseudo-sollicitant reageerden
op vacatures.471 De methode is zeer direct en levert duidelijke resultaten op.
Deze resultaten hebben evenwel met name betrekking op de algemene situatie wat
betreft het v66rkomen van discriminatie; voor individuele gevallen zal zij niet
onmiddellijk bruikbaar zijn.

Is eenmaal gebleken dat een bepaalde werkgever discriminerende eisen blijft
stellen, dan is de sanctie van weigering van verdere dienstverlening zoals arbeids-
en uitzendbureaus die kunnen toepassen een duidelijke en waarschijnlijk ook
doeltreffende maatregel. Ook de overheid zou een dergelijke sanctie, in de vorm
van een als het ware omgekeerde 'contract compliance', toe kunnen passen.

Belangrijk voor de procedurele kant van de zaak is het bestaan van 'laagdrem-
pelige instanties' waar slachtoffers van discriminatie    met hun klachten terecht
kunnen. In dat verband is de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om
interne klachtprocedures binnen ondernemingen op te zetten een goed initiatief. 472

Sinds de invoering van de AWGB is er de Commissie Gelijke Behandeling die
discriminatiezaken betreffende alle in die wet genoemde gronden kan beoordelen.
De Commissie kan op schriftelijk verzoek of uit eigen beweging een onderzoek
instellen.473 Bij het eindoordeel kan de Commissie aanbevelingen doen aan
"degene  die het onderscheid zou maken".474 De Commissie kan bovendien   "in
rechte vorderen  dat een gedraging  die in strijd  is  met  deze wet (...) onrechtmatig
wordt verklaard, dat deze wordt verboden of dat een bevel wordt gegeven om de
gevolgen  van die gedraging ongedaan te maken. "475 Concretisering  van  de  nor-
men van de AWGB is een belangrijke taak van de Commissie, die daarbij als "een
soort rechtseenheidskamer" kan optreden. Klagers kunnen bovendien rekenen op
"een gewillig oor en een zorgvuldige procedure" bij de Commissie Gelijke Behan-

470  Jos D. Meloen, Makkelijker gezegd..., VUGA, 's-Gravenhage 1991, biz. 165 e.v. Resultaat: de code
heeft effect maar slechts in beperkte mate (biz. 224).

471  F. Bovenkerk, M.J.1. Gras en D. Rarnsoedh, Discrimination against migrant workers and ethnic

minorities in  access  to  employment in  the Netherlands. International Labour Office, Geneva  1995.
Resultaat: "The social policy question underlying our study, 'Does discrimination explain the
disadvantaged position of ethnic minorities on the Dutch labour market?', can now firmly be
answered in the affirmative." (biz. 55). Het onderzoek is tevens gepubliceerd in M. Gras e.a., Een

schijn  van kans. Gouda Quint,  Deventer  1996.
472 Verklaring Gelijke behandeling  op de arbeidsmarkt, Stichting  van de Arbeid juni 1993, publika-

tienr. 3/93, biz. 6 en 7, met verwijzing naar de nota "Overwegingen en aanbevelingen inzake het
klachtrecht van individuele werknemers" van de Stichting van de Arbeid van 3 januari  1990.

473  Artikel 12 lid 1 AWGB.
474 Artikel 13 lid 2 AWGB.
475 Artikel 15 lid 1 AWGB.
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deling.476 Mogelijk is de 'laagdrempeligheid' van de Commissie Gelijke Behan-
deling een van de oorzaken van de vermindering in het aantal strafrechtelijke
procedures van de afgelopen jaren.

Verder is nog van belang de figuur van de 'groepsactie': de mogelijkheid voor
anti-discriminatieorganisaties om in rechte op te treden ten bate van slachtoffers
van discriminatie. Het ABU-Scheidsgerecht heeft die mogelijkheid voor het LBR in
een uitspraak van 19 februari 1988 uitdrukkelijk erkend.477 In de AWGB is de
bevoegdheid van belangenorganisaties om een verzoek in te dienen bij de Commis-
sie Gelijke Behandeling expliciet opgenomen (artikel 12 lid 2e).478 De groepsactie
is een goede aanvulling nu een individuele klacht in lang niet alle gevallen - om
wat voor reden dan ook - kan worden doorgezet.

De Nationale Ombudsman is te beschouwen als een laagdrempelige instantie
op administratiefrechtelijk niveau. Administratiefrechtelijk is overigens ook de
aanduiding die soms gebruikt wordt voor de in de vorige paragraaf besproken
figuur van de 'contract compliance': men kan hierin een handhavingsmethode langs
administratieve weg zien.479 Zo wordt zichtbaar dat 'positieve actie' vanwege de
'handhavingskant' ervan kan overlopen in de procedurele kant van de zaak,
eigenlijk op eenzelfde soort manier als het nemen van algemene maatregelen op het
gebied van werkgelegenheid en non-discriminatie op een bepaald punt overloopt in
maatregelen op het gebied van 'positieve actie' en voorkeursbeleid.

476  M.W.J. van Elsdingen, Edn jaar Commissie Gelijke Behandeling. In: Migrantenrecht 1996/6, biz.
143.

477    RR  no. 171. Eerdere rechterlijke uitspraken waarin het belang van dergelijke organisaties  bij  een
discriminatiezaak werd erkend zijn bijvoorbeeld President Rechtbank 's-Gravenhage 6 februari
1986, RR no.  112 en Hof Amsterdam 10 maart 1983, RR no. 47.

478 Afgezien hiervan bestaat natuurlijk de algemene bevoegdheid om in rechte op te treden voor
verenigingen (artikel  2:46  NBW) en vakbonden (artikel  15  Wet  op  de  CAO).

479   Het is overigens niet zeker of het de overheid is toegestaan in het kader van administratiefrechtelij-
ke beslissingen concrete eisen te stellen ten aanzien van de toepassing van het discriminatieverbod.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten was zoals we al zagen in elk geval van mening dat dit
alleen geoorloofd is wanneer er cen openbare orde-aspect meespeelt (zie hiervoor, blz. 106). De
regering heeft zich in de  nota "Meer kansen afdwingen"  van 15 maart  1989 op de vlakte gehouden
wat betreft dit specifieke punt. Het LBR daarentegen was van mening dat de overheid voldoende
ruimte heeft voor het gebruik van positieve actie bedingen als voorwaarde bij het verlenen van
subsidies of vergunningen. Zie Nanda Pattipawae, Contract Compliance. Reactie LBR op Ambtelij-
ke   nota "Meer kansen afdwingen" In: LBR-BuUetin    1990   nr.    1,   blz.    14. Het terrein   van   de

verlening van vergunningen en ontheffingen is echter een ander dan dat van het sluiten van
arbeidscontracten en daarom hier niet verder relevant.
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HOOFDSTUK 5

VOORKOMEN VAN DISCRIMINATOIRE BEEINDIGING
VAN DE ARBEIDSVERHOUDING

Inleiding

Realisatie van een recht op arbeid vrij van discriminatie op grond van ras betekent

dat bestrijding van zodanige discriminatie niet alleen op het punt van de toegang
tot arbeid plaats moet vinden maar ook bij de beeindiging daarvan. Wanneer we er

vanuit gaan dat er geen sprake mag zijn van rassendiscriminatie bij het aangaan
van een arbeidsverhouding spreekt het in feite vanzelf dat deze verhouding even-
min op discriminatoire wijze mag worden beaindigd. Bescherming tegen discrimi-
natoir ontslag is daarom te beschouwen als onderdeel van de realisatie van het
recht op arbeid. Weliswaar denkt men bij dit recht sneller aan het verkrijgen van
arbeid dan aan het behouden daarvan. Toch is meermalen de aandacht gevestigd op
het verband tussen het recht op arbeid en de bescherming tegen (discriminatoir)
ontslag.    Het   Ct   ERD zag ontslag op discriminatoire grond   in elk geval   als   een

inbreuk op het recht op arbeid zoals dat in artikel 5 (e) (i) CERD wordt ge-
noemd.1 Wat betreft de verdragsbepalingen die het recht op arbeid in het algemeen

tot onderwerp hebben is het, zoals terecht gesteld werd door Byre, "generally
accepted, though not spelt out in these same provisions, that the right to work also
implies that no-one should be arbitrarily deprived of employment. "2 Verder is een
goede ontslagbescherming aangeduid als 'ondersteuning' van het recht op arbeid.3

Ook langs een andere, meer feitelijke weg komen we op het belang van de
bescherming tegen discriminatoir ontslag, namelijk wanneer we kijken vanuit het

uitgangspunt van de verbetering van de arbeidsmarktpositie van 'etnische minder-
heden'. Het heeft vanzelfsprekend weinig zin om leden van deze groep via bijvoor-
beeld positieve actieplannen aan een baan te helpen wanneer zij die baan door
dezelfde oorzaak die hun achterstand op de arbeidsmarkt teweeg bracht - discrimi-
natie - makkelijk weer kwijt kunnen raken. Dat men beseft dat hierop ook moet
worden gelet blijkt onder andere uit het feit dat in beleidsplannen gewezen wordt

op het belang van het beperken van de uitstroom van leden van 'etnische minderhe-
den',  naast  de zorg  voor  in- en doorstroom. 4

In de praktijk blijken leden van 'etnische minderheden' extra te worden

getroffen door ontslag, ook als zij niet via een beleid van positieve actie recent aan

1     Beslissing van het Ct ERD in de zaak Yilmaz-Dogan, CERD/C/36/D/1/1984, biz. 7, par. 9.3.
2          Angela Byre,  Human  Rights  at  the   Workplace.   A  Handbook for  Industrial  Relations   Practitioners.

Policy Studies Institute, London 1988, biz. 206.
3    A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk Willink,

Alphen aan den Rijn, vijfde druk 1996, biz. 139.

4     Bijvoorbeeld in het tweede EMO-plan "Werkgelegenheid voor minderheden bij de rijksoverheid",
Tweede Kamer 1990-1991, 21971   nr.  4,  biz.   14.
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een baan gekomen zijn maar juist al vele jaren werkzaam waren. In het vorige
hoofdstuk zagen we dat hun achterstandspositie de afgelopen jaren over het
algemeen verergerde als gevolg van automatisering in bedrijven. Veel werknemers
zijn daardoor overbodig geworden, en vooral oudere buitenlandse werknemers die
steeds on- of laaggeschoold werk verricht hebben worden daarvan het slachtoffer.5
De consequenties van ontslag zijn voor hen bovendien ernstiger, omdat zij juist
vanwege die achterstandspositie moeilijker opnieuw werk vin(len.6 En dan hebben
we het nog niet eens over eventuele verblijfsrechtelijke consequenties voor werkne-
mers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten. Zoals in hoofdstuk 4A al aan de
orde kwam' loopt immers de vreemdeling die niet over voldoende middelen van
bestaan beschikt het risico dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. En
wanneer de verblijfsvergunning werd verleend op grond van de beperking dat
arbeid in loondienst zal worden verricht, komt bij verlies van werk ook de grond
voor de verblijfsvergunning te vervallen. Overigens is dit in zekere zin een
theoretisch probleem dat zich in de praktijk zelden op deze wijze zal voordoen.
Gewoonlijk zijn er andere gronden om de verblijfsvergunning toch te verlengen.8

Er moet ook aan worden gedacht dat leden van 'etnische minderheden' op
indireae ivi/ze extra kunnen worden getroffen door ontslag. Dit hangt onder meer
samen met het soort van arbeidsverhouding dat zij hebben en de wijze waarop de
beBindiging plaatsvindt. Vaak is namelijk sprake van zogenaamde flexibele arbeids-
verhoudingen en tijdelijke banen9 - dat betekent minder zekerheid en een sneller
einde van de arbeidsverhouding. Ontslag vindt bovendien minder vaak plaats op
vrijwillige basis dan bij 'autochtonen' het geval is. Dat laatste zou er op kunnen
wijzen dat 'etnische minderheden' niet makkelijk een andere baan vinden en
daarom een baan die zij hebben niet snel zullen opzeggen. 10

Over het algemeen wordt in beleidsplannen verreweg de meeste aandacht
besteed aan 'instroom', aan maatregelen om te zorgen  voor meer werkgelegenheid
ten behoeve van 'etnische minderheden'. Wat betreft de 'uitstroom' wordt meestal
volstaan met een enkele verwijzing naar de noodzaak van het beperken daarvan.

5        Zie  hoofdstuk 4B paragraaf a,  biz.   178.  Zie ook Arrien Kruyt, Anti-discriminatiecirculaire  voor
Arbeidsbureaus, LBR-Bulletin 1988 nr. 1, biz. 8.

6      Verge'Uk ook de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling van 10-4-1996 (oordeel 96-22)
waarin werd aangegeven dat werknemers van niet-Nederlandse afkomst meer nadeel ondervinden
van een grove bejegening op de werkvloer dan werknemers van Nederlandse afkomst, aangezien
zij zich vanwege hun kleinere kans op het vinden van ander werk moeilijker aan een zodanige
bejegening kunnen onttrekken door ontslag te nemen.

7    Zie biz. 149.
8         Informatie  uit een gesprek  met de Vreemdelingendienst d.d.  6 mei 1996. Cijfers worden hierover

niet bijgehouden.
9          Onderzoek  naar de uitstroom  uit 107 arbeidsorganisaties tussen  1987  en 1990 toonde bijvoorbeeld

dat van de 'allochtone' groeperingen 'Turken/Marokkanen', 'Surinamers/Antillianen' en 'overig'
met name bij de laatste twee in ongeveer 40% van de gevallen sprake was van beeindiging van
tijdelijk werk (bijna 450 personen van de ruim 1100 die een arbeidsorganisatie verlieten, tegenover
18% (2117 personen)  van  de 11812 'autochtonen'  die een arbeidsorganisatie verlieten).  Zie  A.0.
Verweij, Ph.J. Muus en P.M. Eekert, Uitstroom van minderheden uit arbeidsorganisaties. Onder-
zoek verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ISEO,
Rotterdam, juni  1990,  blz.  46.

10   Verweij e.a., blz. 8 e.v. en in het bijzonder blz. 15.
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Dit geldt bijvoorbeeld voor de Minderhedennota van 1983, waarin uitdrukkelijk
verwezen werd naar discriminatie bij ontslagprocedures als een van de oorzaken
van de slechte concurrentiepositie van 'emische minderheden' op de arbeids-
markt 11 maar waarin verder enkel werd vermeld dat van overheidswege nauwlet-
tend in de gaten wordt gehouden "dat buitenlandse werknemers in geval van
collectief ontslag niet onevenredig zwaar worden getroffen".12 Het geldt  ook  voor
het reeds genoemde tweede EMO-plan dat van veel recenter datum is maar ook
niet meer doet dan melden dat er naar gestreefd zal worden de uitstroom zo veel
mogelijk te beperken. 13 In de Sociale Nota van 1993 en meer recent die van 1996
en    1997    komt de noodzaak tot beperking    van de uitstroom   niet    eens    aan    de

orde.14 Wel is in 1990 het reeds geciteerde rapport "Uitstroom van minderheden
uit arbeidsorganisaties" verschenen,    dat werd vervaardigd in opdracht    van    het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.15 Deze relatief geringe aan-
dacht voor de beperking van 'uitstroom' is niet in overeenstemming met de
geconstateerde noodzaak van een extra inzet om ontslagen bij werknemers afkom-
stig uit 'etnische minderheden' te voorkomen. 16

Wanneer we tenslotte kijken vanuit het perspectief van het Nederlandse
ontslagrecht komt eveneens naar voren dat het nemen van maatregelen ter bestrij-

ding van discriminatoir ontslag noodzakelijk is. Voornaamste uitgangspunt van dat
ontslagrecht is immers het bieden van bescherming tegen willekeurig ontslag,
bescherming die men waar wil maken door te voorzien in een zorgvuldige proce-
dure en onderzoek naar de vraag of objectieve en redelijke gronden voor het
ontslag aanwijsbaar zijn.17 Omdat discriminerende gronden in principe niet 'rede-
lijk en objectief' zijn18 komen we langs deze weg eveneens tot een afwijzing van
discriminatoir ontslag. Daar werkgever en werknemer geen gelijke partijen zijn is
geprobeerd met wettelijke voorschriften in de eerste plaats de werknemer te
beschermen, zodat de ongelijkheid enigszins wordt gecompenseerd.19 Dit gegeven
maakt het ontslagrecht tot een geschikt rechtsgebied voor toepassing van het non-

11   Minderhedennota 1983, Tweede Kamer 1982-1983, 16102 nrs. 20-21, biz. 52.
12     Biz. 61.
13 Tweede EMO-plan, biz. 14.
14      Sociale  Nota 1993, Ministerie  van  Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid,  september  1992,  Tweede

Kamer 1992-1993,22802 nrs. 1-2, Sociate  Nota 1996, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, september  1995, Tweede Kamer  1995-1996,24402 nrs. 1-2, Sociale  Nota 1997, Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 1996, Tweede Kamer  1996- 1997, 25002
nrs. 1-2.

15 Het rapport van Verweij e.a. (zie noot 9)
16   In het rapport "Werken tussen zwart en wit" wordt eveneens geconstateerd dat het tegengaan van

ongewenste uitstroom volstrekt ten onrechte veel te weinig aandacht krijgt zowel via het arbeids-
marktbeleid van de rijksoverheid als via het personeelsbeleid van de arbeidsorganisaties. Karin
Knippers, Werken tussen zwart en wit. Een onderzoek bij Anti Discriminatie Bureaus naar aard,
omvang en aanpak van klachten over rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt. Uitgave RADAR,
Rotterdam 1994, biz. 55.

17 Zie hieronder, met name de paragrafen d en e.

18     Vergelijk ook de betekenis van het discriminatiebegrip, hoofdstuk 1 paragraaf a.
19  W.J.P.M. Fase, Inleiding Sociaal Recht. Wolters-Noordhoff, Groningen  1987, blz. 22 en  L.H.  van

den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen. Kluwer, Deventer 1983, biz. 44,45.
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discriminatiebeginsel, dat eveneens dient om de zwakkere partij, de werknemer, te
beschermen.

Op verschillende manieren blijkt dus de noodzaak om ook de bestrijding van
rassendiscriminatie bij de beaindiging van de arbeidsverhouding te betrekken bij
het onderzoek naar de toepassing van de internationale bepalingen op het gebied
van rassendiscriminatie en het recht op arbeid. Allereerst moet nu aan de orde
komen, voor zover dat in het tweede hoofdstuk nog niet is gebeurd, op welke
wijze de relevante internationale bepalingen dit specifieke punt behandelen.

Van belang is om te beginnen C. 158 van de ILO (Termination of Employment
at the Initiative   of the Employer). Dit verdrag behandelt de beeindiging   van   de
arbeidsverhouding in een algemeen perspectief. Zoals in het tweede hoofdstuk
reeds is besproken wordt voor ontslag een geldige reden (oftewel de aanwezigheid
van 'redelijke en objectieve gronden') verlangd en is 'ras' uitdrukkelijk gttn
geldige reden.20

Afgezien van  C. 158  is  er over het verbod  van een discriminatoire beeindiging
van de arbeidsverhouding weinig expliciet vastgelegd in de verdragsteksten. Het
duidelijkst is artikel 24 ECLSMW waarin is vastgelegd dat migrerende werknemers
niet minder gunstig behandeld mogen worden dan nationalen op het punt van
beLindiging van de arbeidsverhouding.21 Discriminatie op grond van ras komt
echter niet aan de orde in dit verdrag dat zich bezighoudt met de positie van 'non-
nationals'.22

In de andere voor ons onderwerp relevante verdragen is een verbod van
discriminatoir ontslag hoogstens impliciet terug te vinden: als onderdeel van het
recht op arbeid of het streven naar volledige werkgelegenheid, van billijke arbeids-
voorwaarden of van het beleid gericht op 'equality of opportunity and treatment'
voor leden van 'etnische minderheden' in het algemeen. Een verbod van discrimi-
natoir ontslag is als onderdeel van het recht op arbeid impliciet opgenomen in het
boven in dit verband reeds genoemde artikel 5 (e) (i) CERD, in artikel 6 CESCR
(in combinatie met het discriminatieverbod van artikel 2 lid 2 CESCR) en in artikel
1 ESC. Als onderdeel van het streven naar volledige werkgelegenheid is het in het
bijzonder terug te vinden  in C. 122  van de ILO. Hoewel de aandacht meest gericht
is op het scheppen van werkgelegenheid is juist in verband met deze conventie

20      Artikel  4  en  5  van  C. 158. Zie hoofdstuk  2,  biz.  86,  87.  De  in 1995 verschenen General Survey
over deze conventie meldt: "The need to base termination of employment on a valid reason is the
cornerstone of the Convention's provisions." Protection against unjustified dismissal, General
Survey on Convention  No. 158, Report  of the Committee of Experts  on the Application  of
Conventions and Recommendations, Report III part 48, International Labour Conference 82nd
Session, Geneva  1995,  biz.  3 1.O p biz. 48 wordt 'ras' besproken als "invalid reason".

21 Dit artikel werd besproken in hoofdstuk 2  op biz.  96,97.
22  Nieuw is artikel 24 van het (nog niet in werking getreden) Revised European Social Charter,

waarin op vergelijkbare wijze als in C. 158 gesproken wordt van een recht van werknemers
inhoudende dat hun arbeidsverhouding niet zonder geldige reden zal worden beeindigd. Voor de
tekst met toelichting zie Aart Hendriks, Appendix 11: Revised European Social Charter. NQHR Vo\.
14/3 (1996), biz. 341 e.v. Zie tevens C.J. Staal, Het herziene Europees Sociaal Handvest. ln:
NJCM-Bulletin 22-3 (1997), blz. 349 e.v.
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tevens verwezen naar de noodzaak van aparte maatregelen voor speciale groepen
werknemers die in het bijzonder problemen ondervinden "in finding or retaining
employment". 23

De ILO verbindt de bescherming tegen discriminatoir ontslag niet uitdrukkelijk
met een recht op arbeid. Dat recht is immers ook niet in de ILO-conventies
opgenomen. De kwestie van discriminatoir ontslag komt wel nog aan de orde via
de doelstelling van de bevordering van 'equality of opportunity and treatment in
employment'. Binnen dat kader heeft het begrip 'security of tenure' de betekenis
van een garantie dat geen ontslag plaats zal vinden op discriminatoire gronden.24

Het is in die zin dat C.111 hier van belang is. Deze bepaalt immers dat de ver-
dragsstaten een beleid gericht op "equality of opportunity and treatment" moeten

voeren op het gebied van arbeid en beroep (artikel 2), waarbij volgens artikel 1 lid
3 "terms and conditions of employment" - en daarmee ook 'security of tenure' -
zijn inbegrepen. Equality of treatment'   is   ook het uitgangspunt   van   C. 143.25  '

Volgens het tweede lid van artikel 8 dient voor migrerende werknemers sprake te

zijn van "equality of treatment with nationals in respect in particular of guarantees
of security of employment, the provision of alternative employment, relief work
and  retraining.

" Verder  is er artikel 10, waarin van staten verlangd wordt dat  zij
een beleid voeren om "equality of opportunity and treatment in respect of employ-
ment and occupation" te bevorderen en te garanderen.26 De door artikel 8 lid 2
verlangde gelijkheid van behandeling ten aanzien van "de zekerheid van tewerkstel-

ling" was voor de Nederlandse regering Wn van de belangrijkste aanleidingen om
deze conventie niet te ratificeren: men achtte het beleid ten aanzien van de tewerk-
stelling van buitenlandse werknemers daar niet mee in overeenstemming te bren-
gen.27 Het is echter mogelijk dat men de bepaling, door "security of tenure" te
vertalen met "zekerheid van tewerkstelling", gelezen heeft  als een vereiste  van

23 General Survey on the Reports relating to the Employment Policy Convention and Recommendati-
on, 1964. Report of the Committee of Experts  on the Application of Conventions and Recommen-

dations, Report  Ill  part 4B, International Labour Conference 57th Session, Geneva  1972,  blz.  65
(nadruk toegevoegd).

24  Equality in Employment and Occupation, General Survey of the Reports on the Discrimination
(Employment and Occupation) Convention (no.  I l l) and Recommendation (no.  111), 1958. Report
of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report ill
part 48, International  Labour Conference 75th Session, Geneva 1988, biz.  123 en Equality in
Employment and Occupation, Special Survey on Equality in Employment and Occupation in
respect of Convention  No. 1 1 1. Report  of the Committee of Experts  on the Application  of
Conventions and Recommendations, International Labour Conference 83rd Session, Geneva 1996,
biz. 35.

25      Zie ook Equality in Employment and Occupation  1988, biz.  123. Zie bovendien C.A. Groenendijk,
Recht tegen rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt. In: SMA 1983, biz. 666. Hij spreekt echter

alleen over een beleid dat discriminatie tegengaat bij personeel in overheidsdienst en bij arbeidsbe-
middeling, terwijl C.111 betrekking heeft op "employment and occupation" in ruime zin ("in all
fields  relating  to  labour",   Equality  in  Employment and Occupation   1988,  biz. 3). 'Security  of
tenure' als element van de 'terms and conditions of employment' werd in het eerste hoofdstuk
reeds aan de orde gesteld. Zie paragraaf c deel 1  van dat hoofdstuk, biz. 52.

26    Over de bepalingen van C. 143 zie ook hoofdstuk 2 biz. 90-93.
27      Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer 1976-1977, 14365

nr. 1, biz. 2.
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wedertewerkstelling in plaats van als een eis voor een goede ontslagbescherming
(zoals de ILO het bedoeld moet hebben).

C.97 bevat geen bepaling over 'gelijke behandeling' bij beaindiging van de
arbeidsverhouding. Het zesde artikel gaat weliswaar over punten waarop naar ras
noch nationaliteit mag worden gediscrimineerd, maar de limitatieve opsomming
van die punten omvat niet de kwestie van ontslag. Hier kan 'security of tenure' dus
niet inbegrepen zijn bij de 'terms and conditions of employment' zoals die ge-
noemd worden.28 De situatie bij beaindiging van de arbeidsverhouding komt in
C.97 enkel zijdelings aan de orde, in de tweede annex bij het verdrag (aangaande

"government sponsored arrangements", zoals wervingsovereenkomsten). In artikel
10 van deze annex lezen we dat een migrant geholpen moet worden bij het vinden
van ander werk wanneer het werk waarvoor hij werd geworven ongeschikt blijkt te
zijn. Eenzelfde soort assistentie moet op grond van artikel 11 geboden worden aan
een vluchteling (dit geldt dus niet voor migranten in het algemeen) die zijn baan
verliest. Voor beide artikelen geldt overigens dat door deze hulp bij het vinden van
ander werk werknemers met de nationaliteit van de staat in kwestie niet benadeeld
mogen worden.

Een verbod van discriminatoir ontslag kan wel impliciet begrepen zijn in de eis
van 'niet minder gunstige arbeidsvoorwaarden' voor migrerende werknemers zoals
die in artikel 19 lid 4 (a) ESC is neergelegd. In tegenstelling tot artikel 6 van C.97
gaat het hier namelijk niet om een limitatieve opsomming van arbeidsvoorwaarden.
Op dezelfde wijze zou ook artikel 16 lid 1 ECLSMW gelezen kunnen worden. 29

Hiermee vergelijkbaar zijn bovendien de bepalingen die werden opgenomen in de
wervingsovereenkornsten die door Nederland gesloten zijn. In de overeenkomst met
Spanje bijvoorbeeld lezen we: "De Spaanse arbeiders zullen in Nederland te werk
worden gesteld onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als de Nederlandse
arbeiders, volgens de wettelijke bepalingen, de collectieve arbeidscontracten, de
beroepsgebruiken en plaatselijke gewoonten. "

(artikel  16  lid  1).30 Een dergelijke
bepaling is ook in de andere wervingsovereenkomsten te vinden. Be8indiging
zonder ongelijke behandeling komt niet met zoveel woorden ter sprake; tenzij
verdere tewerkstelling geregeld werd was het de bedoeling dat de arbeider na
afloop van het contract terug zou keren naar het land van herkomst:' In theorie
zou men echter op dezelfde wijze als bij de bovenbesproken bepalingen het punt
van beeindiging kunnen laten vallen onder de bepaling betreffende de arbeidsvoor-
waarden. 32

28 Over artikel 6 van C.97 zie ook hoofdstuk 2 biz. 89. In het rapport van de Werkgroep knelpunten
in het Nederlands recht voor etnische minderheden ging men er van uit dat dit artikel wel van
toepassing is op discriminatoir ontslag van buitenlandse werknemers, blijkbaar in de veronderstel-
ling - naar mijn idee ten onrechte - dat het gaat om een bepaling over arbeidsvoorwaarden in het
algemeen. Rapport subgroep arbeidsrecht, NCB, Utrecht, november 1982, hoofdstuk 3 paragraaf 2.

29 Dit laatste artikel werd besproken in hoofdstuk 2 op biz. 96.
30 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake migratie,

aanwerving en tewerkstelling van Spaanse arbeiders in Nederland, met Protocol. Madrid, 8 april
1961, Tractatenblad 1961 nr. 59.

31    Artikel 19 lid 1 van de wervingsovereenkomst met Spanje.
32 Zie boven; vergelijk ook noot 28.
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Het Committee of Experts van de ILO heeft laten weten dat in elk geval bij
collectieve ontslagen en ontslagen om bedrijfseconomische redenen ook indireae
discriminatie dient te worden bestreden: de selectiecriteria die worden toegepast
om te bepalen wie voor ontslag in aanmerking zal worden gebracht mogen, al
lijken ze neutraal,  er  niet toe leiden dat personen behorend  tot  een  door  C. 158  of
C. 111 genoemde categorie speciaal benadeeld worden.33   Dit zou onder omstan-
digheden bijvoorbeeld op kunnen gaan voor het ancienniteitsbeginsel.34 De tekst

van  C. 111,   waarin  immers  gesproken  wordt  van  het discriminerende effect van
handelingen (artikel 1 lid 1 (a)), maakt duidelijk dat ook in individuele gevallen
indirecte discriminatie ongeoorloofd is. 35

De internationale bepalingen betreffende rassendiscriminatie bij ontslag zijn al met
al minder duidelijk en minder talrijk dan de bepalingen ter bestrijding van rassen-
discriminatie bij de toegang tot arbeid. Bovendien blijkt de situatie vaar de arbeids-
verhouding zowel nationaal als intemationaal ook veel meer aandacht te hebben

gekregen. Toch moeten we voor wat betreft de be8indiging van de arbeidsver-

houding even goed nagaan op welke wijze op het nationale niveau maatregelen zijn
genomen om rassendiscriminatie uit te bannen. In de nu volgende paragraaf zal
worden besproken welke maatregelen er zijn op het gebied van wetgeving. De
doelstellingen van het Nederlandse beleid ten aanzien van ontslag komen aan de
orde in paragraaf b. Vervolgens gaat het er om hoe een en ander in de praktijk ten
uitvoer wordt gebracht. Er zijn instanties die daarbij belangrijke taken toebedeeld
hebben gekregen: het arbeidsbureau (te bespreken in paragraaf d) en de rechter (te
bespreken in paragraaf   e). Deze instanties kunnen echter alleen in actie komen
wanneer de zaken volgens de procedures van het ontslagrecht worden aangekaart.
In de tussenliggende paragraaf c komt daarom eerst nog aan de orde dat werkge-
vers dit ontslagrecht kunnen proberen te omzeilen: daarbij ontstaan mogelijk
situaties waarin de facto van discriminatoir ontslag sprake is zonder dat dit gecon-
troleerd en officieel als zodanig aangemerkt wordt.

a.  Wettelijke bepalingen

Op nationaal niveau zijn er wettelijke bepalingen die uitdrukking geven aan het
verbod van discriminatoir ontslag. Zulke nadere wettelijke bepalingen geven soms
expliciet een uitwerking van verdragsbepalingen maar zijn in andere gevallen
slechts impliciet als weergave van een verbod van discriminatoir ontslag te be-

33     Equality  in  Employment and Occupation  1988,  biz.   124.  Het  is  niet  geheel  duidelijk  of de
opmerking van het Committee of Experts betrekking heeft op de toepassing van C.158, C.111, of
beide. De genoemde categorieen zijn in elk geval dezelfde. In C.158 zijn nog toegevoegd de
gronden "marital status, family responsibilities, pregnancy". Zie tevens Equality in Employment
and Occupation  1996, biz.  35.

34 Dit beginsel wordt hieronder besproken, zie blz. 272 e.v.
35    Vergelijk de bespreking van het begrip 'indirecte discriminatie' in het eerste hoofdstuk, paragraaf

a  biz.   16  en   17.   Uit de daarna  in die paragraaf geformuleerde werkdefinitie  van het begrip
'discriminatie' blijkt dat het ontbreken van een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond ook
in geval van indirecte discriminatie een wezenlijk element is.
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schouwen. Het laatste geldt bijvoorbeeld voor de algemene non-discriminatiebepa-
ling die is opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Het is een artikel waarnaar
ook in verband met ontslag veelvuldig verwezen wordt.36 Verder bestaan er
wettelijke bepalingen die wel uitdrukkelijk een verbod van discriminatoir ontslag
behelzen maar niet speciaal ter uitvoering van een verdrag zijn opgesteld.

Er zijn verschillende soorten wettelijke bepalingen: behalve op staats-, privaat-
en strafrechtelijk gebied is er ook relevante wetgeving op arbeidsrechtelijk terrein.
Het is vooral van belang dit in gedachten te houden omdat het bestaan van een
grondwettelijk gebod van 'gelijke behandeling'  of een strafrechtelijk verbod om op
grond van ras te discrimineren bij het beeindigen van de arbeidsverhouding niet
impliceert dat we ook arbeidsrechtelijk gezien te maken hebben met een opzegver-
bod, een verbod aan de werkgever om in een bepaald geval de arbeidsovereen-
komst op te zeggen. Wat het arbeidsrecht betreft is namelijk in principe sprake van
een 'gesloten systeem' van verboden ontslaggronden, hetgeen wil zeggen dat alleen
de expliciet in de wet genoemde verboden dwingend zijn. Impliciet een ontslagver-
bod lezen in andere wettelijke bepalingen is daardoor niet mogelijk.37 Andere
wettelijke bepalingen kunnen wel op andere wijze uitdrukking geven aan de
(internationale) norm dat geen discriminatie naar ras mag plaatsvinden bij de
beeindiging van een arbeidsverhouding.

Een van de duidelijkste wetsbepalingen is van vrij recente datum. Het gaat om
een bepaling die te vinden is in de AWGB. Het betreffende artikel werd niet
uitdrukkelijk opgesteld ter uitvoering van verdragsrecht maar komt daaraan wel in
vergaande mate tegemoet. In artikel 8 lid 1 AWGB lezen we: "Beeindiging van de
arbeidsverhouding door de werkgever in strijd met artikel 5  (...) is nietig.

" Artikel
5 is het in het vorige hoofdstuk besproken artikel dat onderscheid bij zowel het
aangaan als het be8indigen van een arbeidsverhouding verbiedt, en ingevolge
artikel 1 AWGB is onderscheid op grond van ras maar ook op grond van nationali-
teit bij dit verbod inbegrepen.38 Aangezien de opzegging nietig is39 hebben we
hier te maken met een ontslagverbod dat voldoet aan de eisen die daaraan op grond
van het arbeidsrecht gesteld worden.40 Voor het hieronder te bespreken artikel
429 quater Sr geldt dat niet, al menen sommigen dat in die bepaling toch een
ontslagverbod besloten ligt.41 Een dergelijke discussie valt ook te voeren voor het
eveneens nog te bespreken artikel 5 Uitvoeringswet ECLSMW. Nu het zo veel

36   Vermelding van dit artikel onder andere in: Met recht rassendiscriminatie bestr(/den, A.C. Possel
(red.), Landelijk Bureau Racismebestrijding, Utrecht en Tjeenk Willink, Zwolle, 1990 blz. 59; C.A.
Groenendijk, Recht tegen rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt. In: SMA 1983, blz. 665; de aan
de arbeidsbureaus gerichte Circulaire van 30-11-1987 van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

37  Zie A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk
Willink, Alphen aan den Rijn, vijfde druk 1996, biz. 149.

38 Zoals besproken werd in het eerste hoofdstuk, paragraaf b deel 2, biz. 38.
39    De werknemer moet die nietigheid overigens binnen twee maanden inroepen, zie lid 2 van artikel

8 AWGB
40       Zie ook Jacobs en Heerma  van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996,  blz.   150.
41 Werkgroep Herziening Ontslagrecht, Internationaalrechtelijke aspecten van het nieuwe ontslagrecht.

In:   SMA, 46e jaargang nr. 4, april 1991, biz. 214 e.v.; biz. 219-220.
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sterkere artikel 8 AWGB van kracht is geworden is die discussie echter achter-
haald.

Aan geen enkele internationale bepaling waarin discriminatoir ontslag verboden
wordt is zozeer uitdrukkelijk via wetgeving uitvoering gegeven als aan de bepaling
uit de ECLSMW. Dit is immers gebeurd door middel van het al eerder besproken
artikel 5 van de Uitvoeringswet bij dit verdrag.42 Het artikel meldt dat de voor-
waarden waaronder een arbeidsovereenkomst met een buitenlandse werknemer
wordt beeindigd "niet minder gunstig" mogen zijn dan voor een werknemer met de
Nederlandse nationaliteit.43 Volgens het inmiddels ingetrokken voorstel voor
herziening van het ontslagrecht zou er een aan het Burgerlijk Wetboek toe te
voegen artikel 1637ija komen waarin deze norm in dezelfde woorden zou worden
ondergebracht.44 Het nieuwste voorstel voor aanpassing van het ontslagrecht bevat
eveneens een dergelijke bepaling die als artikel 7:648a NBW moet worden opgeno-
men.45 Het belang van dit voorstel is met name gelegen in het feit dat het bestaan
van de Uitvoeringswet ECLSMW vaak vergeten wordt. Sinds de AWGB van
kracht is geworden is dit belang een stuk minder groot. Men kan hoogstens stellen
dat het BW er vollediger op wordt aangezien eenzelfde soort bepaling betreffende
discriminatie naar geslacht reeds eerder werd opgenomen (artikel    7: 646   en   647
NBW (artikel 163711 BW)). Wanneer in de nieuwe bepaling nog weer andere
beperkingen vermeld worden is het zelfs beter die bepaling helemaal te laten
vervallen.

In aansluiting op de ECLSMW gaat het in artikel 5 van de Uitvoeringswet om
een verbod van onderscheid naar nationaliteit. Dit in tegenstelling  tot  C.158,  die
niet nationaliteit als verboden grond voor een ontslag noemt maar ras, huidskleur
en 'national extraction', dezelfde discriminatiegronden  die  in  C.111 zijn opgeno-
men. Zoals al bleek 6 valt nationaliteit in staatkundige zin niet onder 'national
extraction'.  Wat dat betreft gaat de Nederlandse bepaling dus verder. Omdat  in dit
stadium de noodzaak van het beperken van de toegang van vreemdelingen tot
arbeid niet meer aan de orde is had men kennelijk geen problemen met die verder-

gaande bepaling. Een verbod van discriminatie    naar    ras is daarin echter    niet

expliciet opgenomen. De ECLSMW gaat inderdaad niet over het onderwerp
rassendiscriminatie, de uitvoeringswetgeving is er daarom evenmin op ingegaan.
De AWGB betekent in dit opzicht een belangrijke aanvulling.

Ten aanzien van discriminatie naar ras valt verder te wijzen op de anti-
discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht, die eveneens uitdrukkelijk
dienden ter uitvoering van een verdrag, te weten de CERD. Artikel 429 quater, dat

42 Zie hoofdstuk 4A, blz. 165 en hoofdstuk 4B, blz. 205.
43 Een beperking is overigens de toevoeging dat het om een werknemer moet gaan die in Nederland

zijn woonplaats heeft. In de verderop in dit hoofdstuk te bespreken zaak Nedlloyd werden bij de
geldigheid van dit 'woonplaatscriterium' enige kritische kanttekeningen geplaatst (zie biz. 305)

44       Artikel  II  van het wetsvoorstel, Tweede Kamer 1990-1991,21479 nr. 2, ingetrokken bij brief aan
de Eerste Kamer d.d. 9-2-1996 (21479 nr. 194).

45 Tweede Kamer 1996-1997, 25263 nrs. 1-2. Per 1 april 1997 is titel 7:10 Nieuw BW in werking

getreden, waarnaar de oude artikelen 1637a BW e.v. zijn overgebracht. Voor het vervolg zal steeds

het nieuwste artikelnummer vermeld worden met daarachter het oude nummer tussen haakjes.
46 Zie hoofdstuk  1  paragraaf b over de term 'ras'.
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discriminatie wegens ras in de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf strafbaar
stelt, is duidelijk ook van toepassing op discriminatoir ontslag, aangezien het
ontslaan van een werknemer een handeling is die een werkgever verricht "in de
uitoefening van een ambt, beroep of bedrij f'. Bovendien  is het hier als overtreding
strafbaar gestelde feit sinds de inwerkingtreding van de herziene strafbepalingen
over discriminatie ook als misdrijf opgenomen.47 Zoals reeds eerder aan de orde
kwam was de regering van mening dat de strafbepalingen die werden opgesteld om
uitvoering te geven aan de CERD voldoende waren om ook tegemoet le komen aan
de vereisten van C.111.48

Op hun beurt kunnen deze strafbepalingen weer een rol spelen ter versterking
of ter nadere concretisering van andere normen waarop in verband met een
mogelijk discriminatoir ontslag een beroep kan worden gedaan.49 Ook in de anti-
discriminatiecirculaire voor de arbeidsbureaus is artikel 429 quater, samen met
artikel 1 Grondwet en artikel 5 Uitvoeringswet ECLSMW, de basisnorm waarnaar
verwezen wordt. Op die wijze is als het ware de keten van internationale norm via
nationale wetgeving naar uitvoeringsregeling voortgezet.

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk kwam het uitgangspunt aan de
orde dat ontslag op redelijke gronden dient te berusten en dat discriminatie niet als
zodanig is aan te merken. Dit uitgangspunt is terug te vinden in artikel 7:681 NBW
(1639s BW) aangaande kennelijk onredelijk ontslag, welk artikel dan ook als een
impliciet verbod van discriminatoir ontslag kan worden opgevat. Het artikel luidt:
"Indien een der partijen de dienstbetrekking, al of niet met inachmeming van de
voor de be8indiging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk doet eindigen, kan
de rechter steeds aan de wederpartij naar billijkheid een schadevergoeding toeken-
nen. " Of sprake   is van kennelijke onredelijkheid  zal   door de rechter moeten
worden uitgemaakt.   Men zou kunnen stellen dat ontslag  dat op discriminatoire
grond berust per definitie kennelijk onredelijk is, gezien de ernst van het verschijn-
sel discriminatie. Aan de andere kant zal de rechter in veel verdergaande mate de
verschillende belangen tegen elkaar afwegen wanneer gekeken moet worden of een
ontslag onredelilk is. Ook lichtere vormen van (mogelijk) discriminatoir ontslag,
bijvoorbeeld wanneer   het om indirecte discriminatie gaat, kunnen dan getoetst
worden. Daarom zou het beter zijn wanneer artikel 7:681 NBW (1639s BW) sprak
van 'onredelijk' in plaats van 'kennelijk onredelijk' be8indigen van de dienstbetrek-
king. 50 Opvallend is dat in het tweede lid van het artikel, waarin enige voorbeel-

47   Artikel 137g Sr; zie voor de bespreking van de herziening van de strafbepalingen hoofdstuk 4B,
biz. 200.

48 Zie hoofdstuk 4B, biz. 200
49 Met recht rassendiscriminatie bestrijden, biz. 59; C.A. Groenendijk, Betekenis en gebruik van

internationale normen inzake rassendiscriminatie. In: Capita Arbeidsrecht, Stichting Studiecentrum
Rechtspleging  1989,  blz.  103; J Hoens, Regels tegen rassendiscriminatie in het Nederlands recht;
inhoud, ontwikkelingen, mogelijke verbeteringen.   In:   Th.C. van Boven e.a., Bestri/ding   van
rassendiscriminatie:  internationale en nationate middelen.  Ars A'Equi Libn Rechten van de Mens
decl 6, Nijmegen  1985, biz. 76

50    Over deze toetsing door de rechter zie verder paragraaf e decl 2. In het eerste deel van diezelfde
paragraaf wordt de procedure van ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van artikel
7:685 NBW (1639w BW) besproken, een weg waarlangs de werkgever ondanks de eisen van
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den van kennelijk onredelijke beeindiging zon opgenomen, aan de orde komt dat
afwijking van het ancienniteitsbeginsel niet dan op zwaarwegende grond geoorloofd
is. Het is met name dit beginsel waarnaar steeds verwezen wordt, in nadere
regelgeving en bij de uitvoering daarvan, omdat het als objectief beginsel geschikt
is om discriminatie tegen te gaan. Verderop zal dit nog nader aan de orde komen.

Behalve op artikel 7:681 NBW (1639s BW) kunnen werknemers zich nog
beroepen op de civielrechtelijke bepaling betreffende onrechtmatige daad (artikel
6: 162  NBW,  het oude artikel   1401 BW). Discriminatoir ontslag  door de werkge-
ver, maar ook het handelen van het arbeidsbureau wanneer het een ontslagvergun-
ning afgeeft terwijl dit ertoe leidt dat iemand op discriminatoire gronden ontslag
krijgt, levert een onrechtmatige daad op.

Dit artikel bevat een zogeheten open norm die net als het begrip 'kennelijk
onredelijk ontslag' door de rechter nader zal moeten worden ingevuld. De interna-
tionale bepalingen op het gebied van discriminatie en het recht op arbeid kunnen
gebruikt worden om tot een dergelijke invulling te komen waardoor een open norm
nader geconcretiseerd wordt.51 Wanneer het er om gaat aan te geven of het
nationale recht voldoet aan de eisen die op internationaal niveau gesteld zijn
kunnen de nationale wettelijke bepalingen genoemd worden - maar omgekeerd
kunnen de internationale bepalingen dus weer benut worden voor de concrete
toepassing van de nationale wetgeving.

Deze wisselwerking kan in principe goed plaatsvinden wanneer voor de rechter
een beroep op normen uit zowel internationaal als nationaal recht wordt gedaan en
wanneer de rechter deze ook in elkaars verband beschouwt. Er zijn verscheidene
voorbeelden te noemen52, maar in de meeste gevallen zien we toch nog niet veel
meer dan een verwijzing naar de verschillende bepalingen in plaats van een
uitwerking van inhoud en betekenis ervan. Dit afgezien    van   het    feit    dat    veel
internationale bepalingen toch al niet nader worden beschouwd doordat er geen
rechtstreekse en/of horizontale werking aan wordt toegekend. In ontslagzaken blijkt
vaak te worden volstaan met het gebruik van de algemene arbeidsrechtelijke
bepalingen zonder dat nationale, laat staan internationale non-discriminatiebepalin-
gen daarbij betrokken worden.53 Daarmee blijft een mogelijkheid tot verdere

artikel 7:681 NBW (1639s BW) van zijn werknemer af kan komen, ook in een geval waarin het
vaststellen van kennelijke onredelijkheid niet moeilijk zou zijn

51 Zie Groenendijk in SMA   1983,  biz.  665.  In Met recht rassendiscriminatie bestrijden (blz. 59) wordt
erop gewezen dat de bepaling betreffende onrechtmatige daad ingevuld kan worden met behulp van
artikel i CERD, maar ook met nationale bepalingen: artikel 1 Grondwet, artikel 429 quater Sr,
artikel 5 Uitvoeringswet ECLSMW en artikel 7:611 NBW (1638z BW) (het beginsel van goed
werkgeverschap). In het geval van laatstgenoemd artikel zou dan de ene open norm de andere
aanvullen.

52 Onder andere: Kantonrechter Eindhoven 28-3-1984, RR no. 62; Nationale Ombudsman 2-4-1986,
RR no. 118; Kantonrechter Gorinchem 8-12-1986, RR no. 138; Voorzitter Scheidsgerecht ABU 19-
2-1988, Migrantenrecht 1988, no. 50.

53    Bijvoorbeeld in: Kantonrechter Gouda 22-11-1984, RR no. 80; Rechtbank Amhem 25-7-1985, RR
no. 99; Kantonrechter Amsterdam 24-1-1986, RR no. 121; Kantonrechter Rotterdam 21-4-1986, RR
no. 125; HR 5-4-1991, RR no. 267; HR 20-3-1992, LBR-Bulletin 1992 nr. 4, biz. 24 en RR no.
288; Kantonrechter Amhem 11-6-1993, RR no. 321.

257



uitwerking en toepassing van de norm die discriminatoir ontslag op grond van ras
verbiedt grotendeels onbenut.

Ook met C.158 zal vooralsnog weinig gedaan worden. Deze conventie is nog
niet door Nederland geratificeerd, dus wetgeving ter toepassing van de erin
neergelegde specifieke bepalingen betreffende ontslag is tot nu toe niet opgesteld.
De mogelijkheid dat alsnog tot ratificatie wordt overgegaan moet overigens niet
worden uitgesloten.

Ten   tijde   van het opstellen   van  C. 158 heeft Nederland, evenals trouwens
Engeland, laten weten meer te voelen voor een aanbeveling met beginselen die niet
woord voor woord in een nationale wet hoeven te worden overgenomen, in plaats
van een conventie met gedetailleerde bepalingen. 54   In  een  nota  van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd echter geconstateerd dat de conventie

uiteindelijk enkel de hoofdbeginselen weergeeft en dat de details in de bijbehorende
aanbeveling terechtgekomen zijn." Men zou denken dat hiermee een belangrijk
bezwaar tegen ratificatie is komen te vervallen, te meer daar de Nederlandse

regering met de ILO in overleg is getreden over de vraag of een ruime, flexibele
interpretatie van het verdrag mogelijk is die niet aan het voortbestaan van het
Nederlandse ontslagsysteem in de weg staat.56 Er heeft echter geen hernieuwde
standpuntbepaling ten aanzien   van de mogelijkheid van ratificatie   van   C. 158

plaatsgevonden.
57

Eveneens  bij de voorbereiding  van  C. 158  werd door Nederland het bezwaar

geuit dat een aanpassing van het Nederlandse recht aan de verdragsbepalingen een
stap    terug zou betekenen    in de rechtsbescherming voor werknemers.58    Het    is
echter de vraag of zo'n aanpassing tot een daadwerkelijke verslechtering zou
leiden.    Het    is een staat immers altijd toegestaan verdergaande bescherming    te
bieden dan op grond van een verdrag vereist is.

De vraag waarom C. 158 nog steeds niet geratificeerd  is, is hiermee nog  niet
geheel beantwoord. De in de conventie neergelegde beginselen zouden in elk geval
geen probleem vormen: de moeilijkheid zou hem enkel zitten in het feit dat het
Nederlandse systeem op het punt van ontslag technisch gezien anders in elkaar zit
dan de conventie voorschrij ft. 59 Het betreft dan onder andere   de in paragraaf   d
van dit hoofdstuk nader te bespreken ontslagvergunningenprocedure bij het arbeids-
bureau. Deze procedure is gebaseerd op artikel  6  van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen (BBA) van 1945, waarin te lezen staat : "Het is de werkge-
ver en de werknemer verboden de arbeidsverhouding te betindigen zonder toestem-

54 International Labour Conference, 68th Session 1982, report V  (2), blz.  6 en  8.
55 Nota Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 1985, Tweede Kamer 1985-

1986,19200 hoofdstuk XV nr. 33, blz. 1.
56   Informatie uit een gesprek op het Ministeric van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 8 april

1993.

57  Informatie uit een gesprek op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 10
september  1996.  In de Memorie van Toelichting bij het nieuwste voorstel voor herziening van het
ontslagrecht (Tweede Kamer 1996-1997, 25263  nr.  3) komt het onderwerp evenmin  aan de orde.

58 International Labour Conference, 68th session 1982, report V (2), blz. 6.
59   Informatie uit een gesprek op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d d. 8 april

1993.
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ming van Onze Minister."  (lid 1). Alleen in geval van dringende reden, wederzijds
goedvinden of faillissement geldt het verbod niet (lid 2). "Onze Minister" kan zijn
bevoegdheid om toestemming te verlenen voor ontslag op grond van het derde lid
delegeren aan de directeur van het arbeidsbureau. Dit is gebeurd middels het
Delegatiebesluit, dat oorspronkelijk tijdelijk bedoeld was maar tot nog toe steeds
verlengd werd. Het naast elkaar bestaan van deze procedure en de mogelijkheden
om een arbeidsverhouding via de rechter te betindigen maakt dat gesproken wordt
van een 'dubbel ontslagrecht:60

Toen een aantal jaren geleden een wetsvoorstel herziening ontslagrecht werd
ingediend dat met name afschaffing van de ontslagvergunning behelsde kwam de
mogelijkheid van ratificatie van C.158 opnieuw ter sprake.61 Inmiddels echter is
het betreffende wetsvoorstel ingetrokken, met als gevolg dat we ten aanzien van de
discussie  over de problemen  die aan ratificatie  van  C. 158  in  de weg staan  weer
terug bij af zijn. Dat betekent overigens tegelijk dat onder andere de bevindingen
van de Werkgroep Herziening Ontslagrecht aangaande deze kwestie hun actuali-
teitswaarde hebben herkregen. 62

Het voornaamste verschil is gelegen in het feit dat het verdrag eist dat er altijd
een geldige reden is voor ontslag63, terwijl in het Nederlandse recht een ontslag
zonder geldige reden kennelijk onredelijk geacht kan worden door de rechter64
dan wel (als voornemen) door het arbeidsbureau op redelijkheid kan worden
getoetst.65 De mogelijkheid bestaat dus dat rechter of arbeidsbureau een ontslag
als redelijk beschouwt hoewel een geldige reden ontbreekt. Hiermee wordt vrijheid
gelaten aan deze instanties. De genoemde mogelijkheid is echter in feite een
theoretische. Een aanpassing op dit punt hoeft daarom niet echt ingrijpend te zijn.
Zou het vaak voorkomen dat de rechter of het arbeidsbureau een ontslag zonder
geldige reden redeli/k acht dan was dat een bedenkelijke zaak. Aanpassing aan de
conventie zou in dat geval van ingrijpender aard zijn, meer dan een puur techni-
sche kwestie, we zouden hier wel te maken hebben met een inbreuk op een
beginsel van de conventie, te weten dat er in principe een geldige reden moet zijn
voor ontslag.66 Verschillen tussen C.158 en het Nederlandse ontslagrecht zijn er

60 Zie hierover onder andere Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996,  biz.  140.
61      Herziening van het ontslagrecht, voorstel 15 maart 1990, Tweede Kamer 1990-1991, 21479 nrs.  1-

2.

62    Zie de hieronder besproken publicatie van de Werkgroep Herziening Ontslagrecht, Internationaal-
rechtelijke aspecten van het nieuwe ontslagrecht. In: SMA, 46€ jaargang nr. 4, april  1991, biz. 214
e.v.

63   Artikel 4 van C.158, zie boven, biz. 250.
64     Op grond van artikel 7:681  lid 2 NBW (1639s lid 2 BW). Zie hierover paragraaf e deel 2 van dit

hoofdstuk.
65 Ingevolge artikel 8 van het Delegatiebesluit. Zie hierover paragraaf d van dit hoofdstuk.
66   Werkgroep Herziening Ontslagrecht, biz. 218. De mogelijkheid om een dienstbetrekking zonder

opzegging le beeindigen (artikel 7:677 NBW (16390 BW)) en de mogelijkheid van opzegging
zonder meer wanneer de duur van de dienstbetrekking niet is vastgesteld (artikel 7:665 NBW
(1639g BW)) zijn andere punten waarop het Nederlandse ontslagrecht volgens de Werkgroep als
strijdig met C.158 kan worden aangemerkt Deze artikelen zouden dus moeten worden aangepast.
Door het ontslagverbod van artikel 6 BBA zijn deze laatste twee artikelen echter van weinig
betekenis.  (Zie ook Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, blz.  140.)
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verder op het procedurele vlak. Hieraan wordt verderop in dit hoofdstuk aandacht
besteed.67

Het feit dat in principe alleen de in de wet expliciet neergelegde opzegverbo-
den als zodanig gelding hebben brengt ons bij de noodzaak van een wettelijk
opzegverbod wegens ras. Tot voor kort was dat er nog niet: een ander punt van
strijd tussen het Nederlandse recht  en de eisen  van  C. 158. Inmiddels echter  is  de
aan het begin van deze paragraaf besproken AWGB van kracht, waarin wal sprake
is van een opzegverbod wegens ras.

Een ander ontslagverbod  dat  door  C. 158 verlangd wordt  en dat tegelijk  is
meegenomen in artikel 8 lid 1 AWGB betreft een ontslag op grond van het feit dat
men een klacht tegen de werkgever heeft ingediend (bijvoorbeeld wegens rassendis-
criminatie). Artikel 8 lid 1 AWGB verklaart betindiging van de arbeidsverhouding
nietig wanneer deze plaats heeft gevonden "wegens de omstandigheid dat de
werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan" op het in deze wet
neergelegde discriminatieverbod.68 Er is vaak op gewezen dat het Nederlandse
recht anders dan het Engelse een verbod van 'victimisation' ontbeerde. Section 2
(1) van de Engelse RRA bespreekt dit onderwerp uitgebreid. De plaats van het
artikel is binnen het eerste deel van de wet dat aangeeft op welke soorten van
discriminatie de wet van toepassing is: 'victimisation' wordt zelf ook als een vorm
van (door de RRA verboden) discriminatie beschouwd. Ook andere situaties dan de
situatie van arbeid (bijvoorbeeld het onderwijs) worden bestreken. Het Nederlandse
artikel is veel beknopter en heeft bovendien alleen betrekking op de arbeidsverhou-
ding.

Zowel op strafrechtelijk als op arbeidsrechtelijk gebied is dus sprake van een
in wetgeving vervat verbod om op discriminatoire gronden de arbeidsverhouding te
betindigen. Daarnaast zijn we verscheidene wettelijke bepalingen tegengekomen
die dit verbod als het ware kunnen ondersteunen. In hoofdlijnen komt daarmee in
de wetgeving voldoende tot uitdrukking wat nodig is ter uitvoering van hetgeen
internationaal gezien vereist is ter bestrijding van rassendiscriminatie bij de
bedindiging van de arbeidsverhouding. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in alle
gevallen ook voldoende instrumenten zijn om dergelijke discriminatie in de praktijk
tegen te gaan, zoals in de volgende paragrafen nog aan de orde zal komen.

b.  Ontslagbescherming: beleidsdoelstellingen

Behalve in wettelijke regelingen is de bescherming tegen ontslag ook neergelegd in
beleidsdoelstellingen. Hoewel daarbij geen expliciete verwijzingen naar de realisa-
tie van een recht op arbeid of naar het non-discriminatiebeginsel worden gedaan

67 Zie paragraaf d deel 2 over procedurele aspecten, biz. 285.
68       Een en ander is tevens een tegemoetkoming  aan de vereisten  van C.111. Volgens  de  ILO  valt

'security of tenure' onder dit verdrag; het ILO Committee of Experts geeft aan dat als een
belangrijk aspect van 'security of tenure' moet worden beschouwd "protection against retaliatory
measures taken against a person who has lodged a complaint". Equality in Employment and
Occupation, Special  Survey  on  Equality  in  Employment and Occupation in  respect of Convention
No. 111. Report of the Committee of Experts  on the Application of Conventions and Recommen-
dations, International Labour Con ference 83rd Session, Geneva  1996,  biz.  36.
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zullen leden van 'etnische minderheden' toch gebaat zijn bij een ontslagbescher-
ming die aan de bedoelde doelstellingen tegemoetkomt.

In  december 1992 werden  door de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid vier doelstellingen van ontslagbescherming geformuleerd. Dit gebeurde in
verband met het voorstel tot afschaffing van de preventieve ontslagtoets die in
artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) is neergelegd.
Hoewel het voorstel werd ingetrokken zijn de doelstellingen in de toen gebruikte
formulering nog steeds van toepassing. Zij luiden als volgt:

1. "Ontslagbescherming dient ertoe te strekken,   dat een werknemer wordt  be-
schermd tegen verlies van werk en inkomen als gevolg van sociaal onrecht-
vaardig ontslag. "

2. "Ontslagbescherming vindt haar begrenzing    in het redelijk belang    dat   de
werkgever kan hebben bij beeindiging van een arbeidsverhouding met een
werknemer, ten behoeve van de continuering en/of het goede functioneren van
de onderneming."

3. "Ontslagbescherming dient geen onnodige belemmering te zijn voor de arbeids-
marktmobiliteit van de werknemers, noch in het algemeen voor een flexibele
arbeidsmarkt."

4. "Ontslagbescherming dient in het bijzonder te strekken tot bescherming van
werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie, of met een bijzondere taak
of functie. „69

Tot op zekere hoogte zou men kunnen stellen dat de eerste drie doelstellingen
overeenkomen met hetgeen men indertijd bij het opstellen van het BBA voor ogen
had, namelijk bescherming van werknemer en werkgever en bevordering van rust
op de arbeidsmarkt terwille van een zo gunstig mogelijke productie.70 Wat het
laatste betreft, een zo gunstig mogelijke productie, zou de parallel met de hierbo-
ven als derde genoemde doelstelling dan zijn dat een flexibele arbeidsmarkt
eveneens de productiviteit ten goede komt. De achtergrond echter waartegen het
BBA tot stand kwam is natuurlijk niet dezelfde als die van de in 1992 geformuleer-
de beleidsdoelstellingen. Bovendien is er geen officiele toelichting gegeven bij het
BBA en is niet duidelijk of de wens tot ordening van de arbeidsmarkt dan wel de
bescherming van de individuele werknemers en werkgevers de doorslag heeft
gegeven voor het opstellen van het BBA.71 De vierde doelstelling die in de Notitie
van de minister is opgenomen is in elk geval nieuw: een teken van de tijd wellicht
dat men inmiddels is gaan inzien dat bescherming van zwakkere groepen dak van
belang is wil de arbeidsmarkt goed functioneren.

De vier doelstellingen zijn op meerdere punten van belang voor leden van
'etnische minderheden'. We mogen er vanuit gaan dat bescherming tegen discrimi-
natoir ontslag is inbegrepen bij de bescherming tegen sociaal onrechtvaardig

69 Notitie inzake toetsing van ontslag van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22
december 1992, Tweede Kamer 1992-1993, 22977 nr.  I, biz. 8 en 9.

70  De doelstellingen van het BBA vinden we aldus beschreven in C.E.M. van den Boom, De
ontslagpraktijk  van  het arbeidsbureau. Kluwer, 3e druk 1992, biz. 108.

71   L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van ontslagen. Kluwer, Deventer 1983, biz. 44-45.
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ontslag die volgens de eerste doelstelling moet worden geboden. Hiermee komt
indirect ook het beginsel uit C.158 tot uitdrukking dat inhoudt dat geen ontslag
zonder 'valid reason' mag plaatsvinden. Sociaal onrechtvaardig ontslag is immers
op  te vatten als ontslag zonder 'valid reason'.

De tweede doelstelling heeft niet het belang van de werknemer maar dat van
de werkgever op het oog. Ontslagen kunnen uiteraard niet altijd en tot elke prijs
worden voorkomen. Het is in het belang van de werkgever dat hij in bepaalde
gevallen van een werknemer af kan.72 Ook de belangen van de overige werkne-
mers of van de klanten van een onderneming kunnen daar trouwens mee gediend

zijn. Dit laat vanzelfsprekend het verbod van discriminatie onverlet. Behalve voor
de werkgever is het ook voor de arbeidsmarkt in het algemeen van belang dat er
mogelijkheden bestaan voor ontslag. We komen hiermee terecht bij de derde
doelstelling: een voldoende flexibele arbeidsmarkt. Het geheel ontbreken van
mogelijkheden voor ontslag zou leiden tot verstarring van de economie en de
onmogelijkheid van aanpassing aan veranderde omstandigheden. De in- en door-
stroom van werknemers zou hier evenmin bij gebaat zijn, en daaruit blijkt dat de
doelstelling van een flexibele arbeidsmarkt via een omweg uiteindelijk ook voor
individuele werknemers van belang is, en met name voor hen die glan werk
hebben of werken onder slechte arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden. 73

In de eerste drie doelstellingen komt aldus tot uitdrukking dat het primair gaat
om een afweging van de belangen van alle betrokkenen. De vierde doelstelling,
bescherming van werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie, is een noodza-
kelijke aanvulling vanwege het feit dat de belangen van bepaalde groepen met de
'gewone' afweging van belangen onvoldoende blijken te kunnen worden be-
schermd. Beleidsmatig is dit vergelijkbaar met een beslissing om over te gaan tot
het nemen van maatregelen van positieve actie omdat men geconstateerd heeft dat
het enkele verbod van discriminatie onvoldoende is om de achterstand van 'etnische
minderheden' op de arbeidsmarkt op te heffen.

De Notitie waarin de vier doelstellingen zijn omschreven vermeldt 'etnische
minderheden' echter niet met zoveel woorden als een groep met een zwakke
arbeidsmarktpositie. De speciale bescherming is volgens de Notitie vereist omdat
werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie lang werkloos zullen blijven en
dus ook langere tijd een beroep op een sociale zekerheidsuitkering zullen doen. Het
belang van de samenleving wordt aldus in de eerste plaats naar voren gebracht
("hoeveel kost het?"). De voorbeelden van kenmerken waardoor werknemers
langdurig werkloos zouden kunnen blijven passen bij deze invalshoek. Men denkt

72   A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, vijfde druk  1996, biz.  139; C. Tomuschat, The Right to Work. In: Human
Rights   in   a   Changing East-West Perspective, Allan Rosas   and Jan Helgesen   (eds.),   with   the
collaboration of Donna Gomien. London, Pinter   1990,  biz.   196.  Ook  C.158 en Aanbeveling  no.
166 hebben als uitgangspunt dat een afweging van de belangen van werknemer en werkgever
plaats moet vinden.

73      Tomuschat,   blz.    196;   zie   ook Wol fgang Thiele, Konkretisierung des Rechts auf Arbeit   im
Arbeitsrecht?, die opmerkt: "Jede Vermehrung des Bestandsschutzes bewirkt eine Vermindening
der Chancen der Arbeitsuchenden". In: Hans Ryffel/Johannes Schwartlander (Hrsg.), Das Recht des
Menschen  auf Arbeit. Engel  Verlag,  Kehl  am  Rhein,  StraBburg  1983,  blz.   109.
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aan gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, hogere leeftijd of een laag opleidingsni-
veau.74 Dit in plaats van een opsomming van groepen die vanwege hun achter-
stand extra bescherming behoeven, al zullen leden van 'etnische minderheden' in
veel    (niet alle!) gevallen behoren    tot de categorie werknemers   met   een   lage

opleiding. In zekere zin is het goed dat geen 'zwakkere groepen' met name
genoemd zijn. Dit past binnen een benadering zoals die naar aanleiding van de
bespreking van positieve discriminatie of andere vormen van positieve actie
geschetst werd in het vorige hoofdstuk, te weten dat per geval moet worden
gekeken of van een achterstandspositie op de arbeidsmarkt sprake is en dat men
niet puur op grond van het feit dat iemand tot een bepaalde groep behoort mag
concluderen tot het bestaan van een zodanige achterstand. Dat neemt echter niet
weg dat het behoren tot een 'etnische minderheid' wel kan worden beschouwd als
een kenmerk waaraan een vennoeden van achterstand kan worden ontleend.    Om
die reden is het een gebrek dat het kenmerk 'ras' of 'tot een 'etnische minderheid'
behoren' niet uitdrukkelijk in de Notitie is vermeld bij de bespreking van de vierde
doelstelling.

Ter gelegenheid van de adviesaanvraag bij de SER betreffende de herziening
van het ontslagrecht en met name betreffende de vraag of de preventieve ontslag-
toets bij de arbeidsbureaus zou kunnen worden afgeschaft formuleerde de minister
de volgende uitgangspunten: zo min mogelijk belemmering voor de arbeidsmarkt,
bescherming tegen sociaal onrechtvaardig ontslag, voldoen aan internationaalrechte-
lijke normen en een niet te grote belasting voor de rechter.75 Vervolgens wordt in
de adviesaanvraag een aantal beleidsvoornemens nader uitgewerkt. Wat betreft het
voldoen aan internationale normen blijkt men met name te hebben gedacht aan het

opnemen in de wet van een bepaling waarin vermeld staat dat een redelijke grond
voor ontslag verband dient te houden met geschiktheid of gedrag van een werkne-
mer dan wel met de bedrijfsvoering. 76

Belangrijk is dat in de adviesaanvraag ook aandacht is besteed aan het voorne-
men om overheidsbeleid op te stellen "ter bescherming van zwakke groepen op de
arbeidsmarkt".77 Opmerkelijk genoeg wordt dit voornemen ten aanzien  van  ont-

slag niet nader ingevuld. Er wordt integendeel gesteld dat de wettelijke bepalingen
van het BW voldoende zijn en dat verder overheidsingrijpen ongewenst is: bijzon-
der ontslagbeleid moet aan de sociale partners worden overgelaten. Dit standpunt
botst met het standpunt ten aanzien van de regulering van toegang tot de arbeids-
markt: daar achtte de overheid het immers wel noodzakelijk om in te grijpen
aangezien de resultaten voor wat betreft de bescherming van groepen met een
zwakke arbeidsmarktpositie onvoldoende bleken wanneer een en ander aan de
sociale partners werd overgelaten.78 Bij de SER bleken op dit punt de meningen

74   Notitie, biz. 9.
75  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Adviesaanvraag inzake civielrechtelijke

ontslagbesche,ming,  10 november  1993,  opgenomen als bijlage  I  van  het SER-advies Civietrech-
telijke  ontslagbescherming van  15 april 1994, publikatienummer 94/05, biz. 74.

76   Blz. 75.
77   Biz. 75, blz. 79.
78 Zie hoofdstuk 4B paragraaf a. biz.  189.
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verdeeld. Waar werknemersleden en kroonleden inderdaad stelden dat het "strijdig
met de eigen visie op de kerntaken van de overheid" zou zijn om de regeling van
de ontslagbescherming van zwakke groepen aan de sociale partners over te laten
meenden de ondememersleden dat de sociale partners het bedoelde beleid wel
degelijk zelf kunnen ontwikkelen.79 De houding van de ondernemersleden hoeft
ons niet te verbazen: die is dezelfde als de houding van werkgevers binnen de
Stichting van de Arbeid ten aanzien van de regulering van toegang tot de arbeids-
markt voor zwakke groepen.80 Even opvallend als het achterwege laten van een
nadere invulling van de ontslagbescherming voor zwakke groepen in het algemeen
was verder nog het voorstel om alleen voor arbeidsongeschikten de preventieve
toetsing van ontslag te handhaven.81 Hieruit spreekt dat men van mening is kwets-
bare  groepen te kunnen beschermen  door een preventieve ontslagtoets. Consequent
zou dan zijn om zo'n toets voor alle kwetsbare groepen te handhaven, 6f om de
toets zonder meer te handhaven zodat ook zwakke groepen beschermd worden.
Terecht wijst de SER het voorstel af, met als argument dat de toets afschaffen
maar op een bepaald punt weer instellen tot nodeloze complicaties leidt.82

Al met al is van specifieke beleidsdoelstellingen ten aanzien van ontslagbe-
scherming voor leden van 'etnische minderheden' nog niet veel terechtgekomen.
Opnieuw blijkt dus de aandacht voor de bestrijding van rassendiscriminatie als het
gaat om de situatie bij beBindiging van de arbeidsverhouding veel minder dan als
het gaat om toegang tot arbeid.

c.   Toepassing van ontslagbescherming

De toepassing in de praktijk en de controle op de naleving van de norm dat ontslag
niet mag plaatsvinden op discriminatoire gronden, zoals deze naar voren komt uit
internationale bepalingen alsmede uit nationale wetgeving en verdere uitvoerings-
maatregelen of beleidsdoelstellingen, zal met name geschieden door de instanties
die een oordeel moeten geven over de toelaatbaarheid van een (voorgenomen)
ontslag. Het gaat dan in het bijzonder om twee instanties. De eerste is het arbeids-
bureau, beter gezegd: de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening.83 Deze
oordeelt over de aanvraag voor een ontslagvergunning die een werkgever moet
indienen op grond van artikel 6 BBA wanneer hij een arbeidsovereenkomst wil
be8indigen. De tweede instantie is de rechter, in eerste aanleg de Kantonrechter.
Deze geeft een oordeel wanneer het ontslag - bijvoorbeeld als dat tot stand is
gekomen na verlening van een ontslagvergunning door het arbeidsbureau - volgens
de werknemer 'kennelijk onredelijk' is te achten op grond van artikel 7:681 NBW
(1639s BW). Bovendien kan de Kantonrechter op verzoek van de werkgever -

79   SER-advies, blz. 63.
80 Zie hoofdstuk 4B paragraaf a, biz.  188.
81 Adviesaanvrage, bijlage 1 bij het SER-advies, biz. 79.
82   SER-advies, blz. 64.
83      Tot  1  januari  1991, de datum waarop de privatisering van de arbeidsvoorziening werd ingevoerd,

was dit de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB). De aanduiding 'arbeidsbureau' zal
voor zowel de nieuwe RBA's als de oude GAB's gebruikt worden.
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bijvoorbeeld wanneer deze gttn ontslagvergunning heeft verkregen - de arbeids-
overeenkornst ontbinden op grond van artikel 7:685 NBW (1639w BW). Ook ten
aanzien van een ontslag op staande voet of wanneer betwist wordt dat een betindi
ging van de arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden
kan de Kantonrechter om zijn oordeel gevraagd worden.

Anders dan bij de situatie v66r de arbeidsverhouding geschiedt een en ander

bij de beeindiging van die verhouding veel minder in het verborgene. De verplichte
betrokkenheid van rechter of arbeidsbureau bij een voorgenomen ontslag maakt dat
eventuele discriminatie makkelijker aan het licht kan komen. Bovendien is er
daardoor veel meer jurisprudentie en anderssoortig materiaal voorhanden dan in het
geval van de situatie v66r de arbeidsverhouding.

Desalniettemin kan ook discriminatoire be8indiging van de arbeidsverhouding
heel goed in het verborgene of op moeilijk te achterhalen indirecte wijze plaatsvin-
den. Zoals aan het einde van de inleidende paragraaf tot dit hoofdstuk al werd
aangegeven kunnen werkgevers namelijk proberen de regelingen en procedures van
het ontslagrecht te omzeilen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun 'allochtone' werknemers
overwegend tijdelijke contracten aanbieden: die verlopen dan zonder dat een
ontslagvergunning of een ontbinding door de Kantonrechter is vereist.84 We
kunnen wel zeggen dat dit voor leden van 'etnische minderheden' indirect discrimi-
nerend    is,    of zelfs verborgen directe discriminatie oplevert   als   dit een bewust
beleid is van een bepaalde werkgever, maar tegen het aflopen van een tijdelijk
contract is op zichzelf weinig te doen. Hoogstens kan dit punt meegenomen worden
bij de bestrijding van discriminatie v66r de arbeidsverhouding: werkgevers moeten
ertoe aangespoord worden niet alleen meer 'allochtonen' in dienst te nemen maar
ook meer 'allochtonen' in vaste dienst aan te stellen. Een aanpassing in die zin van

artikel 7 WBEAA is aan te bevelen: behalve het aantal werknemers met een
vottedige aanstelling en het aantal "personen behorende tot de doelgroepen" dat
daar bij is zou ook het aantal werknemers met een vaste aanstelling en het aantal
"personen behorende tot de doelgroepen" met zo'n aanstelling in het schriftelijk
verslag van de ondernemingen moeten worden vermeld. Dan wordt bovendien pas
zichtbaar om hoeveel gevallen het gaat.  In het rapport Uitstroom van minderheden
uit arbeidsorganisaties wordt niet voor niets registratie aanbevolen van uitstroom,
naar uitstroomvorm en naar etniciteit.85 Gezien het gebrek aan gegevens over
soorten contracten en vormen van beLindiging van arbeidsverhoudingen en hoe het
wat dat betreft gesteld is met de positie van 'etnische minderheden' is dit bepaald
geen zinloze aanbeveling.

84  Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Zie daarover bijvoorbeeld
A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, vijfde druk 1996, blz. 142-144 en W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereen-
komstenrecht, Samsom Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 16e druk 1993, blz. 144 e.v. Boven
constateerden wij reeds dat leden van 'etnische minderheden' veel vaker dan 'autochtonen' te
maken krijgen met beeindiging van hun dienstverband op grond van het feit dat zij slechts een
tijdelijke baan hadden (zie biz. 248). Vergelijk ook H.M.A.G. Smeets, E.P. Martens en J. Veen-
man, Jaarboek minderheden 1996,  Bohn  Stafleu  Van  Loghum,  Houten/Zaventem  1996  en
Koninklijke Vermande bv, Lelystad  1996, biz. 56-57 en 80.

85  Biz. 138.
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Afgezien van de tijdelijke baan bestaan er allerlei soorten arbeidsverhoudingen
die afwijken van de reguliere  'baan van 9 tot 5 uur'. Te denken valt aan deeltijdar-
beid of andere zogeheten flexibele arbeidsverhoudingen zoals overeenkomsten voor
het verrichten van thuiswerk, oproepcontracten, seizoensarbeid, uitzendarbeid of
free-lancewerk.86 De situatie van leden van 'etnische minderheden' kan op dit
punt vergeleken worden met die van vrouwen (om nog maar te zwijgen over de
positie van vrouwen onder de 'etnische minderheden'): bij flexibele arbeidsver-
houdingen zijn zij vaak oververtegenwoordigd, terwijl het gaat om situaties waarin
degene die de arbeid verricht een stuk minder zekerheid heeft.87 Afgezien van de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, die hier niet nader besproken zullen
worden, betreft die mindere zekerheid de mogelijkheden om eenmaal verkregen
arbeid te behouden.   Zo kan wanneer  het  gaat om thuiswerk  dat op basis  van
stukloon verricht wordt zowel de 'feitelijke tewerkstelling' als het voortduren van
de arbeidsverhouding in gevaar komen zodra de werk- of opdrachtgever om wat
voor reden dan ook op een bepaald moment geen werk (meer) voorhanden zegt te
hebben. In het geval van uitzendarbeid moet men doorgaans ook maar afwachten
of en voor hoe lang er werk wordt aangeboden.

Voor deze en dergelijke situaties geldt feitelijk evenzeer dat het vooral een
kwestie is van betere contracten. Een uitkomst biedt de mogelijkheid dat de
arbeidsverhouding toch als een arbeidsovereenkomst wordt beschouwd. Onder
bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Daarvoor moet de arbeidsverhouding aan
een aantal kenmerken voldoen. Deze kenmerken zijn terug te vinden in artikel
7:610 NBW (1637a BW) en 7:659 NBW (1639a BW): het moet gaan om arbeid
die gedurende zekere tijd tegen loon in dienst van de wederpartij persoonlijk
verricht wordt. Problemen rijzen meest ten aanzien van het kenmerk 'in dienst': de
vraag of van een gezagsverhouding gesproken kan worden tussen werkgever en
werknemer moet positief kunnen worden beantwoord.88 Kan de verhouding als
arbeidsovereenkomst betiteld worden, dan komt aan de onzekere positie een einde.
Is dat niet het geval, dan blijft de onzekere positie voortbestaan.

Een voorbeeld van dit laatste is een zaak waarin de President van de Recht-
bank Amsterdam in 1990 uitspraak deed.89 Een 'allochtone' vrouw die al gedu-
rende vijftien jaar op freelance-basis feitelijk fulltime voor de NOS werkte werd
onverwacht met een halvering van het aantal werkuren geconfronteerd. Bij gebrek
aan een gezagsverhouding meende de rechter dat niet van een arbeidsovereenkomst
kon worden gesproken. Was dat anders geweest, dan had het urenaantal niet
zomaar gehalveerd kunnen worden.

86 Verschillende vormen van flexibele arbeidsverhoudingen worden onder andere besproken in Jacobs
en  Heerma van Voss, Elementair Sociaal  Recht 1996, blz. 59 e.v.; 0. Albers en Y. Konijn, Losse
en  jlexibele arbeidsrelaties. Samsom Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn  1987; C. Smitskam,
Flexibele  arbeidsrelaties.  Deventer   \989.

87   Uitstroom van minderheden uit arbeidsorganisaties, biz. 15-23, over vrouwen Albers en Konijn,
biz. 12. Zoals gezegd zijn er weinig concrete gegevens bekend.

88   Zie over de kenmerken van de arbeidsovereenkomst onder andere Jacobs en Heerma van Voss,
Elementair Sociaal Recht 1996, biz. 53, Van der Grinte,i, biz. 14 e.v.

89 President Rechtbank Amsterdam 26 juli  1990, RR  no.  243.
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In deze zaak bleek verder dat slechts twee Nederlandse medewerkers aan het
betreffende televisieprogramma in loondienst waren; alle 'allochtone' medewerkers
hadden freelance-status. De stelling van eiser   dat dit discriminatie oplevert   werd
door de rechter van tafel geveegd met de mededeling dat zij onvoldoende (cij-
fur)materiaal had aangedragen om die stelling te bewijzen. We stuiten hier op
hetzelfde probleem dat in het vorige hoofdstuk besproken werd: juist degene die
met mogelijke discriminatie geconfronteerd wordt is niet in de positie hiervoor de
bewijzen aan te dragen. Op dezelfde wijze als bij de situatie v66r de arbeidsver-

houding zou hier moeten kunnen worden volstaan met een op de slechte arbeids-

marktpositie van leden van 'etnische minderheden' gebaseerd vermoeden van
althans indirecte discriminatie. De benodigde gegevens zijn immers wal leverbaar
door de werkgever.90

Een opmerking die werd gemaakt naar aanleiding van een rechterlijke uit-
spraak waarin werd aangenomen dat w81 sprake was van een arbeidsovereenkomst

laat duidelijk zien waar het om gaat: "De uitdrukking 'free-lance' is vrij geliefd bij
mensen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten en aan de wettelijke conse-
quenties daarvan willen ontkomen".91 Wanneer een flexibele arbeidsverhouding
niet als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt blijven er overigens nog wel
enige mogelijkheden open waardoor toch iets meer zekerheid wordt verschaft aan

degene die de arbeid verricht. Terzake van de verschillende vormen van flexibele
arbeidsverhoudingen kan men nagaan in hoeverre daarbij sprake is van een "recht
op arbeid" (lees: een recht op feitelijke tewerkstelling).92 Het is hier niet de plaats
om de verschillende mogelijkheden tot in detail te bespreken. Factoren die meespe-
len zijn doorgaans de beschikbaarheid van werk, de goede trouw en de mate
waarin degene die de arbeid verricht voor zijn loon en/of het op peil houden van

zijn vakbekwaamheid van de arbeid afhankelijk is.
Op zichzelf hoeft het overigens geen probleem te zijn wanneer men een

flexibele arbeidsverhouding heeft. Bijvoorbeeld deeltijdarbeid kan juist een van de
middelen zijn, zoals aan het begin van hoofdstuk 4B beargumenteerd werd, om
meer mensen en dus ook meer leden van 'etnische minderheden' aan een baan te
helpen. Die deeltijdarbeid moet dan echter wel verdeeld worden in die zin dat niet
het overgrote deel daarvan door leden van 'etnische minderheden' wordt verricht.
Ook mag een vergroting van de werkgelegenheid langs deze weg niet ten koste

gaan van een goede ontslagbescherming, iets waar het Committee of Experts van
de ILO met klem voor waarschuwt.93 Wanneer het om een tijdelijke baan gaat is
vooral van belang of en in hoeverre er mogelijkheden bestaan om 'door te stro-
men' naar een vaste baan. Hoe groter die mogelijkheden zijn des te minder is
immers de onzekerheid  voor de werknemer.  In het rapport

" Uitstroom van minder-

90    Vergelijk ook Possel in haar noot bij de uitspraak van de President van de Rechtbank Amsterdam.
Over de mogelijkheid van omkering van de bewijslast, die in deze zaak niet toegepast werd, zie
paragraaf e deel 4 van dit hoofdstuk op biz. 312.

91   Geciteerd in de noot bij RR no. 243. De betreffende uitspraak was die van de Kantonrechter
Amsterdam van 10 november 1971, Prg. 1972 no. 713.

92   Zoals dit werd gedaan door Albers en Konijn, blz. 69, 87, 100,111 en 120.
93    Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,

Report III part 4A, International Labour Conference 82nd Session, Geneva  1995, blz.  18 en  19
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heden uit arbeidsorganisaties" wordt daarom aanbevolen om leden van 'etnische
minderheden' tijdelijk voorrang te geven bij doorstroom naar een vaste baan.w

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het proces van 'flexibilise-
ring',  voor het  feit dat steeds meer arbeidsverhoudingen van flexibele aard blijken
te zijn. Naar de mening van de regering is dit een gunstige ontwikkeling. Voor een
"economisch concurrerend en sociaal verantwoord arbeidsbestel" is het van belang
dat arbeidsverhoudingen "evenwichtig, bestendig en flexibel" zijn, m werd het
kabinetsstandpunt onder woorden gebracht.95 Er werden ook concrete voorstellen
gedaan om in geval van fiexibele arbeidsverhoudingen de zekerheid te vergro-
ten.96 Een en ander is inmiddels uitgewerkt in een wetsvoorstel.97 Met een
nieuw artikel 7:610a wil men een weerlegbaar rechtsvermoeden introduceren van
het bestaan van een arbeidsovereekomst wanneer tegen betaling gedurende drie
opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel ten minste twintig uren per maand,
arbeid is verricht. Ook wordt voorgesteld om opeenvolgende tijdelijke contracten
na drie jaar dan wel na drie opeenvolgende contracten als omgezet in een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd te beschouwen.98 De preventieve toetsing van
ontslag door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening wil men handha-
ven. Wel is het de bedoeling om de procedure van die toetsing korter en effici8nter
te maken.99 Deze en dergelijke maatregelen kunnen beslist bijdragen aan het
vergroten van de zekerheid wat betreft de arbeidsverhouding en daarmee ook aan
een verkleinen van de mogelijkheden voor werkgevers om het ontslagrecht te
omzeilen.

De bijzondere (of bijzonder slechte) positie waarin 'illegalen' verkeren brengt
ons bij een ander voorbeeld van een situatie waar een beter contract gewenst maar
doorgaans niet haalbaar is. De werkgever kan zijn illegale werknemer waarvoor hij
geen tewerkstellingsvergunning heeft te allen tijde ontslaan. De Minister van100

Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de arbeidsbureaus laten weten dat zij in
een dergelijk geval een ontslagvergunning moeten verlenen omdat zij anders aan
het   voortduren   van een 'onwettige situatie' zouden meewerken.'01 Een ontbin-
dingsverzoek bij de Kantonrechter zal gewoonlijk ook worden ingewilligd, al kan
de  rechter  daar een vergoeding tegenover stellen. 102

94   Biz. 139.
95 Nota "Flexibiliteit en zekerheid" van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

december  1995, biz.  1 1.
96    In een eveneens "Fleribditeit en zekerheid" getitelde nota liet de Stichting van de Arbeid weten het

in grote lijnen eens te zijn met de strekking van en de voorstellen uit de ministeriele nota (Stich-
ting van de Arbeid, 3 april 1996, publikatienr. 2/96).

97 Tweede Kamer 1996-1997, 25263 nrs. 1-2.
98   Artikel 6683 lid I van het wetsvoorstel.
99 Zie daarover tevens de Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 1996-1997, 25263 nr. 3, oa biz.

17.

100 Dit ondanks het feit dat de rechter een arbeidsovereenkomst met een illegale werknemer sinds het
begin van de jaren tachtig op zichzelf niet meer als nietig beschouwd. A.T.J.M. Jacobs, Ali en het
arbeidsrecht. Rede  Katholieke  Universiteit  Brabant  1987  (ongepubliceerd),  biz.  31.

101     Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van 24 maart 1992, besproken  in de
noot bij Kantonrechter Gouda 4 maart 1993, RR no. 312.

102  Zie de noot bij RR no. 312. lien voorbeeld is de uitspraak in RF 1992, no. 83.
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Tot een ander oordeel kwam overigens de Kantonrechter Gouda in zijn
uitspraak  van  1993: deze achtte het ontslag  van een werknemer zonder tewerkstel-
lingsvergunning toch kennelijk onredelijk en kende een schadevergoeding toe "daar
anders de gevolgen voor eiser onevenredig ernstig zijn in verhouding tot het belang
dat  gedaagde bij betindiging  van de dienstbetrekking heeft. "103 De Rechtbank
Den   Haag kwam enkele weken later echter   tot een tegengesteld   oordeel.'m   De

werkgever heeft met 'illegalen' al met al nog steeds werknemers waar hij gewoon-
lijk makkelijk vanaf komt, zelfs als de zaak wel via de officiele ontslagprocedures
aan  de orde wordt gesteld.

Behalve van de kant van de werkgever kan degene die zonder verblijfs- of
tewerkstellingsvergunning arbeid verricht ook van de kant van de overheid gecon-
fronteerd worden met een bedreiging van de mogelijkheid om de eenmaal verwor-
ven arbeid te behouden. Een duidelijk voorbeeld is de situatie rond de illegale
confectie-ateliers die geregeld te maken krijgen met overheidsplannen om hen 'aan
te  pakken'.  In  1993  werd  in het kader  van de "Schone kleren kampagne" voorge-
steld om eenmalig alle illegale confectie-arbeiders werkvergunningen te verschaf-
fen. Deze arbeiders hebben "jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden ervoor
gezorgd dat kledingbedrijven flinke winsten konden maken" en werk verricht dat
als zij ontslagen worden niet snel door anderen kan worden overgenomen. 105

Legalisering zou bovendien tot een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen
kunnen leiden, aangezien illegale arbeiders gewoonlijk werkweken van 70 of 80
uur maken.

Het voorstel werd niet overgenomen door de overheid. Wel werd het wets-
voorstel aangenomen waartegen dit voorstel nu juist gericht was: een aanpassing
van de Wet Keten Aansprakelijkheid als gevolg waarvan de illegale confectie-
ateliers verplicht werden tot afdracht van premies en belastingen.106 Het gevolg
was dat verscheidene ateliers moesten sluiten omdat het financieel risico voor de
werkgevers te groot werd.107 Met andere woorden, in plaats van een betere

arbeidspositie leverde een en ander juist verlies van arbeid op.
Een methode die sommige werkgevers ook gebruiken om een werknemer

zonder dure en ingewikkelde procedures weer kwijt te kunnen is om personen als
zelfstandige te laten werken. De werknemer verhuurt zich als zelfstandige, bijvoor-
beeld als fruitplukker, aan de werkgever en is dus niet officieel bij deze werkgever
in dienst.

Een laatste voorbeeld van een weg waarlangs werkgevers voorbij kunnen gaan
aan de procedures van ontslagvergunning of ontbinding door de rechter betreft de
figuur van 'sub-contracting'. Een bedrijf dat bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamhe-
den wil laten verrichten kan deze werkzaamheden uitbesteden aan een schoonmaak-
bedrijf in plaats van zelf schoonmakers in dienst te nemen. Hoe het betreffende

103 Kantonrechter Gouda 4 maart  1993, RR no.  312.
104 Rechtbank 's-Gravenhage 24 maart  1993, JAR   1993  nr.  94.
105 Rob Loeffen in Trouw 8-9-1993.  Zie ook zijn brief aan de Tweede Kamer van 19-8-1993 over dit

onderwerp, geschreven namens een groot aantal betrokken organisaties.
106 Kamerstukken 22958.
107    Informatie  uit een gesprek  met de organisatie "Schone Kleren Overleg"  d.d.  20  mei   1996.
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schoonmaakbedrijf vervolgens omgaat met zijn personeel dat het feitelijke werk
verricht is iets waarop het bedrijf dat de oorspronkelijke opdracht gaf dan weinig
invloed heeft. Wanneer zeer strenge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het
te verrichten werk kan een ontslag op staande voet bij wijze van spreken voortdu-
rend op de loer liggen. Met andere woorden, de werknemer verkeert in een
onzekere positie wat betreft het behoud van de arbeid.

Op welke wijze de figuur van ontslag op staande voet ten nadele van leden van
'etnische minderheden' gebruikt kan worden is een kwestie die in de paragraaf
over de rechterlijke toetsing van een zodanig ontslag nog nader aan de orde zal
komen.108 Deze ontslagmethode ligt feitelijk op de grens van het omzeilen van
het ontslagrecht enerzijds en het volgen van de offici8le ontslagprocedures ander-
zijds.

Of voldoende rekening wordt gehouden met de eis dat geen ontslag plaatsvindt
op discriminatoire gronden is een vraag die zal moeten worden beantwoord voor
zowel de inhoudelijke kant (hoe en wanneer komen de betreffende instanties tot de
conclusie dat een eventueel ontslag op discriminatoire gronden is gebaseerd?) als
de procedurele kant (zijn er adequate proceduremogelijkheden?). Hieronder zal
eerst ingegaan worden op de rol van de arbeidsbureaus, zowel wat betreft de
inhoudelijke toetsing die zij dienen te verrichten als wat betreft de procedurele kant
van de zaak. Ook de vraag naar het belang van hun rot zal worden besproken.
Vervolgens komt in paragraaf e de rol van de rechter aan de orde bij achtereenvol-
gens ontbinding, kennelijk onredelijk ontslag en ontslag op staande voet. Tenslotte
komen het belang van de rol van de rechter alsmede enkele procedurele aspecten
ter sprake.

d.  Tegengaan van discriminatoir ontslag door de Regionale Bureaus voor de
Arbeidsvoorziening

1 Inhoudelijke toetsing

Officieel berust de bevoegdheid tot het verlenen van een ontslagvergunning bij de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze heeft die bevoegdheid
echter gedelegeerd aan de Regionale Directeuren voor de Arbeidsvoorziening door
middel  van het Delegatiebesluit.'09  In het Delegatiebesluit worden de toetsings-
maatstaven aangegeven aan de hand waarvan de Regionaal Directeur de aanvraag
voor een ontslagvergunning moet beoordelen. Dit begint met een algemene regel in
artikel 8, dat luidt: "De Regionaal Directeur beoordeelt of het voorgenomen
ontslag redelijk is, in aanmerking nemende de mogelijkheden en belangen van de
betrokken werkgever en werknemer, en andere belangen voorzover de navolgende
regels zulks inhouden."  De eis van redelijkheid en de noodzaak te komen tot een

108 Zie paragraaf e deel 3, biz.  306.
109  Delegatiebesluit tot uitvoering van art. 6, derde en vierde lid, BBA 1945, Besluit van de Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van 14 januari 1993, Stcrt. 11 (laatstelijk gewijzigd bij
Besluit van 20 december 1995, Stcrt. 249). Zoals reeds eerder opgemerkt werd deze oorspronkelijk
tijdelijk bedoelde delegatie tot nog toe steeds weer verlengd.
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afweging van de belangen van alle betrokkenen komen hier dus weer terug. Een
algemeen aanknopingspunt voor het verbod van discriminatie is daarmee aanwezig.

Het Delegatiebesluit geeft nog specifieker aanknopingspunten. Alvorens die te
bespreken moet echter gewezen worden op een ander aanknopingspunt waarvan de
Regionaal Directeur omwille van de strijd tegen discriminatie gebruik dient te
maken. Het betreft het eerder in dit hoofdstuk besproken verbod om een arbeids-
verhouding op discriminatoire gronden te be8indigen, zoals dat is neergelegd in
artikel 8 lid 1 AWGB:10 Wanneer een opzegverbod van toepassing is wordt een
ontslagvergunning in de regel geweigerd door de Regionaal Directeur. 111 Om te
kunnen vaststellen of het opzegverbod 'wegens discriminatie' van toepassing is zal
de Regionaal Directeur moeten onderzoeken of er inderdaad sprake is van discrimi-
natie. Voor dit onderzoek kan hij gebruik maken van de hieronder te bespreken
regels uit het Delegatiebesluit en de anti-discriminatierichtlijn, instrumenten op
basis waarvan ook v66r het van kracht worden van de AWGB reeds van hem
verlangd werd om mogelijke discriminatie van de kant van de werkgever te
achterhalen.'12

In het Delegatiebesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen ontslagen wegens

bedrijfseconomische redenen en ontslagen wegens andere redenen. Bedrijfsecono-
mische redenen zijn bijvoorbeeld sluiting van een bedrijf of een deel daarvan,
faillissement, een algehele overname van een bedrijf of reorganisatie (in het
bijzonder automatisering).'13   Vaak   zal   het in dergelijke situaties om collectief
ontslag gaan. Niet-bedrijfseconomische redenen kunnen bijvoorbeeld zijn114

arbeidsongeschiktheid of frequent ziekteverzuim van de werknemer, ongeschiktheid
voor de functie, laakbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding. Deze
motieven worden ook wel "persoonlijke motieven" genoemd.

115

In het geval van bedrijfseconomische redenen moet de werkgever aannemelijk
maken dat ontslagen onvermijdelijk zijn "uit bedrijfseconomisch oogpunt" (artikel
9 lid 1). De Regionaal Directeur moet dus allereerst beoordelen of de bedrijfseco-
nomische redenen inderdaad aannemelijk zijn, en of de werkgever niet probeert
zonder enige noodzaak bijvoorbeeld van alle of de meeste van de in het bedrijf
aanwezige buitenlandse werknemers af te komen. Uit de formulering 'aannemelijk
maken' kunnen we alleiden dat de toetsing van bedrijfseconomische redenen
marginaal zal blijven. De arbeidsbureaus willen niet 'op de stoel van de werkgever
gaan zitten' en zullen daarom niet snel overgaan tot werkelijk diepgaande toetsing.
Een marginale toetsing moeten zij echter wel verrichten: men mag de aangevoerde

bedrijfseconomische redenen niet als een gegeven beschouwen maar zat aan de

110 Zie paragraaf a op blz. 254.
111    Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, biz.  149.
112  Hieronder komt deze kwestie nog terug.

113   R. Knegt, A.J.C.M. Wilthagen e.a., Toetsing van ontslag Groningen 1988, biz. 142, 316; C.E.M.
van den Boom, De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau. Kluwer, Deventer 1992, biz. 115 e.v.; T
Havinga, de GAB-procedure  bij collectief ontslag  in de praktijk.  In: SMA   1985  nr.   1,  blz.  28,29.

114    Dat wil zeggen een ontslag van twintig  of meer werknemers tegelijkertijd;  in de nieuwste versie
van het Delegatiebesluit (van kracht sinds  1 -1-1996) wordt gesproken van groepsontslagen van tien
of meer werknemers.

115  Knegt en Wilthagen, blz. 142.

271



hand van diverse door de werkgever te verstrekken gegevens moeten nagaan of de
argumenten voor diens beslissing om over te gaan tot ontslag 'aannemelijk' of
'verdedigbaar' zijn. Duidelijk is in elk geval dat het de werkgever is die de
bewijzen aan moet dragen voor de noodzaak van het ontslag. In die zin hebben de
arbeidsbureaus  dus  ook  geen echt actieve  rol.

Staat de bedrijfseconomische noodzaak vast, dan gaat het vervolgens om de
selectie van de werknemers die moeten worden ontslagen. Vanzelfsprekend moet
deze selectie op objectieve wijze geschieden. Daarvoor gelden enkele beginselen
die eveneens zijn neergelegd in artikel 9 van het Delegatiebesluit. In de eerste

plaats    gaat    het    om het zogenaamde ancienniteitsbeginsel, dat inhoudt    dat    de
werknemer met het kortste dienstverband het eerst in aanmerking komt voor
ontslag. 116 Wanneer sprake   is van collectief ontslag geldt daarnaast het afspiege-
lingsbeginsel: het ancienniteitsbeginsel mag dan toegepast worden per leeftijdscate-
gorie, zodat niet alleen jongere werknemers ontslagen worden. 117

Als de lengte van het dienstverband als aanknopingspunt genomen wordt zijn
objectiviteit en non-discriminatie in principe gegarandeerd. Maar hoe de toepassing
van de beginselen in de praktijk zal uitwerken voor leden van 'etnische minderhe-
den' kan nog per geval verschillen. In een bedrijf waar sinds jaar en dag 'gastar-
beiders' werkzaam zijn geweest is bij correcte toepassing van de beginselen weinig
kans dat leden van 'etnische minderheden' onevenredig worden getroffen door
ontslagen. Wanneer echter pas zeer recent werknemers uit deze groep zijn aange-
nomen - bijvoorbeeld in het kader van een beleid van positieve actie - is er kans
dat zij wel onevenredig door ontslagen zullen worden getroffen, juist doordat
degenen die het kortste dienstverband hebben het eerst voor ontslag in aanmerking
komen. In dat geval is sprake van indirecte discriminatie: een op zichzelf neutraal
principe veroorzaakt   in het bijzonder nadeel voor 'etnische minderheden'.   Een
eventuele correctie met behulp van het afspiegelingsbeginsel in geval van collectief
ontslag verandert daar niets aan. We zien hier een illustratie van de stelling dat een
beleid van positieve actie weinig effectief zal zijn wanneer juist de doelgroep van
dat beleid het eerst met ontslag te maken krijgt. Het is het soort indirecte discrimi-
natie waarop  ook het Committee of Experts  van  de ILO doelde. 118 Als voorbeeld
wees men op de mogelijkheid van ongelijke behandeling van vrouwen "if too much
weight is given to seniority in so far as, statistically, women have less seniority
than men."119 Hetzelfde kan gelden voor leden van 'etnische minderheden',

116    Artikel  9  lid  2.  Het beginsel  geldt "Per bedrijfsvestiging  en per categorie uitwisselbare functies."
117  Artikel 9 lid 3. Zie over deze beginselen onder andere A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss,

Elementair  Sociaal Recht. Samsom  Tjeenk  Willink,  Alphen  aan  den  Rijn,  vijfde  druk  1996,  biz.
155,  en W.J.P.M. Fase, /n/eiding Sociaal Recht. Wolters Noordhoff, Groningen  1987, biz.  27.

118 Zie boven, biz. 253.
119  Equality in Employment and Occupation, General Survey of the Reports on the Discrimination

(Employment and Occupation) Convention (no.  111) and Recommendation (no.  111), 1958. Report
of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III
part 48, International Labour Conference 75th Session, Geneva 1988, biz.  124. Zie ook Equality in
Employment und Occupation, Special  Survey on  Equality and Occupation  in respect of Convention
No. 111. Report of the Committee of Experts  on the Application of Conventions and Recommen-
dations, International Labour Conference 83rd Session, Geneva  1996, biz.  35.
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wanneer zij zijn aangesteld op basis van een pas sinds korte tijd gevoerd beleid van
positieve actie. De mindere mate van 'seniority' kan in hun geval ook veroorzaakt
zijn door discriminatie in het verleden.

Het Delegatiebesluit bevat een bepaling die rekening houdt met dit probleem.
In lid 5 van het negende artikel lezen we: "De Regionaal Directeur kan de toestem-
ming weigeren ten aanzien van een werknemer die overeenkomstig het bepaalde in
het tweede lid voor ontslag in aanmerking komt, indien deze werknemer een
zwakke arbeidsmarktpositie heeft,  en  dit  niet het geval  is  met de werknemer  die
alsdan voor ontslag in aanmerking  komt. "  Van het ancienniteitsbeginsel  kan  dus
afgeweken worden ten gunste van een werknemer met een zwakke arbeidsmarktpo-
sitie, en daarbij moet zeker gedacht worden aan leden van 'emische minderheden'.
Hiermee is ook een uitwerking gegeven aan de bovenbeschreven vierde doelstelling
van het ontslagbeleid: werknemers  met een zwakke arbeidsmarktpositie dienen
extra te worden beschermd tegen ontslag.

Naast het Delegatiebesluit zijn er door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid uitgevaardigde circulaires waarmee de Regionaal Directeur
rekening dient te houden bij zijn beoordeling van een aanvraag voor een ontslag-
vergunning.  In het zesde  lid van artikel  9  van het Delegatiebesluit  (in de versie van
1990) werd zelfs een expliciete verwijzing opgenomen naar de in 1987 opgestelde
Richtlijn inzake het voorkomen van discriminatie. Dit is de circulaire die voor wat
betreft het onderwerp discriminatoir ontslag het meest relevant is.120 Bij gelegen-
heid  van de herziening  van het Delegatiebesluit  in  1993  is deze circulaire  als
bijlage bij het Delegatiebesluit opgenomen. 121

In de Richtlijn wordt allereerst verwezen naar het anci8nniteits- en het afspie-
gelingsbeginsel, beginselen die, gezien hun doel om de selectie van werknemers
die ontslagen worden zo redelijk en objectief mogelijk te doen zijn, ter voorkoming
van discriminatie zo strikt en consequent mogelijk dienen te worden toegepast.
Afwijking van de beginselen is alleen toegestaan indien daarvoor objectieve en
redelijke gronden aan te wijzen zijn. Het is voorstelbaar dat van zulke gronden

sprake is wanneer zich indirecte discriminatie zoals boven omschreven voordoet.
Als het goed is zal het arbeidsbureau in zo'n geval aansturen op afwijking van de
beginselen ten gunste van leden van 'emische minderheden'. In andere gevallen
echter zal het arbeidsbureau er juist op verdacht moeten zijn dat de werkgever met
zijn voordracht van werknemers die voor ontslag in aanmerking komen kan
proberen zonder 'objectieve en redelijke grond' van de beginselen van anci8nniteit
en afspiegeling af te wijken, waardoor discriminatoir ontslag plaats zou vinden.
Een praktische aanwijzing voor de Regionaal Directeur kan zijn dat leden van

120 De Richtlun inzake voorkoming discriminatie op de arbeidsmarkt, Richtlijn van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van 30 november 1987, JURA/DAB/8723289. Deze richtlijn
had oorspronkelijk ook betrekking op de bemiddelende taak van de arbeidsbureaus en kwam als
zodanig reeds aan de orde in hoofdstuk 4B.

121   Bijlage E Voorkomen van discriminatie. De betreffende tekst zal hier verder worden aangeduid als
"de Richtlijn". Artikel  9 lid 6 van het Delegatiebesluit luidt sinds  1993:  "Bij de toepassing van  de
voorgaande leden wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van discriminatie."
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'etnische minderheden' bij een ontslag getalsmatig blijken te zijn oververtegen-
woordigd.122

De aanvraag door de werkgever dient 'volledig onderbouwd' te zijn. Dat wil
zeggen dat alle gegevens die de Regionaal Directeur voor zijn beoordeling nodig
heeft dienen te worden verstrekt. Vermoedt de Directeur dat de beginselen niet
correct zijn toegepast bij het voordragen van werknemers voor ontslag, dan moet
de werkgever om een motivering worden gevraagd. Weigering tot motivering kan
al voldoende zijn om de Directeur te doen besluiten de aanvraag af te wijzen,
omdat een dergelijke weigering het vermoeden oplevert dat gatn 'redelijke en
objectieve grond' voor afwijking van de beginselen kan worden gegeven. 123

Bij de beoordeling dienen vanwege het arbeidsbureau 'kritische vragen' te
worden gesteld aan de werkgever, om na te gaan of diens criteria inderdaad
'redelijk en objectief zijn en niet met discriminatie in verband staan. In de
Richtlijn wordt gewezen op argumenten die de werkgever eventueel zal gebruiken:
"De laatste jaren worden in toenemende mate onvoldoende kennis van de Neder-
landse taal, alsmede reorganisatie, automatisering en daarmee gepaard gaande
veelal andere en hogere functie-eisen als argument aangevoerd om buitenlandse
werknemers individueel of collectief te ontslaan. „124

Uit de Richtlijn blijkt duidelijk dat de toetsing door de Regionaal Directeur
verder moet gaan dan de marginale toetsing op grond van het Delegatiebesluit. Er
moet bijvoorbeeld nauwkeurig onderzocht worden of eventuele nieuwe functie-
eisen terecht gesteld zijn. Daarvoor zijn in de Richtlijn enige gedetailleerde vragen
opgenomen. Er moet gekeken worden welke functie-eisen in concreto redelijk
zouden zijn. Verder gaat het vooral om de vraag of en in hoeverre de werkgever
scholing heeft aangeboden om de werknemer in staat te stellen aan de veranderde
functie-eisen te voldoen. 125

Voor het geval van een collectief ontslag werd als extra waarborg nog vereist
dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte zou worden
gesteld wanneer allochtone werknemers getalsmatig oververtegenwoordigd bleken
te zijn.126 Op deze wijze wilde men kennelijk van overheidswege in de gaten
houden of discriminatoir ontslag voorkomt. Er is echter praktisch niets gedaan om
uitvoering te geven   aan deze bepaling.127 De betreffende passage   is bij gelegen-
heid van de herziening van het Delegatiebesluit in 1993 dan ook geschrapt.

Zoals gezegd kan ontslag ook plaatsvinden vanwege andere dan bedrijfsecono-
mische redenen (een combinatie is natuurlijk ook mogelijk). Hierover handelt
artikel 10 van het Delegatiebesluit. Bij 'andere' redenen blijkt het met name te
gaan om redenen die te maken hebben met de persoon van de werknemer. Ge-
noemd worden gevallen waarin deze niet aan de functie-eisen voldoet, arbeidsonge-

122 Zie onderdeel A van de Richtlijn.
123 Onderdeel B van de Richtlijn
124 Onderdeel C van de Richtlijn.
125 Onderdeel C van de Richtlijn.
126   Onderdeel A van de Richtlijn in de versie ;66r de herziening van het Delegatiebesluit in  1993.
127 Zoals bleek uit gesprekken met zowel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als

het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening,  mei  1996.
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schikt is of zich aan "verwijtbaar handelen of nalaten" schuldig heeft gemaakt.
Daarnaast kan een motief voor ontslag nog zijn de constatering dat de verhouding
tussen de werknemer en diens werkgever "ernstig en duurzaam is verstoord" (lid 4
van artikel  10).

Draait het om veranderde functie-eisen waaraan de werknemer niet zou
voldoen, dan moet, evenals in het geval van veranderde functie-eisen in verband
met redenen van bedrijfseconomische aard, onderzocht worden of de veranderde
functie-eisen terecht zijn gesteld. De gedetailleerde voorschriften daarover uit de
Richtlijn gelden - vanzelfsprekend, zou men zeggen - voor veranderde functie-eisen
in het algemeen, dus ook bij ontslagen om andere dan bedrijfseconomische rede-
nen.

Ook de eis dat de aanvraag volledig onderbouwd is en het voorschrift voor het
arbeidsbureau om actief om nadere informatie te vragen wanneer geen sprake is
van zo'n volledige onderbouwing zijn in de Richtlijn opgenomen als een algemeen
voorschrift dat tevens gelding heeft in geval van 'persoonlijke motieven' voor de
aanvraag van een ontslagvergunning. Hetzelfde geldt voor de algemene alertheid
van het arbeidsbureau, waarover de Richtlijn uitdrukkelijk vaststelt: "Bij individue-
le ontslagen, waarvoor het motief in de persoon van de werknemer is gelegen,
moet het arbeidsbureau eveneens attent zijn op de mogelijkheid van discrimina-
tie."128 Overigens  is  het  punt  van de veranderde functie-eisen  en  hoe het arbeids-
bureau in zo'n geval dient te handelen het enige dat in de Richtlijn in detail is
uitgewerkt voor de gevallen waarin 'persoonlijke motieven' de aanleiding zijn voor
het  aanvragen  van een ontslagvergunning.

Belangrijk is de vraag of arbeidsbureaus in de praktijk nauwkeurig de hand houden
aan de verschillende regelingen die bedoeld zijn om discriminatoir ontslag op
grond van ras te voorkomen. Daarbij komt het er vooral op aan hoe diepgaand de

redelijkheidstoetsing is. Het is immers mogelijk dat niet ver doorgevraagd wordt
naar de motivering van een werkgever omdat zijn criteria al snel als geloofwaardig
en daarmee als redelijk worden aangemerkt.

Het gaat er hier niet om gedetailleerd aan te geven in hoeverre elk arbeidsbu-
reau de betreffende regelingen betrekt bij de beoordeling van de individuele
ontslagaanvragen, al kan men aannemen dat de praktijk per arbeidsbureau zal
verschillen. Wel kunnen enkele gegevens uit het weinige onderzoek dat op dit punt
verricht is gebruikt worden om een vermoeden uit te spreken ten aanzien van de
vraag of door de arbeidsbureaus voldoende zorgvuldigheid wordt betracht. Dit zal
immers uiteindelijk ook van invloed zijn op de beantwoording van de vraag of met
de bestaande regelgeving voldoende maatregelen genomen zijn ter realisatie van de
norm die inhoudt dat geen ontslag mag plaatsvinden dat discriminatoir is op grond
van ras.

128  Onderdeel C van de Richtlijn
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Uit verscheidene bronnen blijkt dat men naar redenen van bedrijfseconomische
aard meestal geen diepgaand onderzoek instelt. 129 Bij faillissement blijken ont-
slagvergunningen automatisch te worden verleend. Dit is ook geconstateerd bij
gevallen van sluiting van een bedrijf of vermindering van werk vanwege het
wegvallen van subsidies of opdrachtgevers.130 In dergelijke gevallen is dus vaak
in het geheel geen sprake van toetsing van de argumenten. De positie van speciale

groepen zal dan zeker nauwelijks aandacht krijgen. Als er wel een beoordeling
plaatsvindt zal, zoals al bleek, de toetsing van bedrijfseconomische argumenten niet
meer dan marginaal zijn.131 Het arbeidsbureau zal zich niet vergaand bemoeien

met de gang van zaken in een bepaald bedrijf. Daar komt nog iets bij wat niet
zozeer een kwestie van onwil is als wel van onmacht: zij die de argumenten
moeten beoordelen zullen niet altijd over voldoende financi8le en economische

deskundigheid beschikken. Of de informatie die een bepaalde werkgever verstrekt
ook werkelijk klopt zal dan moeilijk na te gaan zijn. 132 Wanneer de noodzaak
zich voordoet zou men daarom gebruik moeten maken van externe deskundigen.

Uitgangspunt voor de arbeidsbureaus blijft dat er een belangenafweging plaats
moet vinden. Maar hoe ver die afweging gaat lijkt sterk af te hangen van wat
partijen aanvoeren. De argumenten die de werkgever noemt worden over het
algemeen snel geaccepteerd. Ook blijkt dat men niet geneigd is op eigen initiatief
een onderzoek in te stellen wanneer de werknemer slechts zogeheten formeel
verweer voert in plaats van inhoudelijk verweerni of wanneer de werknemer de
juistheid van de door de werkgever gehanteerde selectiecriteria niet betwist.134
Dit betekent dat de werknemer om de kwestie van discriminatie te doen onderzoe-
ken in zijn verweer zelf uitdrukkelijk met een beschuldiging van discriminatie zal
moeten komen.

Is er een duidelijk meningsverschil tussen werkgever en werknemer, dan zal
men dieper op de zaak ingaan. In geval van een beroep op veranderde functie-eisen
zal men de te verrichten taken en de aan de werknemer te stellen eisen in ogen-
schouw nemen en daarbij ook betrekken hoe de werknemer in kwestie tot nog toe
functioneerde. Verder acht men dan belangrijk wat de werkgever gedaan heeft v66r
de optie van ontslag aan de orde kwam. Men zal uitzoeken of de werkgever in
voldoende mate heeft gezorgd voor scholing die de werknemer in staat kan stellen

129 Zie bijvoorbeeld Knegt en Wilthagen, blz. 153; Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal

Recht 1996, blz. 154; Havinga in SMA  1985, biz. 27 e.v.; een en ander kwam ook naar voren uit
gesprekken die op diverse arbeidsbureaus werden gevoerd.

130   Havinga in SMA   1985, blz.  31,32,41 en Knegt en Wilthagen, blz. 152. Overigens geldt volgens
lid 2 c van artikel 6 BBA het opzegverbod zonder vergunning ook niet in geval van faillissement

131 Zie boven, blz. 271.
132   Knegt en Wilthagen,  blz.  145; T. Havinga, Arbeidsbureau  en colleen-tf onts/ag.  Een  empirisch

onderzoek  naar  hetfunctioneren  van  de  ontslagprocedure. Wolters-Noordhoff Groningen,   1989,
biz. 171. Zelfs  is wel gesteld  dat het arbeidsbureau uberhaupt "onvoldoende geequipeerd"  is  "om
ontslagzaken op een juridisch verantwoorde manier af te doen", Leo Balai, Gewestelijke arbeids-

bureau's, Hulp of belemmering bij discriminatiebestruding op de arbeidsmarkt? In: LBR-Bulletin
1985 nr. 2, biz. 9.

133  Dat wil zeggen verweer enkel om het recht op een WW-uitkering veilig te stellen.
134  Zie onder andere Havinga, blz. 177 en Havinga in SAiA 1985, biz. 32.
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om  te  voldoen  aan de nieuwe eisen. 135  Gaat  het om werknemers  die de Neder-

landse taal onvoldoende machtig zijn, dan zal men ook nagaan of daar rekening

mee is gehouden door aangepaste scholing te verzorgen of eventueel een cursus

'Nederlands op de werkvloer' te organiseren voorafgaand aan verdere scho-
ling. 136

De Nationale Ombudsman heeft herhaaldelijk doen blijken veel belang te
hechten aan een uitgebreid onderzoek op het vlak van onder andere scholingseisen
die door de werkgever worden gesteld. Een uitspraak van 1988 betreft een zaak

waarin de directeur van het arbeidsbureau bij de werkgever om nadere informatie

had gevraagd betreffende scholingsmogelijkheden. Ook verzocht hij om een
verduidelijking van diens uitspraak dat de werknemer in kwestie toch niet geschikt

zou zijn voor de nieuwe functie. Bovendien had het arbeidsbureau rapporten laten

opstellen door een beroepen- en een scholingsdeskundige, die onder meer aandacht

schonken aan het vereiste opleidingsniveau. Omdat de directeur van het arbeidsbu-

reau overgegaan was tot het inwinnen van externe informatie had hij zich naar het

oordeel van de Ombudsman niet schuldig gemaakt aan discriminatie op grond van
het 'buitenlanderschap' van de werknemer door een ontslagvergunning te verlenen.

Hij zou zo bovendien hebben voorkomen dat zelfs maar de schijn van discriminatie

kon worden gewekt.137 Ook bijvoorbeeld de Rechtbank Utrecht gaf in een uit-

spraak van 1989 als oordeel dat de ontslagvergunningenprocedure in casu zorgvul-
dig was verlopen met name omdat de directeur van het arbeidsbureau door de

raadslieden ingewonnen informatie van deskundigen op onder meer het gebied van

discriminatie had meegewogen.
138

Aan de arbeidsbureaus is geadviseerd om, wanneer de veranderde functie-eisen

terecht gesteld zijn, de kosten van een omscholingsprogramma aan de werkgever te

vergoeden. In het geval van een ontslagen werknemer van Vredestein werd139

echter niet van de werkgever ge8ist dat deze een omscholingscursus zou organise-

ren. Daaruit blijkt dat de arbeidsbureaus in de praktijk ook niet steeds allemaal

hetzelfde beleid voeren. Een functie-onderzoek dat op verzoek van de directeur van

het GAB werd verricht toonde aan dat een hoger opleidingsniveau inderdaad

vereist was om met nieuw geinstalleerde machines te werken. De werknemer

voldeed niet aan het minimaal vereiste scholingsniveau en dat was voor de direc-

teur voldoende grond om een ontslagvergunning te verlenen. Zijn uitgangspunt was

niet onredelijk, zo stelde het Hof in een door de werknemer aangespannen kort

geding op grond van onrechtmatige daad. Van tekort schieten in de scholingsplicht

was volgens het Hof geen sprake aangezien "gelet op de gegeven geringe ontwik-

keling van appellant niet aannemelijk is geworden dat hij anders binnen redelijke

termijn wal voor een bepaalde functie bij Vredestein in aanmerking zou zijn

135  Informatie uit gesprekken met arbeidsbureaus.

136  Informatie uit gesprekken met arbeidsbureaus.

137 Nationale Ombudsman 30 augustus 1988, RR no. 193.
138 Rechtbank Utrecht  5 juli   1989,  RR  no.  218.  Zie ook Rechtbank 's-Gravenhage 14 februari   1990,

RR no. 238.
139 Brief Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van 12-7-1984, ARBVO/DAB 5/84/9829 en

Kaderregeling scholing  van  het Centraal Bestuur  voor de Arbeidsvoorziening, 28 februari   1991,

Stcrt.  1991  nr. 51, artikel 6 lid 1.
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gekomen. " 140 Met andere woorden,  er  kan  wel een zekere verplichting  zijn  voor
de werkgever om voor scholing zorg te dragen en de directeur van het arbeidsbu-
reau dient dat ook in de gaten te houden, maar in een geval als dit zou dat toch
onbegonnen werk zijn. Tegelijk meent het Hof dat hiermee een 'objectieve en
redelijke rechtvaardiging' gegeven is voor het onderscheid dat is gemaakt doordat
alleen buitenlandse werknemers getroffen werden door ontslag. Deze opvatting van
het Hof, dat zelf niet dieper is ingegaan op de precieze situatie rond omscholing
naar aanleiding van de veranderde functie-eisen, zal niet bevorderen dat arbeidsbu-
reaus de noodzaak inzien om nauwkeuriger navraag te doen bij de werkgever ten
aanzien van het onderwerp scholing. Overigens was het argument dat de werkne-
mer niet binnen redelijk korte tijd zou zijn om te scholen uiteindelijk ook doorslag-
gevend in de bovengenoemde uitspraak van de Nationale Ombudsman.

Naast scholingsmogelijkheden zijn het ook eventuele mogelijkheden voor
herplaatsing van een werknemer die door de werkgever moeten worden overwo-
gen. In de brief van de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van juli
1984 aan de arbeidsbureaus werd op dit punt ingegaan. Als er geen re8le mogelijk-
heden zijn voor omscholing moet gekeken worden of herplaatsing mogelijk is.  Pas
als ook dat niet het geval is kan toestemming voor ontslag gegeven worden. Dit
geldt onverminderd voor gevallen waarin zich indirecte discriminatie zou kunnen
voordoen doordat speciaal de werknemers met onvoldoende kennis van de Neder-
landse taal voor ontslag worden voorgedragen. 141

lets waar de arbeidsbureaus nauwkeurig op letten is de ook door de Richtlijn
verlangde strikte toepassing van de beginselen van ancienniteit en afspiegeling. Het
belang hiervan wordt steeds weer genoemd, ook wanneer het gaat om het beleid
van de arbeidsbureaus in de praktijk.142 Veel zal afhangen van de motivering
door de werkgever van een eventuele afwijking van deze beginselen en van hoe ver
het arbeidsbureau in zo'n geval door zal vragen.

Voor een afwijking van het ancitnniteitsbeginsel zijn zwaarwegende redenen
nodig.143 In principe bepaalt het arbeidsbureau wanneer daarvan sprake is. Ook
hier zijn daarom verschillen mogelijk per arbeidsbureau. Als argumenten voor het
ontslaan van een werknemer in afwijking van het ancienniteitsbeginsel zal men in
elk geval een beperkte inzetbaarheid van de werknemer in een nieuwe functie en
een hoog ziekteverzuim in aanmerking nemen.144 Dit gebeurde bijvoorbeeld in de
zaak  waarin de Nationale Ombudsman in maart 1987 uitspraak  deed. 145 De direc-
teur van het arbeidsbureau had de aanvraag voor een ontslagvergunning met
voorbijgaan aan het ancienniteitsbeginsel gehonoreerd op grond dat het de werkne-
mers in kwestie ontbrak aan vakbekwaamheid en de juiste werkhouding. De
directeur achtte dit dus zwaarwegend. Volgens de Nationale Ombudsman echter

140    Ho f 's-Hertogenbosch 20 oktober  1987, RR  no.  165.
141   Brief van 12-7-1984.
142 De beginselen werden steevast genoemd in gesprekken met arbeidsbureaus; zie verder ook Knegt

en Wilthagen, biz. 154 e.v.
143 Dit blijkt ook uit de Richtlijn, zie boven, biz. 273.
144  Knegt en Wilthagen, biz. 154.
145 Nationale Ombudsman 20 maart 1987, RR no. 147.
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waren de argumenten onvoldoende onderzocht, het arbeidsbureau was enkel
afgegaan op de beweringen van de directeur en de bedrijfsleider en had geen
werkelijke aandacht besteed aan de tegenargumenten van de werknemers. Met
andere woorden, de argumenten kunnen pas met 'zwaarwegend' betiteld worden
wanneer ook hier eerst een werkelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Hiervoor werd aangegeven dat een uitgebreider onderzoek wordt ingesteld
wanneer sprake is van een duidelijk meningsverschil tussen par'tijen. Afgezien van
de zojuist aangehaalde zaak leert een ander voorbeeld ons dat het arbeidsbureau
ook als de werknemer wal verweer voert niet altijd het initiatief neemt om de zaak
verder te onderzoeken. Ten onrechte, meende de Nationale Ombudsman, die zijn
oordeel baseerde op wat naar zijn idee de inhoud was van de taak van het arbeids-
bureau om de ontslagaanvraag zorgvuldig te toetsen.146 De werknemer was ont-
slagen toen hij volgens de werkgever te laat was teruggekomen van vakantie; hij
zou zich niet aan de gestelde regels houden. Zijn verweer was in 'gebrekkig
Nederlands' gesteld. De directeur had nagelaten een nader onderzoek in te stellen
naar dit verweer. Volgens de Ombudsman had hij wel zo'n onderzoek moeten
instellen, omdat hij slechts "via een zorgvuldige toetsing van datgene dat tijdens de
procedure door beide partijen naar voren is gebracht" tot een gemotiveerde

beslissing over de aanvraag voor een ontslagvergunning kan komen. In een
uitspraak die de Ombudsman korte tijd later deed werd dit uitgangspunt her-
haald. 147

De Ombudsman had bij de directeur van het arbeidsbureau geinformeerd of hij

rekening hield met anderstaligen. De directeur had hierop geantwoord dat hij geen
verschil in behandeling maakte tussen anderstaligen en Nederlanders. Het klinkt of
hij hiermee wilde laten blijken dat hij vanzelfsprekend anderstaligen niet discrimi-
neerde. Door een verweer niet nader te onderzoeken omdat dit in 'gebrekkig
Nederlands' is gesteld discrimineert hij anderstaligen echter juist wel, zoals ook

gesuggereerd wordt in de noot bij de uitspraak van de Ombudsman. En dan gaat
het deze keer om discriminatie door het arbeidsbureau zelf, al is zoals in het vorige
hoofdstuk al bleek ook in de Richtlijn voor de arbeidsbureaus de aandacht bijna
uitsluitend gericht op het optreden van de arbeidsbureaus om discriminatie van de
kant van de werkgever te voorkomen.148 Dit vormt dus een extra probleem voor
de ontslagen werknemer, naast het feit dat de directeur aan eventuele discriminatie
door de werkgever voorbijgaat als hij geen nader onderzoek instelt naar diens
motieven voor ontslag. En dat terwijl het arbeidsbureau, zoals de Ombudsman
zegt 149, zijn onderzoeksverplichting ook na moet komen vanwege het feit dat niet
de indruk mag worden gewekt dat de kwestie van discriminatie niet serieus

genomen wordt.
De bovenbesproken zaken werden beoordeeld door de Ombudsman voordat de

Richtlijn van 1987 tot stand was gekomen. Hij baseerde zijn mening op wat hij als

146 Nationale Ombudsman 11 juli 1985, RR no. 97.
147 Nationale Ombudsman  24 juli  1985, RR  no.  98. Zie verder ook Nationale Ombudsman 20 maart

1987, RR no. 147.
148 Zie blz. 207.
149 Nationale Ombudsman 20 maart  1987,  RR  no.  147.
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taak van het arbeidsbureau zag:50 In de Richtlijn is uitdrukkelijk vastgelegd dat
eventuele discriminatie ook in individuele gevallen onderzocht dient te worden door
de directeur van het arbeidsbureau. Toch blijkt zich daarna een geval te hebben
voorgedaan waarin ondanks discriminerende uitlatingen van de werkgever eenontslagvergunning werd verleend.15' Dit terwijl de ontslagambtenaar schriftelijk
had verklaard dat de werkgever in kwestie zich schuldig had gemaakt aan discrimi-
natie. De grond voor het ontslag zou een verstoorde arbeidsverhouding zijn. Waar
een werkgever zich discriminerend uitlaat over een van zijn werknemers is niet
onwaarschijnlijk dat de verhoudingen inderdaad verstoord zijn. De vraag is echter
of dat dan wel helemaal aan de werknemer ligt. Dit zal in elk geval onderzocht
moeten worden. Wordt zonder nader onderzoek een ontslagvergunning afgegeven
dan heeft de werkgever een niet te rechtvaardigen voordeel van zijn eventueel
discriminerend handelen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 1991 in een brief
aan de Regionaal Directeuren opnieuw aandacht gevraagd voor de Richtlijn ter
voorkoming van discriminatie. Daarin heeft hij er uitdrukkelijk op gewezen dat de
arbeidsbureaus geacht worden zich actief op te stellen en zelf een onderzoek in te
stellen naar de door de werkgever gebruikte criteria bij een ontslag zonder af te
wachten of de betrokken werknemer zal aanvoeren dat sprake is van discrimina-
tie:52

Uit het voorgaande moge blijken dat het geen overbodige luxe was om de arbeids-
bureaus nogmaals op de noodzaak van alertheid te wijzen in verband met mogelijke
discriminatie. Feit is echter dat men in praktijk zelden de Richtlijn zal gebruiken
om een concreet geval als het ware precies in te passen. De arbeidsbureaus voeren
een bepaald beleid, dat als het goed is mede is gebaseerd op de voorschriften uit de
Richtlijn, maar dat niet is gericht op nauwkeurige toepassing van die Richtlijn als
zodanig. 153 Zelfs het officieel vastgestelde beleid van een arbeidsbureau wordt in
werkelijkheid niet altijd even strikt gevolgd, onder het motto "we moeten wel
praktisch blijven":54  Voor  flexibiliteit  in het overleg met betrokken partijen  is
natuurlijk wel wat te zeggen. Maar waar het op aankomt is of de Richtlijn ter
voorkoming van discriminatie, als nadere uitwerking van de norm die discrimina-
toir ontslag op grond van ras verbiedt, voldoende in praktijk wordt gebracht. Er
zijn arbeidsbureaus die stellen de bedoeling van de Richtlijn al sinds lang voor deze
was opgesteld in praktijk te brengen.155 Er is geen reden om aan te nemen dat
elders met opzet in strijd    met de Richtlijn zal worden gehandeld. Of echter
voldoende 'alertheid' wordt opgebracht valt in het licht van het voorgaande te

150 In later jaren werd die taak overigens op vergelijkbare wijze door de Nationale Ombudsman
omschreven, zie bijvoorbeeld diens uitspraak van  11-11-1991, RR no. 281.

151 Zie hiervoor de uitspraak  van de Kantonrechter Amsterdam  van 9 december  1988,  RR  no.  206.
152    Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d.  8 mei  1991, zie Dossier Arbeid

en  Recht juli   1991.
153  Informatie uit gesprekken met arbeidsbureaus. Zie ook het rapport Uitstroom van minderheden uit

arbeidsorganisaties, biz. 13.
154 Zie bijvoorbeeld Knegt en Wilthagen, biz. 144 en biz. 316.
155  Informatie uit gesprekken met arbeidsbureaus, met name het arbeidsbureau in 's-Hertogenbosch.
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betwijfelen. Dit betekent dat niet altijd sprake is van een voldoende afweging van
belangen. Vooral de zwakkere partij - de werknemer die het slachtoffer wordt van
discriminatie - zal hiervan de nadelige gevolgen ondervinden, terwijl dit nu juist de
partij is die men tegen willekeurig en onredelijk ontslag wilde beschermen.

Een voldoende afweging van belangen behoort tot de taak van de arbeidsbu-
reaus. Dat betekent niet alleen dat nadere informatie en motivering moeten worden
gevraagd van de werkgever, maar ook dat er sprake moet zijn van een inhoudelijke
beoordeling. De zaak mag niet als een formaliteit worden afgedaan, mede omdat
eventuele discriminatie meestal niet in directe vorm plaats zal vinden of zonder
meer duidelijk zal blijken. Om indirecte of verborgen discriminatie op te sporen
zal meer onderzoek verricht moeten worden; de belangenafweging moet diepgaand
zijn. Dit betekent dat niet kan worden volstaan met een marginale toetsing van de

argumenten van de werkgever.
Een en ander geldt ook voor de toepassing van het opzegverbod wegens

discriminatie  uit  de AWGB. Wanneer het vermoeden bestaat  dat een werkgever  in
strijd met dit verbod een arbeidsverhouding probeert te be8indigen (al dan niet
nadat de werknemer in kwestie een beschuldiging van discriminatie heeft geuit)
dient het arbeidsbureau de werkgever om nadere informatie en een duidelijke
motivering te verzoeken en kritische vragen te stellen om er achter te komen of
toekennen van een ontslagvergunning zou betekenen dat de arbeidsverhouding op
discriminatoire wijze wordt beeindigd.

Men zou de stelling kunnen innemen dat het arbeidsrechtelijk opzegverbod
wegens rassendiscriminatie een dermate sterke bepaling is dat de Regionaal
Directeur reeds bij een enkel vermoeden van discriminerende motieven bij een
werkgever moet besluiten tot weigering van een ontslagvergunning. Een dergelijke
marginale toetsing zou in zeker opzicht passen bij de gewoonlijk marginale toetsing
die verricht wordt op basis van het Delegatiebesluit, zij het dat het in dit geval in
het nadeel van de werkgever uit zou vallen, en niet van de werknemer, om aange-
voerde argumenten niet nader te onderzoeken. Terecht meende de Nationale
Ombudsman dat werkgevers een niet te rechtvaardigen voordeel zouden hebben
van eventueel discriminerend handelen wanneer zonder nader onderzoek een
ontslagvergunning zou worden gegeven. Het omgekeerde geldt evenzeer: een
vergunning mag ook niet geweigerd worden zonder dat nader onderzoek is ver-
richt. Het is immers de bedoeling dat een werkelijke belangenafweging gemaakt
wordt door de arbeidsbureaus. Ook een bewering van de werknemer dat discrimi-
natie heeft plaatsgevonden moet nader worden onderzocht.

Hiervoor werd betoogd dat de arbeidsbureaus niet kunnen volstaan met een
marginale toetsing.  Om ook wanneer het opzegverbod wegens rassendiscriminatie
aan de orde komt te zorgen voor een meer diepgaande toetsing is in overeenstem-
ming met de werkwijze die gevolgd dient te worden ten aanzien van ontslagaanvra-
gen wegens bedrijfseconomische redenen alsmede met de werkwijze die op grond
van de Richtlijn vereist is. In geval van bedrijfseconomische redenen moet, zoals

we zagen, de Regionaal Directeur nagaan of de door de werkgever aangevoerde
argumenten inderdaad aannemelijk zijn, waarbij op de werkgever de bewijslast
rust. Op vergelijkbare wijze zou in geval van een vermoeden van discriminatoir
handelen van de werkgever verlangd kunnen worden om aannemelijk te maken dat
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er gddn discriminatie in het spel is en van de Regionaal Directeur dat deze nagaat
of de door de werkgever aangevoerde argumenten aannemelijk en verdedigbaar
zijn. Parallel aan de op basis van de Richtlijn te volgen werkwijze zou ter beoorde-

ling van de vraag of het opzegverbod wegens rassendiscriminatie dreigt te worden
overtreden een volledig onderbouwde aanvraag van de werkgever geeist moeten
worden, waarbij het arbeidsbureau actief nadere informatie dient te vragen en
kritische vragen dient te stellen ten aanzien van de motivering door de werkgever.

Specifieke deelkwesties zoals mogelijk te hoog gestelde functie-eisen dienen daarbij
ook aan de orde te komen, precies zoals de Richtlijn al steeds heeft voorgeschre-
ven.

Waar specifieke kennis omtrent financiale of economische kanten van een
ontslagaanvraag nodig is en het arbeidsbureau zelf in onvoldoende mate over die
kennis beschikt zou men zoals gezegd de hulp van externe deskundigen moeten

inroepen. Ter beoordeling van de vraag of in een bepaald concreet geval nu wel of
niet sprake is van discriminatie en of de werkgever derhalve gewezen moet worden

op het opzegverbod uit de AWGB zou eveneens een beroep op externe deskundi-
gen een goed instrument zijn om een meer diepgaand onderzoek te realiseren. In
voorkomende gevallen laten arbeidsbureaus ook wel rapporten opstellen door
beroepen- en scholingsdeskundigen. Het opvragen van een rapport van een 'discri-
minatie-deskundige' zou goed aansluiten bij die praktijk, temeer daar in elk
concreet geval de vraag of eventuele (direct of indirect) discriminerende elementen
zo sterk zijn dat toekenning van een ontslagvergunning een discriminatoire betindi-
ging van de arbeidsverhouding zou betekenen weer anders zal liggen.

2   De procedurele kant van de zaak

Afgezien van de in het eerste deel van deze paragraaf besproken vraag of sprake is
van een adequate inhoudelijke toetsing van de kant van het arbeidsbureau kan men
zich afvragen of deze instantie wel geschikt is om een dergelijke toetsing uit te
voeren, of wet aan de vereisten van een behoorlijke procedure wordt voldaan.
Anders geformuleerd en in aansluiting op het voorgaande: is het arbeidsbureau

werkelijk onafhankelijk?
In artikel 6 lid l ECHR is vastgelegd dat iedereen recht heeft op "a fair and

public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal
established  by   law".   Het   is naar aanleiding  van dit artikel   dat ter discussie   is
gesteld of de procedure bij het arbeidsbureau ter verkrijging van een ontslagver-

gunning wel met voldoende waarborgen omkleed is.
Volgens de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens is artikel 6

ECHR in dit geval echter niet van toepassing. Het betreft namelijk, naast strafrech-
telijke procedures, alleen procedures waarin 'burgerlijke rechten' van individuen
worden vastgesteld. In de ontslagvergunningenprocedure gebeurt dat volgens de
Commissie niet, omdat dit een administratieve procedure is betreffende de relatie
tussen een overheidsorgaan (de directeur van het arbeidsbureau) en de werkgever.
Burgerlijke rechten worden misschien wel beinvloed door de procedure, maar niet
definitief vastgesteld - als argument daarvoor werd gegeven dat het de werkgever is
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die de uiteindelijke beslissing neemt over al dan niet ontslaan van een werkne-
mer.156 De toestemming voor ontslag door de directeur van het arbeidsbureau is

echter lang zo vrijblijvend niet als door de Europese Commissie wordt gesugge-
reerd. De werkgever kan immers niet zonder toestemming overgaan tot ont-
slag.157

Ook overigens is het de vraag of het hier werkelijk niet om de vaststelling van
burgerlijke rechten gaat. Nog voor de Europese Commissie de betreffende uit-

spraak deed bracht met name Polak de vraag naar de onafhankelijkheid van de
directeur van het arbeidsbureau in verband met de vereisten van artikel 6 ECHR al

ter sprake. Hij gaf daarbij aan dat de directeur een beslissing neemt over "de
civielrechtelijke bevoegdheid tot opzegging, en daarmee over het al dan niet
voortbestaan van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee particuliere

personen. Verscheidene uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten„158

van de Mens die sindsdien zijn gedaan laten verder zien dat het begrip 'burgerlijke
rechten' zoals dat in artikel 6 ECHR is opgenomen ruimer en genuanceerder moet
worden geinterpreteerd dan de Commissie deed. Dat er een overheidsorgaan bij
betrokken is betekent niet per definitie dat geen sprake is van een vaststelling van
burgerlijke rechten.159 Hierop inhakend oordeelde   ook de Rechtbank   Den   Haag

dat het besluit van de directeur van het arbeidsbureau bepalend is voor de contrac-
tuele rechten en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer. 160

Merkwaardig genoeg heeft de Europese Commissie haar uitspraak  uit   1980
negen jaar later eenvoudig herhaald. w Omdat de Europese Commissie evenals in
1980 de klager niet ontvankelijk verklaarde is er vooralsnog geen kans op een
uitspraak door het Hof over deze kwestie. Ook de weg naar een toetsing van de

procedure bij het arbeidsbureau aan de eisen van artikel 6 ECHR door de Commis-
sie is geblokkeerd door de stelling dat dit artikel niet van toepassing is.

156 Europese Commissie  voor de Rechten  van  de  Mens, 8 oktober  1980, zaak 8974/80,  N./  1981   nr.
149.

157 Zie Alkema in zijn noot bij de uitspraak uit 1980 en Van der Heijden in zijn noot bij dezelfde

uitspraak,  SMA   1981  biz.  759. Deze laatste stelde bovendien: "zonder procedure geen vergunning,
zonder vergunning is opzegging vernietigbaar" (P.F. van der Heijden, Een eerlijk proces in het

sociaal recht?, Kluwer, Deventer 1984, blz. 64).
158 C.H.F Polak, Het europees verdrag tot bescherming van de rechten  van de  mens en de funda-

mentele vrijheden. In: Rechten van de mens in mundiaal en europees perspectief; Ars AEqui Libri
Rechten van de Mens deel 1, Utrecht 1980, blz. 75.

159 De betreffende jurisprudentie van het Europees Hof is onder andere ter sprake gebracht in de noot
van  G.  Heerma  van  Voss bij Rechtbank 's-Gravenhage  6 juli  1988,  NJCM-Bulletin   14-2  (1989),

biz. 186; in J.J.M. de Laat, Drie botsingen, over arbeidsrecht en de rechten van de mens, in:
Congresverslag Sociale Advocatuur en de Rechten van de Mens, Ars AEqui Libri, Nijmegen 1989,
biz. 59; en in internationaairechtelijke aspecten van het nieuwe ontslagrecht, Werkgroep herziening
ontslagrecht,  in:  SMA   1991  nr.  4,  biz.  215.  Met  name  de  uitspraak  in  de zaak Benthem van 23

oktober  1985, NJ 1986 nr.  102 en die in de zaak Fe/dbrugge van 29 mei 1986, NJCM-Bulletin  11-

5 (1986), biz. 452 worden genoemd. De redenering van het Hof is echter ook al te vinden in een

uitspraak  van  23  juni   1981 (Le Compte,   van  Leuven  en De Meyere), Series  A   no. 43, waarin

verwezen wordt naar de nog oudere uitspraak in de zaak Ringeisen, 16 juli 1971, Series A no. 13.

160  Rechtbank 's-Gravenhage 6 juli 1988, NJCM-Bulletin 14-2 (1989), biz. 181.
161 Europese Commissie 6 november  1989, zaak 14212/88,  zie  NJB  30 juni   1990  biz.   1052.
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De beide uitspraken van de Europese Commissie zijn door de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegrepen om de conclusie te trekken dat
verdere discussie niet direct noodzakelijk is omdat we mogen aannemen dat de
procedure  bij het arbeidsbureau "de juridische toets der kritiek kan doorstaan". 162

Een wat voorbarige conclusie, nu zoals gezegd de daadwerkelijke toetsing van deze
procedure aan artikel 6 ECHR in de twee uitspraken van de Europese Commissie
niet aan de orde is geweest en bovendien de Rechtbank Den Haag maar ook
meerdere auteurs juist het tegendeel hebben geconcludeerd.

De voornaamste bezwaren betreffen het feit dat de directeur van het arbeidsbu-
reau geen openbare uitspraak doet en dat partijen niet in elkaars bijzijn op een
hoorzitting worden gehoord, dat we te maken hebben met een overheidsorgaan dat
hierarchisch ondergeschikt is aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, die bovendien richtlijnen kan uitvaardigen, dat de directeur ook een rol speelt
bij de arbeidsbemiddeling en dus dichter bij de werkgevers staat dan bij de werkne-
mers163, en dat er geen beroep op de rechter is voor de werknemer die bezwaar
heeft tegen de beslissing van de directeur. 164

Van overheidswege wordt gesteld dat artikel 6 ECHR weliswaar van toepas-
sing is, maar dat de procedure bij het arbeidsbureau toch niet strijdig is met dit
artikel.   De  zin  van het aanhalen  van de uitspraken  van de Europese Commissie  is
bijgevolg niet duidelijk, nu daarin juist gesteld wordt dat artikel 6 niet van toepas-
sing is. Er zou geen strijdigheid zijn omdat er een rechterlijke procedure kan
volgen die w81 aan de eisen van de conventie voldoet. Men doelt daarbij op de
mogelijkheid van een procedure uit onrechtmatige daad tegen de beslissing van de
directeur  van het arbeidsbureau (artikel  6: 162 NBW, voorheen artikel  1401  BW).
Als argument voor deze oplossing van het probleem met artikel 6 ECHR wordt het
oordeel van het Europees Hof aangevoerd dat luidt dat niet elk stadium van de
rechtsgang aan de vereisten van artikel 6 hoeft te voldoen zolang er uiteindelijk een
beslissing mogelijk is van een rechter die wel aan die vereisten voldoet en zowel
over de feiten als op het punt van het recht kan oordelen.165 De Rechtbank Den
Haag was dezelfde mening toegedaan, maar voegde er aan toe dat de rechtbank in
zo'n procedure dan wel mdtr moet doen dan een marginale toetsing verrichten. 166

162 Notitie "Toetsing  van ontslag", Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22 december
1992, biz. 19.

163  Zie over dit punt hieronder, biz. 288.
164  Polak, biz. 75; Van der Heijden, biz. 71-74 en 84; Rechtbank 's-Gravenhage 6 juli 1988, NJCM-

Bulletin  14-2 (1 989),biz. 181, met noot Heert·na van Voss; Werkgroep herziening ontslagrecht, biz.
215.

165 Notitie "Toetsing van ontslag", blz. 18, Werkgrocp herziening ontslagrecht, biz. 216; ook naar
aanleiding van het (ingetrokken) wetsvoorstel herziening ontslagrecht (kamerstukken 21479) is een
en ander aan de orde geweest. De bewuste uitspraak van het Europees  Hof is die van 23 juni  1981,
Series  A  no.  43. De hier aan de orde gestelde problematiek wordt verder ook besproken door P.F.
van der Heijden en G.J.J. Heerma van Voss, Sociaal Recht en 40 jaar EVRM, in: "40 jaar
Europees Ferdrag voor de Rechten van de Mens", A.W. Heringa e.a. (red.), NJCM-Bulletin,
Leiden  1990, biz.  210-211.  De mogelijkheid om de in paragraaf e van dit hoofdstuk te bespreken
procedures op grond van de artikelen 7:685 NBW (1639w BW) en 7:681 NBW (16395 BW) te
gebruiken is in dit verband niet genoemd.

166  Rechtbank 's-Gravenhage 6 juli 1988, NJCM-Bulletin 14-2 (1989), biz. 184.
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De Werkgroep herziening ontslagrecht bracht echter naar voren dat een onrechtma-
tige daad-procedure niet geheel tegemoetkomt aan de eisen van de ECHR, omdat
slechts een schadevergoeding kan worden toegekend. Tot een werkelijke herziening
van het besluit van de directeur van het arbeidsbureau komt het niet.167 Een en
ander is niet anders nu de bevoegdheid tot het verlenen van een ontslagvergunning
krachtens delegatie sinds 1991 berust bij de Regionaal Directeur voor de Arbeids-
voorziening. Van zijn beslissing is immers evenmin beroep mogelijk. Ook van
onafhankelijkheid is geen sprake, aangezien de bedoelde bevoegdheid formeel bij
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt. Wel is het zo dat er met
het van kracht worden van de AWGB alsnog een procedure is gekomen die aan de
internationale vereisten voldoet, aangezien het opzegverbod wegens discriminatie
van artikel 8 lid 1 AWGB bij de rechter kan worden ingeroepen ook als de
Regionaal Directeur hieraan voorbij zou zijn gegaan.

Of de procedure bij het arbeidsbureau aan de eisen van onpartijdigheid voldoet
is een vraag die ook aan de orde komt naar aanleiding van de tekst van C. 158 van
de ILO. Artikel  8  van deze conventie geeft aan dat werknemers het recht hebben
op toegang tot een "impartial body, such as a court, labour tribunal, arbitration
committee or arbitrator." Het arbeidsbureau is goedbeschouwd geen instantie  als

genoemd  in dit artikel. Het bestaan  van de afwijkende ontslagvergunningenproce-
dure is een van de kwesties die in de weg staan aan ratificatie van deze conventie.
De conventie zelf staat weliswaar enige afwijking toe van nationale regelgeving en
praktijk in gevallen waarin de beaindiging van de dienstbetrekking "has been
authorised by a competent authority" (artikel 8 lid 2). In zoverre zou de overheid

dus eigenlijk geen probleem hoeven te hebben met ratificatie. Het is echter de
vraag of het tweede lid van artikel 8 ruimte geeft voor concessies aan de onpartij-
digheid van de instantie die de rechtmatigheid van een ontslag beoordeelt.168 Het

lijkt erop dat de overheid met haar beroep op het afwijken van de procedure de in
feite veel principielere vraag betreffende de onpartijdigheid omzeilt. Zoals eerder
in dit hoofdstuk aan de orde kwam is het standpunt immers dat de beginselen van
de conventie geen problemen opleveren, en dat er enkel sprake is van 'technische
afwijkingen:169 Vanzelfsprekend  is  men  het  eens  met het beginsel  dat de instan-
tie die over een ontslag oordeelt onpartijdig moet zijn. Maar naar aanleiding van de

167 Werkgroep herziening ontslagrecht, blz. 216. Blijkens de Memorie van Antwoord bij het wetsvoor-
stel herziening ontslagrecht is de regering van mening dat met de mogelijkheid van een procedure
uit onrechtmatige daad wel aan de eisen van artikel 6 ECHR is voldaan, omdat de rechter gevraagd
kan worden de werkgever te verbieden van de verleende ontslagvergunning gebruik te maken:
Tweede Kamer 1990-1991, 21479 nr. 6, biz. 2.

168  Ook de Werkgroep herziening ontslagrecht kwam op dit probleem (biz. 220). Het ILO Committee
of Experts heeft duidelijk gemaakt dat C.158 inderdaad geen concessies toestaat betreffende de
onpartijdigheid, Verder laat het Committee er geen twijfel over bestaan dat "a hierarchical
administrative appeal procedure cannot be considered as the appropriate form of appeal". In geval
van een dergelijke procedure moet hoger beroep mogelijk zijn bij een "impartial body": een
rechter, "labour tribunal" of arbitragecommissie. Protection against unjustdied dismissal. General
Survey on Convention No. 158, Report of the Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, Report III part 4B, International Labour Conference 82nd
Session, Geneva 1995, blz. 72.

169 Zie boven, blz. 258.

285



bespreking van artikel 6 ECHR bleek dat die onpartijdigheid niet boven twijfet
verheven is, al zijn van regeringswege aannemelijk klinkende argumenten aange-
voerd voor een tegengestelde conclusie. De situatie is hetzelfde wanneer de
ontslagprocedure bekeken wordt vanuit het perspectief  van  C. 158. We kunnen
hierbij toch moeilijk van een 'technische afwijking' spreken.

3   Het belang van de procedure bij het arbeidsbureau

Hebben leden van 'etnische minderheden' voordeel bij het bestaan van de ontslag-
vergunningenprocedure? Gezien de kanttekeningen die in de eerste twee gedeelten
van deze paragraaf zijn gemaakt, zowel bij de mate van 'alertheid' om eventuele
discriminatie op het spoor te komen als bij de onafhankelijkheid van het arbeidsbu-
reau, ligt het niet voor de hand dat deze vraag positief kan worden beantwoord. Er
zijn echter wel degelijk voordelen te ontdekken. In het licht van de discussie die
gewoed heeft naar aanleiding van het inmiddels ingetrokken voorstel om de
procedure bij het arbeidsbureau af te schaffen komt de vraag welke deze voordelen
zijn extra naar voren. 170

Van belang is in de eerste plaats dat de toetsing door het arbeidsbureau
preventief  is. Een uitspraak  over de redelijkheid  van een ontslag wordt  niet  pas
achteraf gedaan wanneer dit ontslag reeds een voldongen feit is. Is er discriminatie
in het spel, dan kan een oordeel dat achteraf wordt uitgesproken natuurlijk ook van
belang zijn, voor vergoeding van eventuele schade of ter voorkoming van soortge-
lijke gevallen in de toekomst. Maar alleen als een ontslag preventief getoetst wordt
kan discriminatie in het betreffende geval zelf voorkomen worden. Gaat het om
maatregelen waarmee rassendiscriminatie effectief kan worden bestreden, dan
verdient een maatregel die dergelijke discriminatie voorkomen kan bepaald de
voorkeur.

Een preventieve toetsing hoeft natuurlijk niet door het arbeidsbureau verricht
te worden. Een rechterlijke instantie kan in principe ook vooraf toetsen. Hierbij
valt te denken aan de nog te bespreken procedure op grond van artikel 7:685 NBW
(1639w BW), waarin de Kantonrechter oordeelt over een verzoek van de werkge-
ver om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar ook aan de mogelijkheid om als
werknemer bij de rechter de nietigheid van een ontslag wegens strijd met het
opzegverbod uit artikel 8 lid l AWGB in te roepen, omdat de rechter in dat geval
een voorlopige voorziening kan treffen inhoudende dat de arbeidsverhouding
hangende zijn beslissing dient te worden voortgezet. Een ander voordeel van de
procedure bij het arbeidsbureau is echter dat deze procedure in tegenstelling tot een
onderzoek door de rechter betrekkelijk informeel is - al kan men dat ook als een
nadeel opvatten. Juist het ontbreken van een officiele zitting met vastgestelde
procedureregels schept ruimte voor onderling overleg in de mate waarin dat gezien

170 Zie de (ingetrokken) voorstellen voor herziening van het ontslagrecht, kamerstukken 21479,
alsmede de notitie "Toetsing van ontslag" van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 22 december  1992.
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de omstandigheden nodig is. Of de ruimte voor onderling overleg ook benut wordt
is  uiteraard een tweede.

Onderzoek wijst uit dat de werkgever regelmatig besluit zijn aanvraag in te
trekken wanneer duidelijk wordt dat deze niet zal worden gehonoreerd.171 Dat
kan dus ook gebeuren in gevallen waarin er van de kant van het arbeidsbureau op
gewezen wordt dat de aanvraag gezien het non-discriminatiebeginsel problemen
oplevert. Voor de werkgever in kwestie is dat dan weer een aanwijzing dat hij ook
voor het vervolg niet met dergelijke aanvragen hoeft te komen. Eenzelfde resultaat
kan weliswaar bereikt worden door een aanvraag af te wijzen; men zou zelfs
kunnen stellen dat een expliciete afwijzing van een aanvraag meer duidelijkheid
schept en als ondubbelzinnige stellingname tegen discriminatie te verkiezen is
boven een informeel overleg tussen arbeidsbureau en werkgever op grond waarvan
de laatste besluit zijn aanvraag in te trekken. Het belang van een uitwijkmogelijk-
heid   voor de werkgever, zonder 'gezichtsverlies', moet echter niet onderschat
worden. In een informeel overleg zal de werkgever bereidwilliger zijn en meer
geneigd om te luisteren naar opmerkingen en argumenten van de kant van het
arbeidsbureau. Juist het feit dat een en ander niet in de openbaarheid plaatsvindt,
wat als bezwaar tegen de ontslagvergunningenprocedure is aangevoerd, kan daarbij

een belangrijke rol spelen. Hier valt een vergelijking te maken met bijvoorbeeld de
individuele klachtprocedures tegen staten bij internationale comitts. Hoe meer de
zaak wordt afgehandeld achter gesloten deuren, des te meer zal een staat bereid

zijn concessies te doen.
172

Deze mogelijkheid voor het arbeidsbureau om blijk te geven van 'alertheid'
wordt in de praktijk echter onvoldoende benut. De betrokken ambtenaren blijken
bijna nooit actief op te treden, tenzij in een bepaald geval een opzegverbod
geldt.173 De toevoeging "tenzij een opzegverbod geldt" opent overigens perspectie-
ven. Er is immers een opzegverbod op grond van ras en nationaliteit opgenomen in
de  AWGB. We mogen daarom van de arbeidsbureaus verwachten  dat  zij  er  met
gebruikmaking van dit verbod toe overgaan een grotere mate van 'alertheid' aan de
dag te leggen waar het mogelijke gevallen van rassendiscriminatie betreft.

Behalve dat het arbeidsbureau actief kan proberen de werkgever ertoe te
bewegen zijn aanvraag in te trekken is bij deze relatief informele procedure ook
bemiddeling mogelijk tussen partijen (werkgever en werknemer). Ook zo kan
(discriminatoir) ontslag voorkomen worden. 174

Een van de bezwaren tegen de procedure bij de directeur van het arbeidsbu-
reau was dat deze als overheidsorgaan niet onafhankelijk is. De afhankelijkheid
blijkt uit de bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

171  Knegt en Wilthagen, blz. 199.
172 Ook bijvoorbeeld het ILO-systeem van 'direct contacts' met regeringen - waarbij een vertegen-

woordiger met de regering in overleg treedt over de vraag hoe problemen het best kunnen worden
opgelost - blijkt veel succes te hebben omdat het regeringen in staat stelt problemen op te lossen
"in order to avoid public criticism"; Lee Swepston, Human Rights Complaints Procedures of the
International Labor Organization, in: Hurst Hannum, Guide to International Human Rights
Practice, Macmillan  Press,  London  1992, blz.  102.  Zie  over dit onderwerp ook hoofdstuk 3.

173  Knegt en Wilthagen, biz. 199.
174   Jacobs en Heerina van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, blz.  153.
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om richtlijnen uit te vaardigen die door de directeur in acht genomen moeten
worden (sinds de tripartisering  niet meer direct  maar  via het Delegatiebesluit).   Dat
om die reden de anti-discriminatierichtlijn dient te worden toegepast is echter juist
een voordeel voor leden van 'etnische minderheden'. De regeling  is vrij gedetail-
leerd en bij strikte toepassing een belangrijk hulpmiddel om discriminatoir ontslag
tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat inderdaad een strikte toepassing plaatsvindt.
Het arbeidsbureau moet ook hier voldoende 'alert' zijn. Zoals aan het eind van het
eerste deel van deze paragraaf al bleek is dit nu juist waar het nog al eens aan
schort - de arbeidsbureaus leggen de Richtlijn in de praktijk meestal niet naast een
concreet geval. Mogelijk speelt daarbij een rol dat de Richtlijn van boven is
opgelegd. Dat zou kunnen blijken uit het feit dat het plan van het Centraal Bureau
voor de Arbeidsvoorziening om een eigen gedragscode voor de RBA's op te stellen
betreffende discriminatie bij bemiddeling door deze RBA's zeer goed werd ontvan-
gen.175 Hierdoor krijgen we namelijk de indruk dat men positiever staat tegen-
over de toepassing van een regeling die uit 'eigen keuken' afkomstig is. Toch is
ook daarmee niet zeker dat een regeling tot in detail zal worden toegepast. Geble-
ken is immers dat individuele ambtenaren ook van het op het arbeidsbureau zelf
opgestelde beleid in de praktijk sorns afwijken omdat zij dan flexibeler om kunnen
gaan met de werkgever.

Om werkelijk te komen tot een strikte toepassing van de Richtlijn moet van de
arbeidsbureaus gevraagd worden deze richtlijn wel naast concrete gevallen te
leggen en zo ook hun 'alertheid' te tonen. Met een richtlijn die 'van boven' is
opgelegd zal het makkelijker zijn dit van de arbeidsbureaus te verlangen.

Als reden om aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van het arbeidsbu-
reau te twijfelen is ook genoemd het feit dat het arbeidsbureau tevens een bemidde-
lingstaak heeft en daardoor te veel van de werkgevers afhankelijk is. Zolang men
voornamelijk 'vraaggericht' te werk gaat - in het bemiddelingswerk uitgaat van de
eisen en verlangens van de werkgevers - is dit inderdaad een probleem. In het
kader van te nemen maatregelen ter voorkoming van discriminatie vddr de arbeids-
verhouding kwam echter al aan de orde dat de arbeidsbureaus meer 'aanbodgericht'
zouden moeten gaan werken. Krijgt de kant van de werkzoekenden meer176

aandacht, dan zal dat de onpartijdigheid van het arbeidsbureau in dezen ook ten
goede komen. Een extra reden om aan die aanbodkant meer gewicht toe te kennen.

Aan de bezwaren van gebrek aan openbaarheid en onvoldoende onafhanke-
lijkheid of onpartijdigheid kan tegemoet gekomen worden indien achteraf controle
mogelijk    is.     De    eis    dat    er een beroepsmogelijkheid is nadat de directeur   een
beslissing heeft genomen moet dus serieus genomen worden. Wanneer van het
arbeidsbureau gevraagd wordt expliciet te tonen dat de Richtlijn 'naast de zaak
gelegen heeft' en dat men voldoende navraag heeft gedaan bij de werkgever
betreffende zijn motieven en indien noodzakelijk bij externe deskundigen in
verband met functie- of scholingseisen is er meer ruimte om een dergelijke
controle ook daadwerkelijk uit te oefenen.

175   Over deze gedragscode zie hoofdstuk 4B paragraaf b, biz. 206.
176 Zie hoofdstuk 4B paragraaf a, biz.  193.
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e.   Tegengaan van discriminatoir ontslag door de rechter

1  De mogelijkheid van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de
Kantonrechter

Wanneer de aanvraag voor een ontslagvergunning wordt afgewezen door de
directeur van het arbeidsbureau staat voor de werkgever nog een andere mogelijk-
heid open om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beeindigen: hij kan
de Kantonrechter verzoeken deze overeenkomst te ontbinden op grond van artikel
7:685 NBW (1639w  BW). m Deze mogelijkheid  kan ook gebruikt worden  als
alternatief voor de ontslagvergunningenprocedure op grond van het BBA.178 Het

geeft de werkgever zelfs de kans om ondanks een opzegverbod toch van een
werknemer af te komen, aangezien de rechter aan zo'n verbod weliswaar aandacht
moet besteden maar het kan passeren indien hij daarvoor gewichtige redenen
aanwezig acht.179 Een en ander is een gevolg van het zogenaamde dubbele ont-
slagrecht dat we in Nederland kennen - naast het toetsingsmechanisme dat is
gebaseerd op het BBA is er het toetsingsmechanisme dat is neergelegd in het
BW.180

In geval van een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst is het dus
de rechter die de redelijkheidstoetsing moet verrichten. Uit het feit dat hij hierbij
aan een opzegverbod voorbij kan gaan zou men kunnen afleiden dat deze redelijk-
heidstoetsing waarschijnlijk niet verder en misschien zelfs minder ver zal gaan dan
de toetsing door het arbeidsbureau.

De ontbinding kan worden verzocht wegens gewichtige redenen, zoals in
artikel 7:685 NBW (1639w BW) vermeld staat. Volgens het tweede lid van het
artikel moet men daaronder verstaan ofwel dringende redenen die een ontslag op
staande voet op grond van artikel 7:677 NBW (16390 BW) hadden kunnen opleve-
ren ofwel om een verandering van omstandigheden. Leden van 'etnische minderhe-
den' kunnen op verschillende manieren met deze mogelijkheden geconfronteerd
worden. Een beroep op 'dringende redenen' zal door de werkgever bijvoorbeeld
gedaan worden wanneer hij een buitenlandse werknemer wil ontslaan wegens te
late terugkeer van vakantie. Voor voorbeelden van een beroep op veranderde

177 Het eerst lid van dit artikel luidt "Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de kanton-
rechter te wenden met het verzoek, de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te
ontbinden. (.....)"

178  A.T.J.M. Jacobs en G.J.J. Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht. Samsom Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, vij fde druk  1996, biz.  170; W.J.P.M. Fase, Inleiding Sociaal Recht. Wolters-
Noordhoff, Groningen  1987, biz.  41  e.v.  Van der Grinten meldt dat de rechter over het algemeen
van oordeel is dat ontslag wegens reorganisatie via de procedure van het BBA moet lopen en niet
door middel van ontbinding door de rechter dient te geschieden (Arbeidsovereenkomstenrecht,
Sarnsom Tjeenk Willink, Alphen  aan  den  Rijn,   16e  druk   1993,  biz.  233).   Het  is  evenwel  een
mogelijkheid waarvan in toenemende mate gebruik wordt gemaakt (zo signaleert onder andere Van
der Heijden in NRC Handelsblad 12-4-1996).

179   Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, blz.  170.
180   Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht  1996, biz.  140.
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omstandigheden moeten we opnieuw denken aan veranderde functie-eisen en
automatisering of reorganisatie van het bedrijf.

De term 'gewichtige redenen' duidt erop dat de dringende reden of de veran-
dering van omstandigheden belangrijk moet zijn, namelijk van dien aard dat van
partijen "in redelijkheid geen voortzetting van de arbeidsovereenkomst meer
verlangd kan worden".181   Toch is geconstateerd  dat  men  de  term niet altijd strikt
interpreteert. Vaak wordt in elk geval van het begrip 'verandering van omstandig-
heden'  op een ruime en algemene wijze gebruik gemaakt.182 Dit geldt zowel  voor
de werkgever die er een beroep op doet als voor de rechter die de 'gewichtigheid'
moet toetsen. Dat het uitdrukkelijk om gewichtige redenen moet gaan betekent dat
de rechter de motieven van de werkgever zal moeten onderzoeken. Of deze
toetsing werkelijk diepgaand zal zijn is evenals bij de arbeidsbureaus echter nog
maar de vraag. Een en ander kan van invloed zijn op de mate waarin eventuele
discriminatoire elementen door de rechter boven tafel worden gehaald. Er zijn
enkele voorbeelden uit de rechtspraak die op dit punt de moeite van het bekijken
waard  zijn.

De zo bekend geworden zaak Yilmaz-Dogan is een duidelijk voorbeeld van
een zaak waarin de Kantonrechter de argumenten van de werkgever die om
ontbinding verzocht niet vergaand toetste. Voor de andere instanties die vervolgens
met deze zaak te maken kregen geldt in wezen hetzelfde. Omdat een opzegverbod
van toepassing was (wegens zwangerschap) werd geen ontslagvergunning verleend
door het arbeidsbureau. Zoals gezegd is ontbinding van de arbeidsovereenkomst
desondanks mogelijk. In zijn verzoekschrift aan de Kantonrechter beriep de
werkgever zich op de economisch moeilijke omstandigheden van zijn bedrijf en op
extreem hoog ziekteverzuim van zijn Turkse werknemer. Hij ging er echter zonder
meer van uit dat het ziekteverzuim zijn grond vond in de niet-Nederlandse afkomst
van zijn werknemer, zoals blijkt uit de volgende passage in het verzoekschrift:
"Wanneer een Hollands meisje trouwt en een baby krijgt houdt zij op met werken.
Onze buitenlandse werkneemsters daarentegen brengen het kind bij buren of
familie en bij de minste of geringste tegenslag verdwijnt men in de ziektewet en
herhaalt  dit  tot  in den treure." Met voorbijgaan  aan deze discriminerende uitlatin-
gen ontbond de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst en motiveerde die beslissing
door erop te wijzen dat het hoge ziekteverzuim onaanvaardbaar was voor de in een
economisch moeilijke situatie verkerende werkgever. 183 In antwoord op de aan-
gifte van discriminatie op grond van artikel 429 quater Sr stelde ook de Hoofdoffi-
cier van Justitie dat het hoge ziekteverzuim voldoende rechtvaardiging opleverde.
De handelwijze van de werkgever zou los staan van discriminatie naar ras. Het
Hof (oordelend over de klacht van de werknemer betreffende het niet instellen van
strafvervolging) was "met de Hoofdofficier van mening, dat niet kan worden

181 J.J. Groen, Rechterl#ke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Amhem 1989, biz. 70.
182  Groen, blz. 55 e.v. en blz. 70.
183   Verzoekschrift   van de werkgever   aan de Kantonrechter   d.d.   19  juli 1982 (ongepubliceerd);

uitspraak Kantonrechter Apeldoorn 29 september  1982  (ongepubliceerd).  De  uitlatingen  van  de
werkgever en de beoordeling door de Kantonrechter zijn opgenomen in de uitspraak van het Hof
Arnhem 30 november  1983, RR  no.  55.
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volgehouden dat beklaagde met haar handelen ten aanzien van klaagster het maken
van onderscheid wegens ras heeft beoogd dan wel dat haar handelen dit maken van
onderscheid tot gevolg heeft gehad, nu slechts het verschil werk-verzuim wegens

bevalling en ziekte van buitenlandse werkneemsters aan de orde is gesteld aan de
hand van door beklaagde geregistreerde objectieve cijfers. „184

Het is nog maar de vraag of de door de werkgever gebruikte grond van hoog
ziekteverzuim los stond van rassendiscriminatie. Hij baseerde zijn motivering
immers op het vooroordeel dat buitenlandse vrouwen met een baby per definitie
een onaanvaardbaar hoog ziekteverzuim hebben. Zoals in de noot bij de uitspraak
van het Hof wordt gesteld hebben we hier te maken met een op grond van artikel
429 quater Sr verboden vorm van onderscheid, omdat de werknemer ongunstiger
werd  behandeld  "niet op grond  van haar individuele gedrag  ( . . . . . )  maar op basis
van  een  (al  dan niet vermeend) groepskenmerk." De discriminatie is bovendien
direct, want er is geen op zichzelf neutraal criterium in het spel waarvan een
bepaalde groep de nadelige gevolgen blijkt te ondervinden. Het criterium was hier
zonder meer 'buitenlandse afkomst'.  Er komt nog bij  dat het ziekteverzuim van de
werknemer tot dan toe niets met een baby of een buitenlandse afkomst te maken
had, maar met herstel van de gevolgen van een auto-ongeluk.185 Dat de werkge-
ver er desondanks vanuit ging dat de werknemer ook in de toekomst een hoog
ziekteverzuim zou hebben, omdat zij van buitenlandse afkomst was, versterkt de
indruk dat sprake is van een vooroordeel en dus het vermoeden dat discriminatie
een belangrijke rol speelde bij het besluit van de werkgever om tot beeindiging van
de arbeidsovereenkomst over te gaan. De verschillende instanties hebben nagelaten
om tenminste te onderzoeken waarom de werknemer in kwestie zo veel verzuimde.
Daarmee is men aan de discriminerende opmerkingen van de werkgever voorbijge-
gaan.

De Kantonrechter dient een werkelijke belangenafweging te maken waarbij alle
omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen. Dit sluit aan bij
zijn taak om na te gaan of inderdaad sprake is van voldoende 'gewichtigheid' van
de aangevoerde redenen. Dat rekening gehouden moet worden met alle omstandig-
heden van het geval is ook uitdrukkelijk uitgesproken door het Ct ERD, waarop
van de kant van de werknemer een beroep was gedaan toen met het beklag bij het
Hof alle nationale rechtsmiddelen waren uitgeput. In zijn uitspraak kwam het Ct
ERD tot de conclusie dat, nu de Kantonrechter (die de uiteindelijke beslissing nam
inzake het ontslag) de beweerde discriminatie niet in de overwegingen heeft
betrokken, het ontslag het resultaat was van "a failure to take into account all the
circumstances  of the case".186 Daarmee  was een inbreuk gemaakt  op het recht  op
arbeid zoals dat wordt genoemd in artikel  5 (e) (i) CERD.  De zaak mag dus niet
afgedaan worden door middel van een verwijzing naar een andere, wel redelijk

184  RR no. 55.
185  Zie de noot bij RR no. 55. De tekst van de klacht zoals die bij het Rassendiscriminatiecomitt werd

ingediend is opgenomen in het rapport van de Werkgroep Recht en Rassendiscriminatie, Utrecht,
23  oktober  1984,  biz.  75. Zie verder Met recht rassendiscriminatie bestrD'den, A.C. Possel  (red.),
LBR (Utrecht) en Tjeenk Willink (Zwolle) 1990, blz. 62 en blz. 129-130.

186 CERD/C/360/1/1984, paragraaf 9.3.
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geachte grond van ontslag: de beweerde discriminatie moet onderzocht worden. Uit
de noot van Groenendijk bij de uitspraak van het Ct ERD blijkt dat de beweegrede-
nen van de Kantonrechter om geen aandacht te besteden aan eventuele discriminatie
onduidelijk waren.187 Wat daarvan ook zij, wanneer werkelijk met alle omstan-
digheden van het geval rekening wordt gehouden en op basis daarvan een belang-
enafweging wordt gemaakt moeten discriminatoire motieven van de werkgever aan
het licht kunnen komen. Het Ct ERD is op dat punt duidelijk, al is Groenendijk
van mening dat het zich door de slechts summiere motivering van de uitspraak
schuldig maakt aan een falen vergelijkbaar met dat van de Kantonrechter. 188

Aan het eind van de uitspraak deed het Ct ERD de aanbeveling dat door
Nederland zou worden nagegaan of Yilmaz-Dogan nieuw werk had. Als dat niet
het geval was moest voor alternatieve werkgelegenheid gezorgd worden dan wel
voor "such other relief  as  may be considered equitable." 189 In antwoord hierop
meldde de Nederlandse regering in het negende rapport over de CERD: "It was
established that, after her dismissal, the petitioner   has been either employed   or
received social security benefits. In respect of the period of unemployment, the
Government has agreed to provide for an ex gratia payment. The case is thus
settled. 11 190

In twee andere uitspraken van de Kantonrechter over een ontbindingsverzoek
werden de zaken minder snel afgehandeld. Het eerste voorbeeld is een uitspraak
van de Kantonrechter Amsterdam uit 1986.m   Het  ging  om het verzoek  van  een
hotelhouder tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer van
wie het uiterlijk inbreuk zou maken op het 'oud-Hollands karakter' van het hotel.
Daarbij ging het niet om het uiterlijk in de zin van huidskleur en dergelijke maar
om het feit dat de man, een uit India afkomstige Sikh, op een gegeven moment in
overeenstemming met de regels van de geloofsgemeenschap waartoe hij behoorde
een baard en een tulband was gaan dragen. De rechter ontkende dat hier sprake
was van een verandering van omstandigheden die een gewichtige reden tot ontbin-
ding op grond van artikel 7:685 NBW (1639w BW) kon opleveren. In de uitspraak
werd gesteld dat Amsterdam zo cosmopolitisch was dat een afwijkend uiterlijk
geen   inbreuk kon betekenen   op het karakter   van het hotel. Er waren bovendien
meer buitenlanders in dienst.

Het onderwerp discriminatie is als zodanig niet uitdrukkelijk aan de orde
gekomen. De aandacht was uitsluitend gericht op hetgeen in artikel 7:685 NBW
(1639w BW) is neergelegd. Een ontslag zou in dit geval echter indirect discrimina-
toir geweest zijn. Het zou immers gebaseerd zijn op voorschriften voor het uiterlijk
van het personeel waarvan leden van de etnische groep waartoe de werknemer in
kwestie behoorde speciaal nadeel zouden ondervinden. Zoals in de noot bij deze
uitspraak werd aangestipt zijn dergelijke voorschriften daarmee nog niet ongeoor-
loofd. Het belang van de werkgever en dat van de werknemer zullen tegen elkaar

187  Commentaar bij de uitspraak in Migrantenrecht 1988 no. 8, blz. 244.
188 Biz. 245.
189 CERD/C/36/D/1/1984, paragraaf 10.
190 Negende rapport van Nederland, 14 december 1989, CERD/C/184/Add.4,  biz.  7.
191 Kantonrechter Amsterdam 24 januari  1986,  RR  no.   121.
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afgewogen moeten worden.   Dat   is ook precies   wat de Kantonrechter   in dit geval
gedaan heeft.

Niet zonder reden is in de noot bij deze uitspraak verwezen naar de Engelse
jurisprudentie. Meermalen is daarin uitgesproken dat eisen aan het uiterlijk zoals
die door de werkgever in de zojuist aangehaalde zaak werden gesteld indirect
discriminerend zijn naar ras. Aanknopend bij het bepaalde over indirecte discrimi-
natie in de Race Relations Act (section 1 (1) (b))192 werd in bijvoorbeeld de zaak
Mandla v Lee'93 gesteld dat het verbod een tulband te dragen een "requirement
or condition" was waaraan Sikhs naar verhouding veel minder vaak zouden kunnen
voldoen dan anderen. In de Engelse rechtspraak is dus wet uitdrukkelijk vanuit het
verbod van discriminatie naar deze en dergelijke zaken gekeken. Gezien het
bestaan van de uitgebreide Race Relations Act ligt dat ook voor de hand. Nu de
AWGB van kracht is geworden zou de Nederlandse rechter gebruik moeten maken
van de mogelijkheid om dit soort zaken op vergelijkbare wijze te benaderen: een
juridisch middel om rassendiscriminatie tegen te gaan zou anders onbenut blijven.
De zojuist geschetste belangenafweging mag daarbij echter niet in het gedrang
komen. De rechter moet beide middelen gebruiken.

Een andere zaak waarin de Kantonrechter er blijk van gaf op kritische wijze de
argumenten van de werkgever te beschouwen was die van Tankcleaning Rotterdam
tegen Cehver.'94  De drie werknemers waarvoor ontbinding was gevraagd werkten
al jaren als schoonmakers van tankschepen en waren sinds 1985 "op dezelfde voet"

als bij hun vorige werkgever werkzaam bij het bedrijf dat nu om ontbinding
verzocht. Volgens de werkgever was hun Nederlands volstrekt onvoldoende om
naar behoren te kunnen functioneren. Daarbij werd een beroep gedaan op het

Veiligheidsbesluit Tankschepen van 1974. De Kantonrechter zag echter niet in hoe

hier sprake zou kunnen zijn van een verandering in omstandigheden van dien aard
dat dit tot ontbinding zou moeten leiden. Functie en omstandigheden waren immers

precies hetzelfde als bij de werkgever waarvan het bedrijf Tankcleaning de drie
werknemers had overgenomen. Door de afspraak tot overname van de werknemers
had het bedrijf Tankcleaning zich juist ten behoeve van deze werknemers gebonden

om de bestaande situatie in stand te houden. De argumenten om toch een reorgani-

satie door te voeren waarvan de werknemers nadeel zouden ondervinden moesten,
aldus de Kantonrechter, "wel bijzonder dwingend en overtuigend   zijn".    Het
gebrekkige Nederlands van de werknemers was onvoldoende argument, aangezien

dit jarenlang geen ernstige problemen had opgeleverd. Ook het Veiligheidsbesluit

192 Deze bepaling vermeldt dat een persoon zich schuldig maakt aan door de RRA verboden discrimi-
natie wanneer "he applies to that other a requirement or condition which he applies or would apply
equally to persons not of the same racial group as that other but - (i) which is such that the
proportion of persons of the same racial group as that other who can comply with  it is considerably
smaller than the proportion of persons not of that racial group who can comply with it; and (ii)
which he cannot show to be justifiable irrespective of the colour, race, nationality or ethnic or
national origins of the person to whom it is applied; and (iii) which is to the detriment of that other

because he cannot comply with it."
193    Mandia  v Lee,  1983  IRLR 109 HL,  zie  Discrimination,  a  Guide to the  Relevant Case  Law on  Race

and Sex Discrimination and Equal Pay, M. Rubenstein,  Third  edition  1990, biz.  30.
194 Kantonrechter Rotterdam 21 april 1986, RR no. 125.
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stelde niet de eis dat de werknemers Nederlands spraken, zolang allen die van Wn
ploeg deel uitmaakten maar eenzelfde andere taal spraken.

De drie besproken jurisprudentievoorbeelden geven een illustratie van de wijze
waarop eventuele discriminerende elementen bij een ontbindingszaak al dan niet
aan de orde worden gesteld. Het is echter moeilijk om naar aanleiding van deze
drie zaken algemene uitspraken te doen op het betreffende gebied. Behalve dat het
om slechts drie zaken gaat is het namelijk zo dat tenminste twee van de drie een
element van toeval bevatten - ze hadden ook anders kunnen verlopen.

Voor de zaak Yilmaz-Dogan geldt dat een en ander aan het rollen kwam
doordat de werkgever zich op schrift expliciet discriminerend had uitgelaten. Had
hij dit niet gedaan, dan had de klager niet zo'n duidelijke aanwijzing voor discrimi-
natie gehad om aan het Ct ERD voor te leggen. Er zullen zeker veel gevallen zijn
waarbij de werkgever - vanuit diens perspectief gezien - niet zo onverstandig is
geweest om dergelijke zwart-wit opmerkingen te maken. Een onzeker element in
de zaak Yilmaz-Dogan is verder geweest dat men op goed geluk de zaak naar het
Ct ERD heeft gestuurd. Omdat dit comit6 nog geen eerdere uitspraak had gedaan
was van te voren niets te zeggen over de wijze waarop het zou reageren op deze
eerste klacht. Doordat het tot een veroordeling is gekomen heeft de zaak grote
bekendheid gekregen. Daarmee lopen we het risico, vooral omdat het tot nog toe
de enige uitspraak is van dit soort, een te grote nadruk te leggen op deze uitspraak.

Ook de uitspraak in de zaak Tankcleaning kan gerelativeerd worden. Welis-
waar meende de rechter dat er geen verandering van omstandigheden was van dien
aard dat hij tot ontbinding moest overgaan, maar toen de werkgever een aantal
maanden later opnieuw om ontbinding verzocht waren de omstandigheden naar het
oordeel van dezelfde rechter wal ingrijpend veranderd zodat het alsnog tot ontbin-
ding van de betreffende arbeidsovereenkomst kwam.195 Met andere woorden: de
uitspraak dat de omstandigheden onvoldoende veranderd zijn om tot ontbinding
over te gaan is niet absoluut. Met deze tweede uitspraak is de bescherming die de
'allochtone' werknemers in eerste instantie ondervonden (door de bepaling dat de
omstandigheden echt ingrijpend moeten zijn veranderd) weer verdwenen. Dit is des
te teleurstellender omdat de Kantonrechter geen duidelijke motivering heeft
gegeven voor deze wijziging in zijn oordeel. Na vermelding van het feit dat de
betreffende werknemer op non-actief gesteld is en dat inmiddels een plaatsver-
vanger is aangesteld volgt namelijk meteen de conclusie: "al met al zijn inmiddels
de omstandigheden zo veranderd, dat aan de dienstbetrekking nu inderdaad
billijkheidshalve met onmiddellijke ingang een einde behoort te komen".   Het
bovenbeschreven risico van te veel nadruk op eventuele discriminatoire elementen
en op de weinige relevante jurisprudentie doet niet af aan de noodzaak, in het
bijzonder in geval van mogelijke discriminatie, van een uitgebreide motivering die
is gebaseerd op een onderzoek naar alle omstandigheden van het geval. Bijvoor-
beeld de taaleis is in deze uitspraak niet aan de orde gesteld, zoals ook de annota-
tor opmerkt. Daarmee is dus ook niet nagegaan of er sprake was van discriminatie

195 Kantonrechter Rotterdam 3 september  1986, RR  no.  130.
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als gevolg van een onterecht gestelde taaleis, iets wat vaak genoeg voorkomt om
een taaleis niet zonder nader onderzoek als rechtvaardiging te accepteren. De
taalkwestie gaf in de eerste uitspraak bovendien wel de doorslag om niet tot
ontbinding over te gaan. De tweede uitspraak wekt al met al de indruk nogal
willekeurig te zijn. Het lijkt erop dat het ontbindingsverzoek gehonoreerd is om de
werkgever uit de problemen te helpen waarin hij terecht gekomen was doordat hij
inmiddels iemand anders had aangesteld. Het belang van de werkgever werd
zwaarder geacht, maar dit gaat ten koste van de eerste werknemer 6n ten koste van
een inhoudelijk onderzoek op het punt van eventuele (indirecte) discriminatie.

In twee meer recente zaken kwam het tot ontbinding van de arbeidsovereen-
komst vanwege de omstandigheid dat de arbeidsrelatie ernstig was verstoord. Beide
keren gaf de werknemer aan dat die verstoring verband hield met het feit dat hij
discriminerend was bejegend. In het ene geval was de rechter van mening dat de
beschuldigingen van discriminatie onvoldoende bewezen waren.196  In het andere

geval echter meende de rechter dat sprake was van "een werksfeer, waarin de
allochtonen zich redelijkerwijs gediscrimineerd konden voelen."    Dat   was   de
werkgever weliswaar niet te verwijten, maar er had wel adequaat tegen opgetreden
moeten worden.197 Aan de werknemer werd in beide gevallen een vergoeding

toegekend.
Een andere vrij recente zaak eindigde eveneens met een ontbinding van de

arbeidsovereenkomst en een vergoeding voor de werknemer.198 Hier werd het
feit dat speciaal buitenlandse werknemers voor ontslag in aanmerking kwamen

begrijpelijk genoemd: op de afdeling waar werknemers weg moesten werkten onge-
schoolde arbeidskrachten en dus "verhoudingsgewijs veel meer buitenlandse
werknemers". Met discriminatoir handelen  had dit volgens de rechter niets   te
maken. Dat alleen naar Hn afdeling was gekeken en niet naar het bedrijf als geheel
was naar de mening van de rechter in dit geval geoorloofd onder andere in verband
met de slechte financi8le positie van het bedrijf in kwestie, een omstandigheid die
trouwens ook de vergoeding aan de werknemer lager deed uitvallen dan anders het

geval zou zijn geweest.
Na de beschouwing van deze meer recente uitspraken blijkt opnieuw dat het in

de meeste gevallen tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst is gekomen ook
als in meerdere of mindere mate een discriminatoir element te ontdekken was in de
gang van zaken rond het (voorgenomen) ontslag. Dat zich discriminatie heeft

voorgedaan is voor de Kantonrechter dus op zichzelf geen reden om een verzoek
tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te weigeren. Bedrijfseconomische
redenen (financitle problemen) of het verstoord zijn van de arbeidsrelatie geven
meer dan eens de doorslag. Daar staat tegenover dat de werknemer soms een
tamelijk hoge vergoeding kreeg toegekend. Ook in het bovenbesproken (tweede)
vonnis  in  de zaak Tankcleaning  was  dat het geval, onder het motto  dat van schuld
van de kant van de werknemer aan de gewraakte verandering van omstandigheden

196 Kantonrechter Alkmaar 21 juni 1993, RR no. 322.
197 Kantonrechter Amsterdam 5 april 1994, RR no. 345.
198 Kantonrechter Amhem 11 juni 1993, RR no. 321.
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in het geheel niet was gebleken:e In een ander geval hield de rechter bij het
bepalen van de hoogte van de vergoeding rekening met het feit dat de werknemer
vanwege onvoldoende kennis van de Nederlandse taal moeilijk ander werk zou
kunnen vinden.200 Ook voor gevallen waarin geen expliciete uitspraak over even-
tuele discriminatoire elementen is gedaan kan de hoogte van de vergoeding maken
dat er voor de werknemer toch een voordelige kant is aan de ontbinding. Dat
neemt uiteraard niet weg dat het verkrijgen van een vergoeding in veel gevallen
een oplossing 'bij gebrek aan beter' zal zijn.

Opvallend is dat het in zaken waarin uiterlijke kenmerken van 'etnische'
groeperingen een rol speelden meestal wel kwam tot een weigering van de Kanton-
rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Behalve de zaak van de Sikh, die
hierboven reeds besproken is, is er het voorbeeld van de zaak van een kapster die
om religieuze redenen een hoofddoek ging dragen. Hoewel de Kantonrechter ook
deze keer de term 'discriminatie' niet heeft gebruikt achtte hij de mogelijke schade
voor de werkgever miniem, diens vrees voor het wegblijven van klanten niet
onderbouwd en daarom het belang van de werkgever bij ontbinding minder groot
dan het belang van de werknemer om met hoofddoek te kunnen werken.201 Re.
cent leidde een vergelijkbare 'hoofddoekjeskwestie' wel tot ontbinding, maar dat
was in dit geval ook de wens van de werknemer.202 Wellicht heeft het verschil in
uitkomst tussen deze en de andere ontbindingszaken te maken met duidelijkheid en
overzichtelijkheid van de casus.

Wat in de toekomst zeker van invloed zal zijn is verder het standpunt dat de
Commissie Gelijke Behandeling inneemt. In de laatstgenoemde zaak van maart
1996 sprak deze Commissie reeds uit dat een be8indiging van de arbeidsverhouding
in verband met het dragen van een hoofddoek in strijd komt met de AWGB
(aangezien dit een onderscheid op grond van godsdienst op zou leveren).203 Het
zou goed zijn wannneer toekornstige uitspraken van de Commissie Gelijke Behan-
deling in ontslagzaken waann op andere wijze discriminatoire elementen meespelen
de Kantonrechter aanleiding zouden geven eveneens meer expliciet aandacht te
besteden aan eventuele discriminatoire kanten van een aan hem voorgelegde
ontbindingszaak.

Een  probleem ten aanzien  van de procedure op grond van artikel  7:685  NBW
(1639w BW) is het feit dat van de beslissing van de Kantonrechter geen hoger
beroep mogelijk is. Dit is verwoord in het elfde lid van artikel 7:685 NBW (1639w
BW): "Tegen een beschikking krachtens dit artikel kan hoger beroep noch cassatie
worden ingesteld. " Dit betekent  dat een eventuele discriminatoire uitspraak  van  de

199 Kantonrechter Rotterdam 3 september  1986,  RR  no.  130.
200 Kantonrechter Alkmaar  21  juni  1993, RR  no.  322.
201 Kantonrechter Alphen aan den Rijn 22 maart 1994, RR no. 344.
202 Kantonrechter Amsterdam 22 maart 1996, gepubliceerd in LBR-Bulletin  1996 nr.  5,  biz.  24; zie

ook Trouw 16-3-1996 en 23-3-1996.

203    Commissie Gelijke Behandeling  19 maart  1996, oordeel  96-16, gepubliceerd in LBR-Bulletin 1996
nr.  5, blz. 22. Vergelijk ook Commissie Gelijke Behandeling 7 augustus 1995, oordeel  95-31.  In
deze laatste zaak ging het eveneens om een onderscheid op grond van godsdienst veeleer dan ras.
Voor de gevolgde redenering maakt dat echter geen verschil.
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Kantonrechter - een uitspraak waarin de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met
voorbijgaan aan discriminatoire kanten van de zaak - niet ongedaan gemaakt kan
worden.

Op enkele punten heeft de Hoge Raad vastgesteld dat er toch een mogelijkheid
voor hoger beroep bestaat in ontbindingszaken. Dit zijn echter uitzonderingen
waarbij het bovendien voornamelijk om de formele kant van de zaak gaat. Hoger
beroep is mogelijk wanneer artikel 7:685 NBW (1639w BW) ten onrechte niet van
toepassing is verklaard - met andere woorden, de Kantonrechter had tot ontbinding
over moeten gaan.im Een andere mogelijkheid van hoger beroep geldt wanneer
de Kantonrechter buiten het toepassingsgebied van het artikel is getreden door het
verzoek om ontbinding naar de mening van de wederpartij ten onrechte ontvanke-
lijk te verklaren.205 Tenslotte kan hoger beroep worden ingesteld wanneer de
Kantonrechter essentiele procedurevoorschriften heeft verwaarloosd. 206

In   een zaak waarin   de   Hoge   Raad   in 1992 uitspraak   deed is (vergeefs)   ge-
poogd een discriminatoire beslissing van de Kantonrechter op basis van deze
uitzonderingsmogelijkheden als vatbaar voor hoger beroep te laten aanmerken. Van
belang is met name de reactie van de Hoge Raad ten aanzien van het beroep op de
derde mogelijkheid (verzuim van essentiBle vormen). In rechtsoverweging 3.5 stelt

de Hoge Raad dat het cassatiemiddel is uitgegaan van "de onjuiste veronderstelling,
dat het geven van een naar haar inhoud discriminatoire beslissing waartegen geen
hoger beroep openstaat, een verzuim van essentitle vormen (...) oplevert. i, 207

Het oordeel van de Hoge Raad is juridisch gezien correct: het nemen van een
discriminatoire beslissing is geen vormfout. Het heeft weinig zin te proberen op
deze plaats een redenering op te zetten op grond waarvan een dergelijke beslissing
tdch een vormfout in zou houden, aangezien het falen veeleer bij de wetgever ligt.
De wetgever zou de mogelijkheid van hoger beroep moeten regelen, voor ontbin-
dingszaken in het algemeen maar in ieder geval voor zaken die de fundamentele
kwestie van (mogelijke) discriminatie betreffen. In zijn klacht bij het Ct ERD heeft
de raadsman van Yilmaz-Dogan een eis in deze zin gesteld.208 Het Ct ERD is
daar niet op in gegaan, aangezien de CERD wel om adequate rechtsmiddelen
vraagt maar geen recht op hoger beroep kent.209 Ook andere internationale instru-
menten gaan in de regel niet zo ver dat een mogelijkheid van hoger beroep geeist
wordt. Dat is echter geen reden om zo'n hoger beroep niet in te stellen. De
mogelijkheden om eventuele discriminatie door de rechter te laten onderzoeken
zouden er belangrijk door vergroot worden.

Des te spijtiger is het dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

nog onlangs heeft verklaard het instellen van hoger beroep tegen beslissingen op
grond van artikel 7:685 NBW (1639w BW) ongewenst te vinden omdat de rechter-

204  HR 15 april 1971, N./ 1971 nr. 303 en HR 12 maart 1982, N./ 1983 nr. 181.
205  HR 12 maart 1982, N,/ 1983 nr. 181.
206  HR 4 maart 1988, NU 1989 nr. 4 en HR 22 maart 1991, NJ 1991 nr. 400.
207  HR 24 april 1992, NJ 1992 nr. 672.
208  Zie de tekst van de klacht, opgenomen in het rapport van de Werkgroep Recht en Rassendiscrimi-

natie, Utrecht, 23 oktober  1984,  op biz.  97.
209 CERD/C/36/D/1/1984, overweging 9.4 op biz. 7.
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lijke organisatie dan veel zwaarder zou worden belast. Bovendien zou de ontbin-
dingsprocedure daarmee "het kenmerkende karakter verliezen van een snelle,
goedkope rechtsgang die eindigt in een definitieve beslissing in Mn instantie. t,210

Het belang van hoger beroep is nog groter vanwege het feit dat de rechter
zoals gezegd in een ontbindingszaak aan een opzegverbod voorbij kan gaan. Met
de mogelijkheid om het opzegverbod wegens discriminatie te negeren is immers de
kans dat een 'discriminerende beslissing' wordt genomen groter. Daarmee is des te
problematischer dat de beslissing niet kan worden herzien.

Overigens ligt ook hier een taak voor de wetgever. In de wet zou een bepaling
opgenomen moeten worden die de mogelijkheid van ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst uitsluit voor het geval dat sprake blijkt te zijn van discriminatie. In zijn
conclusie bij de hierboven besproken uitspraak van de Hoge Raad wijst Advocaat-
Generaal Leijten er op dat artikel 7:685 NBW (1639w BW) geen twaalfde lid kent
waarin de mogelijkheid van ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van
de werkgever wordt uitgesloten wanneer dit zou gebeuren op grond van het feit dat
de werknemer zwanger is (zoals het geval was in de betreffende zaak). Een
dergelijk twaalfde lid zou ook voor het geval van discriminatoire gronden een
oplossing bieden. Nu is het vaststellen van zwangerschap natuuurlijk veel eenvou-
diger dan het vaststellen van rassendiscriminatie - iemand is zwanger of niet,
terwijl in het geval van rassendiscriminatie, zelfs als in een concreet geval geen
twijfel mogelijk is over de vraag of een zaak discriminerende elementen bevat, aan
de orde zal komen of deze discriminatie de 'enige' dan wel de 'belangrijkste'
grond vormde voor het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.211
Dat zal de rechter dan per geval aan de hand van een goede belangenafweging
moeten uitmaken. Wanneer de werkgever zoals in de zaak Yilmaz-Dogan zijn
ideeen over het toekomstig functioneren van een specifieke werknemer blijkt te
baseren op zijn vooroordelen over de raciale groep waartoe deze werknemer
volgens hem behoort is evenwel reeds duidelijk dat het discriminatoire element als
hoofdbestanddeel van het conflict kan worden betiteld. In een dergelijke situatie
zou geen ontbinding plaats mogen vinden. De werkgever in kwestie mag dan in
economisch moeilijke omstandigheden verkeerd hebben, er bestond voor hem geen
werkelijke en gegronde reden om aan te nemen dat de bedrijfseconomische situatie
nog zou verslechteren als hij Yilmaz-Dogan in dienst zou houden, dan wel dat die
situatie zou verbeteren door een betindiging van haar arbeidsovereenkomst. Dat is
ook de uitkomst die deze zaak had moeten krijgen als resultaat van een werkelijke
belangenafweging, ook zonder het bestaan van een arbeidsrechtelijk opzegverbod
wegens discriminatie.

210  Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, 9 oktober
1996, AV/RV/96/1640, biz. 2 en de Memorie van Toelichting bij het voorstel voor aanpassing van
het ontslagrecht, Tweede Kamer 1996-1997, 25263 nr. 3, biz. 3.

211  Zoals ook speelt in zaken betreffende kennelijk onredelijk ontslag, hieronder besproken in decl 2
van deze paragraaf.
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2 Kennelijk onredelijk ontslag: artikel 7:681 NBW (1639s BW)

Wanneer de rechter over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst
moet beslissen is in zekere zin ook sprake van een preventieve toetsing van de
argumenten van de werkgever. Dit is anders wanneer de rechter met een zaak te
maken krijgt waarin een werknemer met een beroep op artikel 7:681 NBW (1639s
BW) opkomt tegen een reeds verleend ontslag dat in diens ogen kennelijk onrede-
lijk is. In dat geval is sprake van een zogenaamde repressieve toetsing.

Het eerste lid van artikel 7:681 NBW (1639s BW) vermeldt: "Indien een der
partijen de dienstbetrekking, al of niet met inachtneming van de voor beeindiging
geldende bepalingen, kennelijk onredelijk doet eindigen, kan de rechter steeds aan
de wederpartij naar billijkheid een schadevergoeding toekennen. "  Er is dus eigen-
lijk geen sprake van een verbod om een dienstbetrekking kennelijk onredelijk te
doen eindigen. Men loopt enkel  de  kans een schadevergoeding te moeten betalen
wanneer de rechter oordeelt dat inderdaad sprake is van kennelijke onredelijkheid.
Het ontslag zelf is niet nietig. Een eis dat er een geldige reden is voor beeindiging
door de werkgever    is nog minder    in het artikel te ontdekken. 212 Veel zal dus
afhangen van de wijze waarop de rechter de zaken beoordeelt.

Ook de rechterlijke toetsing op grond van artikel 7:681 NBW (1639s BW) zal
echter marginaal blijven, zoals al blijkt uit de in het wetsartikel gebruikte term
'kennelijk onredelijk'.  De  rechter  beoordeelt  enkel  of het  zo  is  dat  in  redelijkheid
niet tot beeindiging had kunnen worden besloten.213 De toevoeging van het woord
'kennelijk' aan het in 1953 ingevoerde artikel is een gevolg van de indertijd
bestaande weerstand tegen enig ingrijpen door de rechter in de contractsvrijheid die
mede inhoudt dat pat:tijen in principe weer van elkaar af moeten kunnen. Niet voor
niets is de hoofdlijn van het BW dat beide partijen de arbeidsovereenkomst altijd in
onderling overleg of door opzegging kunnen beeindigen.

214

Lid 2 en 3 van artikel 7:681 NBW (1639s BW) geven de rechter houvast in de
vorm van voorbeelden van wat kennelijk onredelijk kan zijn: gebrek aan een
(werkelijke) reden, te ernstige gevolgen voor de wederpartij, ontslag in verband
met door de werknemer te verrichten militaire dienst, ontslag in strijd met het
anci8nniteitsbeginsel zonder dat daar een "zwaarwichtige" reden voor is of ontslag
"wegens het enkele feit dat de arbeider met een beroep op een ernstig gewetens-
bezwaar weigert de bedongen arbeid te verrichten". Het staat   niet bij voorbaat
vast dat de rechter in een dergelijk geval zal oordelen dat sprake is van kennelijke
onredelijkheid. Aan de andere kant hoeft de rechter zich niet aan de gegeven
voorbeelden te houden: ook in andere gevallen kan hij uitspreken dat een ontslag
kennelijk onredelijk is.215

212  Althans niet expliciet. Zie daarover verder hieronder op blz. 301.
213  Zie onder andere Van der Grinten, biz. 220; L.H. van den Heuvel, De redelijkheidstoetsing van

ontslagen Kluwer, Deventer  1983, biz. 244; Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal  Recht
1996, blz. 157.

214  Van der Grinten, biz. 150,155,220.
215  Van der Grinten, biz. 221.
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De rechter volgde in het begin een strikte interpretatie van de wetsbepaling.
De onredelijkheid moest wel zeer 'kennelijk' zijn, er werd alleen gekeken naar de
reden voor het ontslag en men haakte aan bij de voorbeelden die de wet in het
tweede en derde lid van artikel 7:681 NBW (1639s BW) gegeven heeft. Op den
duur is de toetsing toch strenger geworden. In 1961 heeft de Hoge Raad uitgespro-
ken dat de kennelijke onredelijkheid verband kan houden met alle aspecten van het
ontslag, dat wil zeggen dat niet alleen de reden voor het ontslag wordt beoordeeld
maar ook de wijze van beaindiging van de dienstbetrekking en de gevolgen die dit
heeft.216 Dat ook ernstige gevolgen van een ontslag aandacht moeten krijgen was
overigens in feite al in de wet opgenomen: het betreft hier 66n van de voorbeelden
die artikel 7:681 NBW (1639s BW) noemt. De toetsing was dus, vdar werd
uitgesproken dat ook de gevolgen van een ontslag relevant zijn, in feite nog
marginaler dan men op grond van de wet zou verwachten. Ook wanneer de rechter
zich alleen laat leiden door de voorbeelden uit lid 2 en 3 van artikel 7:681 NBW
(1639s BW) is sprake van een toetsing die marginaler is dan op grond van de wet
te   verwachten   valt. De rechter hoeft zich immers   niet   aan deze voorbeelden   te
houden. Inmiddels echter is de toetsing ook in dit opzicht strenger geworden. 217

De rechter toetst de redelijkheid van een ontslag in elk geval onafhankelijk en
zelfstandig. Het 'dubbele ontslagsysteem' brengt met zich mee dat er twee instan-

ties zijn die onafhankelijk van elkaar ontslagzaken bekijken, het arbeidsbureau en
de rechter. Het is de bedoeling dat zij ieder alle argumenten beoordelen en alle
aspecten in de toetsing betrekken, ongeacht de vraag of een en ander al bij de
andere instantie aan de orde is geweest.218 De rechter mag er dan ook niet vanuit
gaan dat geen sprake kan zijn van kennelijke onredelijkheid eenvoudig omdat het
arbeidsbureau heeft gesteld dat de bedrijfseconomische noodzaak voor een bepaald
ontslag vaststaat. 219

Al gaat het in principe om een marginale toetsing, de rechter moet dus wel
alle argumenten in de overwegingen betrekken. Daarmee is er ruimte voor een wat
verdergaande toetsing, althans als de rechter het woord 'kennelijk' niet al te eng
interpreteert.    We    zien hier overigens een parallel    met de beoordeling    van   een
ontbindingsverzoek. Ook daarbij dient de rechter immers alle argumenten en alle
omstandigheden van het geval te onderzoeken. Een andere parallel met de beoorde-

ling van een verzoek op grond van artikel 7:685 NBW (1639w BW) is de afweging
van de belangen van beide partijen. Voor wat betreft artikel 7:681 NBW (1639s
BW) blijkt uit de tekst van het tweede en derde lid dat een belangenafweging plaats
moet vinden. De rechter kan namelijk de conclusie trekken dat sprake is van een
kennelijk onredelijke beeindiging wanneer de gevolgen van die beeindiging te

216  Fase, biz. 32. Het betreffende arrest dateert van I december 1961, N./ 1962 nr. 78 (in de zaak
Lampe/De Vries).

217  Fase, biz. 32.
218  HR 21 april 1989, NJ 1989 nr. 783; Van der Grinten, biz. 221,222.
219  HR 21 april 1989, W 1989 nr. 783 en HR 5 april 1991, NJ 1991 nr. 422.
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ernstig zijn voor de ene partij in vergelijking met het belang dat de andere partij
heeft bij een beeindiging van de arbeidsverhouding.220

De sanctie die de rechter kan opleggen is de betaling van schadevergoeding,
zoals blijkt uit het eerste lid van artikel 7:681 NBW (1639s BW). Daarnaast is er
de door artikel 7:682 NBW (1639t BW) geboden mogelijkheid dat de rechter de
'schadeplichtige' partij veroordeelt tot herstel van de dienstbetrekking. Van deze
mogelijkheid wordt geen frequent gebruik gemaaktm, hetgeen te betreuren   is
vanuit het oogpunt van de realisatie van het recht op arbeid. De sanctie kan
bovendien worden afgekocht (op grond van lid 3 van artikel 7:682 NBW (1639t
BW)).   De rechter bepaalt het moment waarop een eventueel herstel  van de dienst-

betrekking plaats moet vinden. Dit is een logisch gevolg van het feit dat een
kennelijk onredelijk ontslag niet nietig is. Was dat anders, dan was de sanctie van
herstel van de dienstbetrekking nia nodig: de dienstbetrekking had dan immers
nooit opgehouden te bestaan. 222

Ondanks het feit dat artikel 7:681 NBW (1639s BW) niet expliciet verlangt dat
er een geldige reden is voor ieder ontslag wordt volgens Van der Grinten in de
rechtspraak wel degelijk aanvaard dat elk ontslag een redelijke grond moet hebben.
In het door hem aangehaalde voorbeeld redeneerde de Kantonrechter dat het
ontslag kennelijk onredelijk was omdat de gegeven reden voorgewend was en er
geen andere, wel geldige reden was genoemd. Daaruit volgt dat er een geldige
reden had moeten zijn.223 De Hoge Raad heeft weliswaar aangegeven dat het
ontbreken van een reden in de ontslagbrief een ontslag op zichzelf niet kennelijk
onredelijk maakt.224 Impliciet volgt daaruit echter dat die reden er wel moet zijn,
ook al blijft hij in de brief onvermeld. Duidelijker nog blijkt het uitgangspunt dat
er een redelijke grond moet zijn voor een ontslag uit de uitspraak van de Hoge
Raad in de Nedlloydzaak.225 Het oordeel luidde dat de rechtbank juist gehandeld

had door bij het bepalen of sprake was van kennelijke onredelijkheid van doorslag-
gevend belang te achten of de werkgever objectieve en redelijke gronden had om
over te gaan tot ontslag. Door middel van deze rechterlijke uitspraken zou in feite
toch tegemoet gekomen kunnen worden  aan  de  door C.158 gestelde  eis  dat  in  het
nationale recht wordt vastgelegd dat er altijd een geldige reden moet zijn voor een
ontslag. Volgens artikel 1 van dit verdrag kan immers aan de bepalingen ook via
rechterlijke uitspraken gevolg gegeven worden.

De volgende stap bij het onderkennen en daarmee bestrijden van discriminatie
bij betindiging van de arbeidsovereenkomst zou moeten zijn dat een ontslag dat op
discriminatoire grond berust kennelijk onredelijk geacht wordt bij gebrek aan een
objectieve en redelijke grond. Dit zou ook in overeenstemming zijn met artikel 5
van  C. 158. Een probleem is echter dat  het  in de meeste zaken niet  puur om een

220 Zie ook Y. Konijn en J. Zwennis, Rechtspraak arbeidsrecht in hoofdlijnen. Samsom Tjeenk
Willink, Alphen  aan  den  Rijn 1994 (derde druk), blz.  108.

221  Fase, biz. 37
222  Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht 1996, biz. 159; Fase, blz. 38.
223  Van der Grinten, biz. 221; het voorbeeld is Kantonrechter Tiel 21 mei 1987, Prg. 1988 nr. 575.
224  HR 10 april 1987, AU 1988 nr. 5.
225  HR 20 maart 1992, NJ 1992 nr. 495.
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geval van discriminatie zal gaan. De rechter heeft dan ook herhaaldelijk uitgespro-
ken dat discriminatie in een bepaalde zaak niet de werkelijke of niet de enige
ontslaggrond was.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is een zaak die voor wat betreft het aandeel
van het arbeidsbureau in de vorige paragraaf reeds aan de orde kwam.226 Het
arbeidsbureau had wegens een verstoorde arbeidsverhouding een ontslagvergunning
verleend, ondanks het feit dat de werkgever zich tegenover een medewerker van
het arbeidsbureau zeer discriminerend had uitgelaten over 'Turken'. De ontslagen
werknemer kaartte de zaak aan bij de Kantonrechter met een beroep op artikel
7:681 NBW (1639s BW). De Kantonrechter achtte het verstoord zijn van de
arbeidsverhouding voldoende om het ontslag niet als kennelijk onredelijk te
beoordelen. Daarbij  werd wel gerefereerd  aan de discriminerende uitlatingen  van
de werkgever, maar vervolgens stelde de Kantonrechter enkel: "Uit niets is echter
gebleken dat deze opvatting de werkelijke grond is geweest om eiser te ont-
slaan.

„227
In hoger beroep kwam de Rechtbank met een vergelijkbare overwe-

ging: "Hoezeer ook Van Z. [de werkgever] zich tegenover een medewerker van
het GAB in onheuse termen over V. [de werknemer] heeft uitgelaten, deze uitlatin-
gen laten nog niet de conclusie toe dat Van Z. alleen op discriminatoire gronden
wilde ontslaan. „228

Wanneer kan worden geconstateerd dat 'discriminatoir optreden' heeft plaats-
gehad hoeft dat er nog niet toe te leiden, zo blijkt uit beide uitspraken, dat de
rechter een ontslag kennelijk onredelijk zal achten. In een ander geval, de zaak
Vredestein, werd uitgesproken dat van een discriminatoir beleid van de werkgever
om buitenlandse werknemers door Nederlandse te vervangen niet was gebleken en
dat de ontslagen werknemers onvoldoende hadden gesteld dat speciaal buitenlanders
waren ontslagen. Het belang van de werkgever bij continuiteit in het bedrijf werd
hier zwaarder geacht dan het belang van de ontslagen werknemers bij voortzetting
van het dienstverband.229

Uiteraard is denkbaar   dat   er een andere, wel geldige reden   is voor ontslag.
Dat betekent echter niet dat men geheel aan enig discriminerend element in het
ontslag voorbij mag gaan, zeker niet wanneer een werkgever zich expliciet discri-
minerend heeft uitgelaten over een werknemer. Ook met een beroep op het
verstoord zijn van de arbeidsverhouding mag discriminatie niet zonder meer
terzijde geschoven worden. Zoals in de vorige paragraaf reeds gesteld werd kan er
juist een verband zijn tussen de discriminerende opstelling van de werkgever en het
verstoord zijn van de relatie met de werknemer.230 De verhoudingen worden er
immers niet beter op wanneer een werkgever een dergelijke houding blijkt te
hebben tegenover zijn werknemer. (Omgekeerd kan een reeds verstoorde relatie
een werkgever natuurlijk ook in de verleiding brengen om zich discriminerend uit
te laten.) De rechter zou moeten onderzoeken of de verhouding al verstoord was

226 Zie blz. 280.
227 Kantonrechter Amsterdam 9 december  1988, RR  no.  206.
228 Rechtbank Amsterdam 7 februari  1990,  RR no.  237.
229 Rechtbank Arnhem 25 juli 1985, RR no. 99.
230 Zie biz. 280.
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vddr de werkgever blijk gaf van zijn discriminerende opvattingen of dat een en
ander duidelijk met elkaar te maken heeft.231 Of hij daar binnen het kader van
een marginale toetsing aan toe komt is overigens de vraag. Het zal er in de eerste
plaats van afhangen of de werknemer de kwestie van discriminatie zelf heeft
aangeroerd. Toch is dat niet voldoende, in de onderhavige zaak had hij dat
namelijk wel gedaan. Een rol bij het oordeel zal ook gespeeld hebben dat de
werknemer inmiddels een andere baan had zodat de gevolgen van het verlies van
de eerste baan niet zo ernstig waren als de werknemer deed voorkomen.

Een en ander betekent dat de rechter eventuele discriminatoire elementen
nauwkeurig dient te onderzoeken en daar, ook wanneer er niet de conclusie van
kennelijke onredelijkheid aan verbonden wordt, iets mee dient te doen bijvoorbeeld
door middel van het toekennen van een vergoeding aan de werknemer. In het
bovenbesproken eerste voorbeeld is dit niet gebeurd. Dat het ook anders kan blijkt
onder andere  uit de uitspraak   van de Kantonrechter Gouda  van 4 maart 1993232

waarin het ontslag van een illegaal in Nederland verblijvende werknemer weliswaar
in stand werd gehouden maar een schadevergoeding werd toegekend omdat anders
"de gevolgen voor eiser onevenredig ernstig zijn in verhouding tot het belang dat
gedaagde bij be8indiging  van de dienstbetrekking heeft. "233 Nog verder  ging  in
1989 de Rechtbank Dordrecht die uitsprak dat het ontslag in casu kennelijk
onredelijk was omdat enige tegemoetkoming voor de werknemer ontbrak, terwijl
het een werknemer betrof die reeds negen jaar in dienst was en zich vanwege zijn
buitenlandse afkomst in een nadelige positie bevond op de arbeidsmarkt. 234

Is de beweerde discriminatie niet direct maar indirect van aard, dan zal dit
eveneens van invloed zijn op de kans dat een ontslag kennelijk onredelijk wordt
geacht. Dit ondanks het feit dat indirecte discriminatie bij ontslag kan vallen onder
de in artikel 7:681 NBW (1639s BW) gegeven mogelijkheid dat een ontslag
kennelijk onredelijk is omdat de gevolgen te ernstig zijn voor de werknemer. Er
kan immers een objectieve rechtvaardigingsgrond gevonden worden. In de zaak
Pally werd gesteld dat 'allochtone' werknemers in het nadeel waren omdat zij per
definitie slechter zouden scoren bij de psychologische test die de koekjesfabriek
gebruikte om werknemers te selecteren voor de vanwege reorganisatie noodzakelij-
ke ontslagen. Het gebruik van de test zou daarom indirect discriminerend zijn naar
ras. De Rechtbank oordeelde echter dat Pally door deze selectiemethode te gebrui-
ken "niet kenneli/k onredelijk heeft gehandeld",  al  was het alleen al omdat  men
door inschakeling van tolken gepoogd had de ongelijkheid tussen 'allochtone' en

231 Een discriminerende opmerking kan bewijs  zijn  van het bestaan  van een "discriminatory working
environment", zoals in de noot bij RR no. 237 wordt aangehaald. In de uitspraak van de Kanton-
rechter Amsterdam van 5 april 1994 (RR no. 345, besproken in het eerste deel van deze paragraaf
op biz. 295) werd gesproken van "een werksfeer, waarin de allochtonen zich redelijkerwijs
gediscrimineerd konden voelen". Vergelijk ook de Commissie Gelijke Behandeling in onder andere
een  uitspraak van  11  april 1996 (oordeel 96-23) en een uitspraak van 9 juli 1996 (oordeel  96-62).

232 RR no. 312.
233   Zie over deze zaak ook paragraaf c van dit hoofdstuk, blz. 269.
234 Rechtbank Dordrecht 31 mei 1989, RR no. 214.
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'autochtone' werknemers op te heffen.235 De term 'discriminatie' komt in de
uitspraak verder niet voor.

Een andere uitspraak op grond van artikel 7:681 NBW (1639s BW) is die in de
zaak Dkourou tegen de slachterij Domburg.236 Dkourou en twee andere werkne-
mers werden ontslagen omdat de afdeling waar zij werkten bij een reorganisatie
wegens bedrijfseconomische noodzaak werd opgeheven. De Kantonrechter achtte
het ontslag niet kennelijk onredelijk. Het ancienniteitsbeginsel zou correct zijn
toegepast en de beweerde discriminatie op grond van niet-Nederlandse nationaliteit
zou niet aannemelijk gemaakt zijn. De Rechtbank achtte de beitindiging alleen
kennelijk onredelijk omdat geen goede afvloeiingsregeling was getroffen. Daardoor
waren de gevolgen voor de drie werknemers te ernstig omdat te verwachten viel
dat zij langere tijd werkloos zouden blijven. Aan de mogelijkheid van discriminatie
werd geen aandacht besteed, ondanks het feit dat de werknemers dit aan de orde
hadden gesteld. De Rechtbank keek niet naar de rol die de buitenlandse afkomst
van de werknemers eventueel gespeeld had: de werkelijke reden voor het ontslag,
zo werd gesteld, was de bedrijfseconomische noodzaak die op grond van de door
de directeur van het arbeidsbureau verleende toestemming voor ontslag als vast-
staand kon worden beschouwd.

De Hoge Raad was echter van mening dat de Rechtbank de stelling dat de
buitenlandse afkomst van de werknemers de werkelijke reden was voor het ontslag
nader had moeten onderzoeken. Hetzelfde gold voor de stelling dat het ancitnni-
teitsbeginsel voor het hele bedrijf had moeten worden toegepast in plaats van enkel
voor de betrokken afdeling en dat de werknemers wel degelijk op een van de
andere afdelingen inzetbaar waren. De rechter dient alle argumenten te onderzoe-
ken, ongeacht de vraag of deze al aan de orde zijn geweest tijdens de procedure bij
het arbeidsbureau. De Hoge Raad heeft er aldus blijk van gegeven dat de rechter
zijns inziens niet aan beweerde discriminatie voorbij kan gaan met een beroep op
het argument dat er een andere redelijk te achten grond voor ontslag aanwezig is
(bijvoorbeeld bedrijfseconomische noodzaak) - dit in tegenstelling tot wat uit de
boven geciteerde uitspraken naar voren kwam. Hiermee, en met de bevestiging dat
alle argumenten en omstandigheden onderzocht dienen te worden, is door de Hoge
Raad een stimulans gegeven voor een genuanceerder en meer diepgaande toetsing
van eventuele discriminerende elementen  bij een ontslag.

De bekendste ontslagzaak waarin buitenlandse afkomst van de werknemers een
rol speelde is waarschijnlijk de zaak Nedlloyd. Nadat op allerlei punten en via
verschillende procedures uitspraken waren gedaan heeft uiteindelijk op 20 maart
1992 de Hoge Raad zijn oordeel gegeven.

Meer dan honderd buitenlandse werknemers werden  in   1983 door rederij
Nedlloyd ontslagen. Behalve op de reorganisatie die het bedrijf moest doorvoeren
beriep Nedlloyd zich op het overheidsbeleid zoals dat met name was neergelegd in
het Besluit Investeringspremie Zeescheepvaart: de overheid zelf verlangde dat aan
Nederlandse scheepsgezellen voorrang werd verleend. Verschillende criteria   zijn

235 Rechtbank Utrecht 5 juli 1989, RR no. 218.
236  HR 5 april 1991, NJ 1991 nr. 422.
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aangevoerd als rechtvaardiging voor het feit dat alleen buitenlandse werknemers
werden ontslagen. Het voornaamste criterium betrof een taaleis: de buitenlandse
werknemers spraken onvoldoende Nederlands waardoor de veiligheid in het geding
zou komen. In hoger beroep van een uitspraak in kort geding werd dit argument
terecht door het Hof ontkracht. De buitenlandse zeelieden waren al sinds jaar en
dag in dienst op Nederlandse schepen zonder dat ooit van communicatieproblemen
sprake was geweest. (Dit stond trouwens mede in verband met het feit dat Neder-
lands op de betreffende schepen niet eens als voertaal in gebruik was.237) Het
Hof constateerde dan ook dat de taaleis niet zozeer uit veiligheidsoogpunt was
gesteld als wel omwille van "het scheppen van reEle kansen voor Nederlandse zee-
varenden. "238 Een andere argumentatie werd gebaseerd  op het woonplaatscriteri-
um: buitenlandse zeelieden die in Nederland hun woonplaats hadden zouden niet
ontslagen worden. In een klacht aan de Nationale Ombudsman werd dit als
schoolvoorbeeld van indirecte discriminatie gekarakteriseerd, het criterium 'woon-
plaats' is immers volkomen irrelevant voor zeelieden. De Nationale Ombudsman
achtte het handelen van de directeur van het arbeidsbureau, die het woonplaatscri-
terium gebruikt had, niet behoorlijk omdat onvoldoende gemotiveerd was waarom
het criterium aanvaardbaar zou zijn en omdat hij de ontslagaanvraag onvoldoende
getoetst had aan de relevante non-discriminatiebepalingen.239 Tenslotte heeft de
zogenaamde 'certificaatseis' nog een rol gespeeld. Gesteld werd dat de buitenland-
se zeelieden niet over het diploma van 'geintegreerd gezel' beschikten. Het vereiste
over een dergelijk certificaat te beschikken werd in een tussenvonnis als een
objectief en redelijk criterium aangemerkt.240 Hierbij kan echter aangetekend
worden dat in dit vonnis niet zichtbaar rekening is gehouden met het feit dat alleen
Nederlandse zeelieden de mogelijkheid kregen dit diploma te behalen.241

De uitspraak van de Hoge Raad betrof de procedure op grond van artikel
7:681 NBW (1639s BW) die ook was gestart in de zaak Nedlloyd. De Rechtbank
had reeds gesteld dat de vraag of het ontslag strijdig was met het non-discriminatie-
beginsel centraal stond in deze zaak en dat het ontslag kennelijk onredelijk moest
worden geacht omdat Nedlloyd er geen objectieve en redelijke gronden voor had.
De Hoge Raad sprak vervolgens uit dat de Rechtbank hiermee gebleven was
"binnen de grenzen die aan een rechterlijke toetsing op de voet van art. 1639s zijn
gesteld."242 Bovendien  was  de  Hoge  Raad van mening  dat de ontslagen werkne-
mers ook als een wel aanvaardbaar ontslagcriterium was gebruikt nog altijd nadeel
hadden ondervonden vanwege het discriminerend karakter van de ontslagen. 243

Al met al ziet het er naar uit dat de Hoge Raad de lijn uit het arrest in de zaak
Dkourou heeft voortgezet: een ontslag is kennelijk onredelijk geacht vanwege het

237  Zie ook de noot bij de hieronder te bespreken uitspraak van de Nationaie Ombudsman van 2 april
1986, RR no. 118.

238 Hof 's-Gravenhage 28 juni  1984, RR no.  70.
239 Nationale Ombudsman 2 april 1986, RR no. 118.
240 Kantonrechter Rotterdam  13 juni  1984, RR  no.  67.
241   Aldus de noot onder Nationale Ombudsman 2 april 1986, RR no. 118.
242    Hoge  Raad 20 maart 1992, LBR-Bulletin   1992 nr. 4,  blz.  32. De uitspraak is ook gepubliceerd  in

RR (no. 288) en in JAR (15 mei 1992 nr. 11, blz. 41).
243 LBR-Bulletin 1992 nr. 4, blz. 33.
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feit dat er discriminatie aan ten grondslag lag, en de eventuele aanwezigheid van
een aanvaardbaar ontslagcriterium brengt niet met zich mee dat het discriminatoire
element geheel terzijde geschoven mag worden. Gezien de ernst van het verschijn-
sel discriminatie, ook als zich dat in indirecte vorm voordoet, en de vaak moeiza-
me strijd daartegen, is dit een gunstige ontwikkeling.

3   Ontslag op staande voet

Van een preventieve toetsing van ontslag is in elk geval geen sprake wanneer een
werkgever iemand op staande voet ontslaat. In bepaalde omstandigheden heeft hij
daartoe de mogelijkheid.244 Is er sprake van "een dringende, aan de wederpartij
onverwijld medegedeelde reden", zo stelt artikel 7:677 NBW (16390 BW), dan is
geen van beide partijen schadeplichtig wanneer de dienstbetrekking zonder opzeg-
ging wordt beeindigd. Artikel 7:678 NBW (1639p BW) licht het begrip 'dringende
reden' nader toe. In het eerste lid van dit artikel lezen we: "Voor de werkgever
worden als dringende redenen in de zin van het eerste lid van het voorgaande
artikel beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werkne-
mer die ten gevolge hebben, dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd
worden de dienstbetrekking te laten voortduren. "  In het tweede lid worden voor-
beelden gegeven van dringende redenen. Het artikel laat de rechter veel ruimte,
zowel voor de invulling van het begrip 'redelijkerwijze' als bij de toepassing van
de (niet-limitatieve) opsomming uit het tweede lid. Daarbij zullen de concrete
omstandigheden van elk geval een belangrijke rot spelen. 245

Er zijn situaties denkbaar waarin een werkgever overgaat tot ontslag op
staande voet en waarin de 'allochtone afkomst' van een werknemer een rol speelt,
zodat mogelijk sprake is van discriminatoir ontslag. Discriminerende elementen
kunnen daarbij zowel in directe als in indirecte vorm optreden. Voorbeelden van
gevallen waarin de afkomst indirea meespeelt zullen echter vaker voorkomen.

Afwezigheid wegens verblijf in het buitenland, al dan niet in de vorm van een te
late terugkeer van vakantie, is een duidelijk voorbeeld van een situatie waarin naar
de mening van de werkgever een dringende reden voor ontslag zal ontstaan. Als
'dringende reden' zou de bedoelde situatie vallen onder het elfde voorbeeld van
artikel 7:678 NBW (1639p BW) lid 2: het 'grovelijk veronachtzamen' van de
plichten die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien, in casu de verplichting
aanwezig te zijn voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. De afwezig-
heid kan echter verband houden met een buitenlandse afkomst van de betrokken
werknemer. Zoals met name beschreven door Polak betekent vakantie voor
buitenlandse werknemers namelijk in veel gevallen 'thuis komen' en niet 'er uit
zijn'. Verlenging van de vakantie (het verblijf in het buitenland) door bijvoorbeeld

244  Ontslag op staande voet wordt onder andere besproken in Jacobs en Heerma van Voss, Elementair
Sociaal Recht 1996, blz. 163 e.v. en Van den Heuvel, blz. 107 e.v.

245   Van der Grinten,  blz. 196,197; Jacobs en Heerma van Voss, Elementair Sociaal Recht 1996, biz.
163,164.

306



een ziekmelding dient dan ook beschouwd te worden tegen de achtergrond van het
feit dat de werknemer in het land van herkomst doorgaans moet acclimatiseren,
orde op zaken moet stellen en/of familieproblemen op te lossen heeft. 246

Of het beroep op de aanwezigheid van een dringende reden in een dergelijke
situatie door de rechter gehonoreerd zal worden hangt af van verschillende feitelij-
ke omstandigheden. Het onderzoek van een verzameling gepubliceerde en ongepu-
bliceerde rechterlijke uitspraken dat Polak verrichtte bracht aan het licht welke
factoren met name een rol kunnen spelen. Bij ziekte tijdens de vakantie in het land
van herkomst wordt doorgaans veel waarde gehecht aan de verklaring van een
controlerend arts ter plaatse. Wanneer geen of onvoldoende redenen voor te late
terugkeer worden gegeven acht de rechter een dringende reden voor ontslag
meestal aanwezig. Verder maakt   het   veel   uit   of de werkgever toestemming heeft
verleend om (langer) met vakantie te gaan en of de werknemer van te voren de
waarschuwing heeft gekregen dat ontslag op staande voet zou volgen wanneer hij
niet op een bepaald tijdstip teruggekeerd zou zijn.247 Voor de tweede helft van de
jaren zestig signaleerde Rood overigens een tendens bij de Kantonrechter om van
werkgevers te verlangen dat zij groter tolerantie aan de dag legden tegenover
buitenlandse werknemers die te laat terugkeren van vakantie dan wanneer het een
Nederlandse werknemer betrof, aangezien de werkgever er zelf voor gekozen had
om buitenlandse werknemers in dienst te nemen.248 Later is de rechter, zoals ook
hieronder nog zal blijken, terughoudender geworden. 249

Enkele jaren geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak van Namroudi
die door zijn werkgever Cemsto op staande voet was ortslagen.240 Na ontvangst
van een telegram met de mededeling dat hij direct naar Marokko diende te komen
omdat zijn vrouw in het ziekenhuis lag had Namroudi aan zijn werkgever toestem-
ming gevraagd om te vertrekken. De werkgever wilde geen toestemming geven

246  E. Polak, Eens naar huis, voorgoed naar huis? Juridische consequenties van te late terugkeer van
vakantie voor de buitenlandse werknemer. In: Ars AEqui 30 (1981) 10, blz. 627. Onder 'buiten-
landse werknemer' verstaat zij in dit artikel de legale werknemer afkomstig uit het middellandse
zeegebied.

247 Polak, biz. 629-632. Zie ook Werkgroep knelpunten in het Nederlands recht voor emische
minderheden  (Rapport  van  de  Subgroep  arbeidsrecht): "Wegens vakantie ontslagen", buitenlandse
werknemers en arbeidsrecht. Utrecht, november 1982, hoofdstuk 3.6.

248 M.G. Rood, Getikheden in beweging. E.J. Brill/Universitaire Pers Leiden  1982, blz.  16 en  17

249 Zo achtte de Rechtbank Haarlem het beroep op een dringende reden voor ontslag terecht in een
geval waarin, in tegenstelling tot wat was afgesproken, door de werknemer geen schriftelijke
verklaring werd overgelegd toen hij te laat terugkeerde wegens ziekte (Rechtbank Haarlem 26
augustus  1986,  Prg.   1987  nr. 2659). Overigens oordeelde de Rechtbank Amsterdam in hetzelfde
jaar dat het ontslag op staande voet van een werknemer die te laat terugkeerde nietig was ondanks
het ontbreken van een schriftelijke verklaring, aangezien vaststond dat de werknemer ziek was
(Rechtbank Amsterdam 3 december  1986,  Prg.  1987 nr.  2624).  In 1987 verklaarde de  Hoge  Raad
dat het van de omstandigheden van het geval afhangt of het ontbreken van de toegezegde
verklaring van een controlerend arts bij te late terugkeer van vakantie wegens ziekte een dringende
reden voor ontslag op staande voet oplevert. De werknemer heeft echter een stelplicht ten aanzien
van zijn pogingen om een dergelijke verklaring te verkrijgen. Gezien het belang van de werkgever
moeten  aan die verplichting zware eisen worden gesteld (HR  11  december  1987, NJ  1988  nr.  339
in de zaak van Vermaal tegen Aamar).

250   Hoge Raad 19 april  1991, NJ 1991  nr. 453 en RR no.  268.
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voordat hem een doktersverklaring getoond kon worden. Toen Namroudi vertrok
zonder een dergelijke (overigens wel door hem toegezegde) verklaring te hebben
overgelegd achtte de werkgever een dringende reden voor ontslag aanwezig.

Dezelfde factoren als die welke uit de door Polak besproken jurisprudentie
naar voren kwamen speelden  ook in deze meer recente zaak een  rol. De aandacht
ging met name naar het ontbreken van de doktersverklaring en het feit dat Nam-
roudi zonder toestemming was vertrokken. Zowel de Kantonrechter als de Recht-
bank waren tot het oordeel gekomen dat onder deze omstandigheden inderdaad een
dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 NBW (16390 BW) aanwezig was.
Naar de mening van de Hoge Raad was dat oordeel terecht.

Van de zijde van Namroudi werd aan de orde gesteld dat sprake was van
discriminatie omdat speciaal van buitenlandse werknemers meer bewijs dan een
telegram werd verlangd om aan de werkgever duidelijk te maken dat er goede

gronden waren voor vertrek naar het buitenland. Daarbij werd een beroep gedaan
op artikel 5 CERD, 14 en 6 ECHR en 2, 14 en 26 CCPR. De Rechtbank oordeel-
de dat van discriminatie niet was gebleken omdat Namroudi niet gesteld had dat
Nederlandse werknemers w81 op basis van een enkel telegram verlof konden
krijgen. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand. Opvallend is dat de Advocaat-
Generaal erkende dat van, zijns inziens gerechtvaardigde, ongelijke behandeling
sprake was: aangezien in het geval van een uit Marokko afkomstige werknemer
een simpel telefoontje met de behandelende arts moeilijk te realiseren is moet de
werkgever van deze werknemer wel meer bewijsstukken verlangen dan van een
Nederlandse werknemer. Deze redenering zou echter omgekeerd moeten worden:
juist omdat een simpel telefoontje niet mogelijk is en het op korte termijn verkrij-
gen van een doktersverklaring uit Marokko eveneens moeilijk haalbaar is, is het
niet redelijk speciaal aan een buitenlandse werknemer dergelijke zware eisen te
stellen.

Ook in deze zaak is de rechter er niet toe gekomen de bewijslast om te keren,
terwijl de benodigde gegevens (welke eisen stelt de werkgever aan een werknemer
die om verlof verzoekt) makkelijker door de werkgever te verstrekken zijn dan
door de werknemer. Terecht wijst Pattipawae daar op in haar noot bij deze
uitspraak.251 Zij oppert dat de mogelijkheid waarschijnlijk expliciet aan de orde
gesteld had moeten worden  van  de  kant van Namroudi, tezamen   met  het "

aange-
toonde vermoeden van ongeoorloofd onderscheid". Dit vermoeden zou kunnen
worden gebaseerd op het feit dat werkgever Cemsto zelf in de ontslagbrief uitdruk-
kelijk had gesteld dat speciaal van buitenlandse werknemers "(g)ezien onze eerdere
ervaringen" meer bewijs wordt gevraagd. Het vermoeden dat Cemsto vooroordelen
had jegens buitenlandse werknemers wordt bevestigd doordat in diezelfde brief
vermeld staat dat in de vakantietijd opvallend veel van dergelijke telegrammen uit
Marokko zouden komen. Gesuggereerd wordt aldus dat buitenlandse werknemers
middels bedrog vakantie proberen te krijgen. Een en ander doet bepaald denken
aan de vooroordelen waarvan de werkgever in de zaak Yilmaz-Dogan blijk gaf. Op

251    RR  no.  268.  De  noot is geschreven  in  1994. Een ander geval waarin de rechter niet overging  tot
omkering van de bewijslast werd hiervoor besproken op blz. 267. Zie ook hoofdstuk 4B paragraaf
d over procedurele aspecten  (blz.  243). Zie verder hieronder,  biz.  312.
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dat punt heeft Cemsto zich wellicht zelfs aan directe discriminatie schuldig ge-
maakt. De rechter is daar echter aan voorbij gegaan. Of dat anders geweest zou
zijn wanneer Namroudi zich (zoals Pattipawae in de noot onder de uitspraak aan de
orde stelt) beroepen had op artikel 5 van de Uitvoeringswet ECLSMW is niet met
zekerheid te zeggen. Een dergelijk beroep zou Wel terecht geweest zijn: "Ook op
basis  van dit artikel 5 Uitvoeringswet  had de advocaat (...) kunnen stellen  dat  de

werkgever buitenlandse werknemers niet met meer mag bezwaren - doktersverkla-

ringen vooraf etcetera - dan Nederlandse werknemers. „32

Van verschillende kanten is voorgesteld het probleem op te lossen via ruimere,
in wet of cao vast te leggen, verlofregelingen.253 Deze zouden voor alle werkne-
mers kunnen gelden. Alleen buitenlandse werknemers ruimer verlof toekennen zou
een vorm van positieve discriminatie zijn die, zoals Polak terecht opmerkt254,

uiteindelijk juist in het nadeel van buitenlandse werknemers kan uitwerken omdat

zij dan duurder worden en werkgevers dus aan Nederlanders de voorkeur zullen

geven. Vergelijkbaar met deze kwestie is de inmiddels gegroeide erkenning van
niet-christelijke religieuze feestdagen, waarover een aantal cao-bepalingen is
opgesteld.255 Een en ander neemt echter niet weg dat de rechter in een zaak op

grond van artikel 7:678 NBW (1639p BW) net zo goed als in een ontbindingszaak
of een procedure betreffende kennelijk onredelijk ontslag aandacht moet hebben

voor alle omstandigheden van het geval en dus niet aan mogelijke discriminatoire
elementen in een ontslag, ook als die zich in indirecte vorm voordoen, voorbij mag
gaan.

De mogelijkheid eventuele discriminatie aandacht te geven heeft de rechter natuur-

lijk alleen wanneer een rechterlijke procedure wordt begonnen. Is dat niet het
geval, dan kan de werkgever via een ontslag op staande voet de procedures van het
ontslagrecht omzeilen, zoals in paragraaf c van dit hoofdstuk werd besproken. Gaat
het om (te late) terugkeer van vakantie, dan is er nog een ander manier waarop
werkgevers het ontslagrecht nogal eens blijken te omzeilen, namelijk door de
buitenlandse werknemer v66r vertrek een verklaring te laten tekenen waarin hij
instemt met ontslag voor het geval hij op een bepaald tijdstip niet is teruggekeerd.

De beeindiging van de arbeidsverhouding vindt dan plaats met 'wederzijds goed-
vinden'. Een nijpende vraag  is  of de buitenlandse werknemer wel begrepen heeft
wat hij ondertekende. Bovendien wordt op deze wijze de mogelijkheid ontkend dat
de werknemer een geldige reden kan hebben voor te late terugkeer.256 De rechter
is overigens terughoudend gebleken met het accepteren van dit soort constructies in

252  Pattipawae in de noot onder de uitspraak, RR no. 268.
253 "Wegens vakantie ontslagen", hoofdstuk 6, Congres Recht en Raciale Verhoudingen, biz. 235.

Polak bespreekt het idee op blz. 634.
254  Biz. 634.
255    Zie bijlage 4 bij de 4e  Interim-evaluatie van  het Stichtingsakkoord "Meer werk voor minderheden",

Stichting  van de Arbeid, 6 maart 1996, publikatienr.  1/96.
256  Polak, biz. 632. Een andere constructie die werkgevers sorns volgen is het laten ondertekenen van

een akkoord met ontslag bij vertrek en wederindienstneming bij terugkeer op een afgesproken
tijdstip.
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de gevallen die aan hem werden voorgelegd.257 Het is namelijk maar de vraag of
in enige voorkomende situatie werkelijk sprake is van een wil van de werknemer
om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. De Hoge Raad heeft ook niet voor niets
herhaaldelijk vastgesteld dat, zoals beschreven in het boek Rechtspraak arbeids-
recht in hoofdlijnen, "voor vrijwillige beeindiging door de werknemer van de
dienstbetrekking een duidelijke ondubbelzinnige verklaring van de werknemer is
vereist. "258    Rood   wijst   erop   dat de constructies   om de arbeidsovereenkomst   met
een te laat van vakantie teruggekeerde buitenlandse werknemer zogenaamd met
diens instemming te doen eindigen door de rechter alleen at daarom worden
verworpen omdat een en ander niet in overeenstemming is met het gesloten
systeem   van het ontslagrecht.259 Dit houdt uiteraard mede verband   met   het   feit
dat de met dit ontslagrecht beoogde rechtsbescherming in dergelijke gevallen niet
door de werknemer kan worden genoten.260 In zijn noot onder de uitspraak van
de Rechtbank Rotterdam van 10 juli 1987 zegt J. Mannoury: "toestemming in
ontslag is alleen mogelijk  bij het ontslag  zelf en  niet te voren."  Naar zijn mening
geldt dat ongeacht de aanwezigheid van een door de werknemer ondertekende
verklaring. 261

In een uitspraak van de Kantonrechter Alkmaar die boven reeds aan de orde
kwam binnen het kader van de mogelijkheid tot rechterlijke ontbinding van de
arbeidsovereenkomst kwam de vraag of een dringende reden voor ontslag op
staande voet aanwezig was op geheel andere wijze ter sprake. 262 De werknemer
zou zich misdragen hebben en was door de werkgever uit het bedrijf verwijderd.
Er was echter al langer sprake van een verstoorde arbeidsverhouding waarbij de
werknemer regelmatig discriminerende opmerkingen te verduren had gekregen
vanwege zijn Turkse nationaliteit. Daarom verzocht hij zelf om ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Naar het oordeel van de Kantonrechter was "onvoldoende
komen vast te staan dat sprake is van gewichtige redenen bestaande uit, samenge-
vat, dringende redenen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst ontbonden dient
te  worden. "   Wei   ging de rechter  over tot ontbinding  van de arbeidsovereenkomst
vanwege het verstoord zijn van de arbeidsverhouding. Ten aanzien van de beschul-
diging van discriminatie merkte de Kantonrechter op: "Gelet op de gemotiveerde

257  1'<,lak. 1,1/ (,33, (,34. Zie ook A.-1'..1.M. Jacc,hs, Ah cn het m·licids,·ccitt. Rede Katholieke Universi-
wit lit·al,ai,1  1987 (mgepubliceerd), biz. (. De Rechtbank Rotterdam gaf in een uitspraak van  10
juli  It)87  te  kennen  dat een  werkgever zijn werknemer  niet  via het zenden  van een brief bij
14)(,rbaai ile waclit kan aanzeggen. lir niocten duidelijke at'spraken gemaakt worden over de
01iistandigliedeii w·aarin de werknemer al dan nict geexcuseerd is voor een te late hervatting van
Ill„ „crk/aanilic'den. en die afspraken moeten liefst mede in de eigen taal van de werknemer zijn
vastgelegil iii cen door hem ondertekende verklaring (Rechtbank Rotterdam 10 juli  1987 in de zaak
v'an Km·ac·(i tegen Stolen Stciger liolland (SSII), Prg. \988 nr. 2917).

258  Y. Kotign en J. Zwennis. Rechtspraak arheidsrecht in hool'dlijnen, biz. 65. Genoemd worden onder
andere  I IR If april  1988, NJ  1988 nr. 951, 11R 25 maart  1988. N./  1988 nr. 582:  liR 20 september
|c)<)|, Ni | 991 tir 785.

259   Rood. (klukhcdon in  heweging.  biz.  17
260   Jacobs en  I leerma van Voss,  Elementair Sociaal Recht  1996, biz.  146.
261    Noot van .1 Mannoury onder Rechtbank Rotterdam  10 juli  1987, Prg.  1988 nr. 2977.
262   Kantonrechter Alkmaar 21  jum  1993, RR  no. 322. Deze uitspraak werd besproken  in deel  I  van

deze paragraati zie biz. 295
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betwisting door Birekoven [de werkgever] van deze beschuldigingen en met
verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de aard van deze

procedure en bewijslevering is de kantonrechter van oordeel dat thans onvoldoende
is komen vast te staan dat de door F. [de werknemer] geuite beschuldigingen juist

zijn. " Het discriminatie-aspect is aldus ook in deze zaak niet uitvoerig onderzocht.

Een opmerkelijke ontslagzaak waarin de Commissie Gelijke Behandeling haar
oordeel gaf speelde    in    1994.263 De verplichtingen    die de werkgever heeft    op

grond van de WBEAA en die ten gunste van leden van 'etnische minderheden'

zouden moeten werken bleken (mede) aanleiding te geven tot het ontslag. Na

invulling van de gevraagde gegevens in het kader van de WBEAA-verplichtingen,

waarbij een opmerking werd gemaakt over de etnische afkomst van de werknemer,

volgde vrijwel direct het ontslag met als reden dat de werknemer niet in het team
zou passen. Volgens de Commissie heeft de werkgever "het vermoeden gewekt dat

het ontslag (mede) verband hield met de etnische afkomst van verzoekster" nu dit

ontslag direct volgde op de opmerking betreffende de etnische afkomst van de
werknemer. Dit vermoeden werd niet afdoende weerlegd door de werkgever. Dat
de werknemer niet zou passen binnen het team was naar het oordeel van de
Commissie een bijzonder vage grond voor het ontslag, aangezien niet duidelijk was
om welke reden er sprake  zou  zijn  van 'niet passen'. De conclusie  van  de  Com-

missie was daarom dat de werkgever onderscheid naar ras had gemaakt bij het
beeindigen van de arbeidsovereenkomst.

Afgezien van de hier besproken voorbeelden zijn nog wel andere situaties mogelijk

waarin ontslag op staande voet aan de orde is terwijl het feit dat de werknemer tot

een 'etnische minderheid' behoort in meerdere of mindere mate een rol speelt. Het

is goed dat de rechter een oordeel geeft aan de hand van de concrete omstandighe-
den    van elk geval. Eventuele discriminatoire elementen dienen daarbij, zeker

wanneer de werknemer zich daar uitdrukkelijk op beroept, meer aandacht te

krijgen dan doorgaans het geval is.

4 Procedurele aspecten

De voornaamste kwesties op het procedurele vlak die de aandacht verdienen zijn in
de eerdere paragrafen over procedurele aspecten reeds aan de orde geweest. 264

Het verschil met de situatie v66r de arbeidsverhouding is dat er wanneer het om

ontslag gaat vanzelf al allerlei proceduremogelijkheden openstaan. In zeker opzicht
speelt echter het probleem van de zogenaamde klachtenpyramidei65 ook hier een

rot. Een werknemer zal er immers niet snel toe overgaan tegen zijn werkgever te

263 Commissie Gelijke Behandeling, oordeel  95-63  van 7 december  1995.   Deze  zaak kwam reeds

eerder aan de orde in hoofdstuk 4B, biz. 196.

264  Paragraaf d van hoofdstuk 4B ten aanzien van de situatie v66r de arbeidsverhouding en paragraaf
d deel 2 van dit hoofdstuk ten aanzien van de rol van de arbeidsbureaus in ontslagzaken.

265 Zie boven, hoofdstuk 4B, blz. 242.
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procederen.266 Toch zal in geval van ontslag sneller gebruik gemaakt worden van
de bestaande proceduremogelijkheden dan in andere situaties waarin discriminatie
wellicht een rol gespeeld heeft. Het ligt in de lijn der verwachting dat een werkne-
mer zal protesteren tegen een beeindiging van de arbeidsverhouding door de
werkgever, ook wanneer hij zelf van mening is dat de arbeidsverhouding verstoord
was. 267

Ook tussen de procedurele kant van de rol van het arbeidsbureau enerzijds en
van de rechter anderzijds is een verschil. Anders dan het geval is bij het arbeidsbu-
reau - zoals in deel 2 van de vorige paragraaf besproken werd - speelt het pro-
bleem of sprake is van een onafhankelijke en onpartijdige instantie niet wanneer het
om de rechter gaat. Precies daar ligt ook het belang van de rol van de rechter:
deze kan als onafhankelijke en onpartijdige instantie een objectief oordeel geven
over een (voorgenomen) ontslag. Een preventieve toetsing (via de ontbindingspro-
cedure van artikel 7:685 NBW (1639w BW)) heeft zoals eerder werd opgemerkt
het voordeel dat langs die weg een discriminatoir ontslag voorkomen kan worden.
Vereiste is wel dat de rechter ook inderdaad alle omstandigheden van het geval bij
zijn uitspraak betrekt en met name voldoende aandacht geeft aan eventuele discri-
minatoire elementen.

Op dit punt komen we opnieuw terecht bij het probleem van het bewijs van
discriminatie. Zoals in paragraaf d van het vierde hoofdstuk werd aangegeven
bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid van een omkering van de
bewijslast. In dit hoofdstuk zijn we enkele zaken tegengekomen waarin de rechter
van die mogelijkheid gebruik had kunnen of moeten maken zonder dat hij daartoe
over ging.268 Er is verder geen enkel duidelijk voorbeeld van een voor ons on-
derwerp relevante rechterlijke uitspraak waarin wel werd overgegaan tot omkering
van de bewijslast. Hoogstens valt te wijzen op een uitspraak van de President van
de Rechtbank Groningen waarin de rechter aansloot bij de redenering van de Hoge
Raad in de zaak Binderen betreffende de bedoelde bewijslastomkering.269 Deze
zaak betrof eveneens een geval van (beweerde) rassendiscriminatie bij woningtoe-
wijzing. "Wil eiser met deze zware beschuldiging succes hebben," zo oordeelde de
rechter, "dan zal hij de door hem gestelde discriminatie op zijn minst 'prima facie'
aannemelijk moeten maken. Hij zal daartoe moeten aantonen dat er sprake is van
feiten of omstandigheden waaraan een vermoeden ontleend kan worden dat de
wederpartij zich aan discriminatie heeft schuldig gemaakt. Slaagt hij daarin, dan is
het aan gedaagde om dat vermoeden te weerleggen." Volgens de rechter had eiser
in deze zaak de beweerde discriminatie niet 'prima facie aannemelijk' gemaakt. De
woningstichting had zich bij de toewijzing immers puur op het systeem van
urgentiepunten gebaseerd, waarbij degene met de meeste urgentiepunten het eerst

266 A.T.J.M. Jacobs, Ali en het arbeidsrecht, biz. 5
267 Dit afgezien van het feit dat de werknemer zich meestal moet verweren om zijn aanspraak op een

werkloosheidsuitkering veilig te stellen.
268    De zaak  van de freelance-medewerker bij  de NOS, President Rechtbank Amsterdam  26 juli  1990,

RR no. 243, besproken in paragraaf c van dit hoofdstuk (zie biz. 267) en de zaak van Namroudi
tegen Cemsto,  HR 19 april  1991,  RR  no. 268, besproken  in  deel  3  van deze paragraaf (zie  biz.
308).

269 President Rechtbank Groningen 16 september 1987, RR no. 163.
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voor een woning in aanmerking kwam. De rechter heeft overigens geen aandacht
besteed aan het feit dat de woningstichting kennelijk een spreidingsbeleid voerde,
waarbij 'buitenlanders' alleen in bepaalde flats woningen toegewezen kregen. 270

Ook wanneer het gaat om de bestrijding van rassendiscriminatie bij ontslag is
het van groot belang dat er zogenaamde laagdrempelige instanties zijn waarop
individuen een beroep kunnen doen, zoals de Nationale Ombudsman en de krach-
tens de AWGB ingestelde Commissie Gelijke Behandeling. Daarnaast moet niet

vergeten worden dat ook andere organen of instanties dan die welke een directe

uitspraak naar aanleiding van klachten kunnen doen een rol kunnen spelen bij de
bestrijding van rassendiscriminatie. De inbreng van met name vakbonden en
minderhedenorganisaties kwam in het vierde hoofdstuk reeds ter sprake.271 C)p

deze plaats is het nuttig nog een andere instantie te noemen: de Ondernemingsraad
die in elke onderneming waar tenminste 35 personen werkzaam zijn moet worden
ingesteld.272 Dit overlegorgaan heeft in verband met het goed functioneren van de

onderneming verschillende taken en bevoegdheden die worden beschreven in de

Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De bestrijding van discriminatie wordt

daarbij ook vermeld. In artikel 28 lid 3 WOR lezen we: "De ondernemingsraad
waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het

bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling
van gehandicapte werknemers  in de onderneming."

In het boek "Ondernemingsraad en gelijke behandeling" heeft Asscher-Vonk

gedetailleerd beschreven hoe de Ondernemingsraad invulling kan geven aan deze
opdracht met gebruikmaking van zijn rechten op het punt van informatie, overleg,
advies en instemming met bepaalde besluiten van de ondernemer.273 Een en
ander geldt zowel voor het beleid betreffende werving en selectie als voor scholing
en promotie en de toepassing van de regels van het ontslagrecht. Wat het laatste
betreft kan de Ondernemingsraad bijvoorbeeld in de gaten houden of het ancienni-
teitsbeginsel correct wordt toegepast, of leden van 'etnische minderheden' ten
aanzien van ontslag niet in een onevenredig nadelige positie komen te verkeren ten

opzichte van andere werknemers en of waar collectief ontslag onvermijdelijk blijkt
een goed 'sociaal plan' wordt opgesteld voor de ontslagen werknemers. 274

Gebleken is dat Ondernemingsraden in de praktijk vrijwel geen gebruik maken
van de mogelijkheden die zij hebben om een bijdrage te leveren in de strijd tegen
rassendiscriminatie. Zij nemen zelden initiatief op dit gebied en zijn zich doorgaans
zelfs nauwelijks bewust van het bestaan van de speciale bepaling in de WOR

270 Zie hierover de noot van Possel onder de uitspraak.
271 Zie paragraaf b, blz.  212.
272  Artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden.
273   I.P. Asscher-Vonk, Ondernemingsraad en gelijke behandeling Samsom, Alphen aan den Rijn

1986.

274 Het bestaan van een goede afvloeiingsregeling wordt door de rechter vaak van doorslaggevend
belang geacht bij de beoordeling van de door de werkgever gebruikte ontslagcriteria. Zie bijvoor-
beeld  Hof 's-Hertogenbosch  20 oktober  1987,  RR  no.  165  in de zaak Vredestein.
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betreffende discriminatie.275 Ook hier moeten we dus constateren dat mogelijkhe-
den die wel degelijk bestaan niet altijd voldoende worden benut.

275  Een en ander kwam naar voren uit gesprekken met verschillende Ondernemingsraden en uit een
onderzoek door de Wetenschapswinkel Rechten van de Universiteit Utrecht dat besproken werd in
het LBR-BuUetin (Olaf Stomp, Als ze maar willen? Bestrijding van rassendiscriminatie door de
ondernemingsraad. LBR-Bulletin 1993 nr. 4, biz. 18).
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HOOFDSTUK 6

CONCLUSIES

Het internationaal recht met betrekking tot de rechten van de mens ontleent zowel

zijn kracht als zijn zwakheid aan het gegeven dat staten in elk geval wanneer het
om verdragsbepalingen gaat aan niets meer of minder gebonden zijn dan waar zij
zelf mee ingestemd hebben. Alleen wanneer sprake is van 'ius cogens' ligt dit
anders. Een staat kan in principe niet gehouden worden aan de specifieke bepalin-
gen   van een verdrag   dat   door deze staat   niet is geratificeerd.    Men   kan   in   een
dergelijk geval niet veel meer doen dan erop aandringen dat alsnog tot ratificatie
wordt overgegaan. Daar staat tegenover  dat een staat gehouden kan worden  aan  de

bepalingen van w81 geratificeerde verdragen, ook als dit consequenties heeft voor
het nationale recht die ten tijde van de ratificatie niet waren voorzien. Bovendien
mag van staten verlangd worden dat zij geratificeerde verdragen niet alleen naar de
letter maar ook naar de geest van de betreffende tekst toepassen binnen hun
nationale rechtsorde.

In dit boek is de vraag aan de orde gesteld in hoeverre Nederland voldoet aan
de verdragsrechtelijke eisen betreffende een specifiek onderdeel van het internatio-
nale recht met betrekking tot de rechten van de mens, te weten de uitoefening van
het recht op arbeid zonder discriminatie op grond van ras, een en ander toegespitst
op de toegang tot arbeid enerzijds (hoofdstuk 4) en de betindiging van de arbeids-

verhouding anderzijds (hoofdstuk 5). Ter verkrijging van een antwoord op die
vraag is uitgebreid besproken welke maatregelen op wetgevend, uitvoerend en
rechterlijk niveau genomen zijn waarmee al dan niet expliciet een toepassing is
gegeven aan de internationale vereisten op het betreffende gebied.

Na een serie samenvattende opmerkingen betreffende de algemene hoofdstuk-
ken (hoofdstuk 1 tot en met 3) wordt in dit hoofdstuk de balans opgemaakt, zodat

de vraag in hoeverre Nederland voldoet aan de vereisten die in de relevante
internationale bepalingen gesteld zijn definitief kan worden beantwoord. Daarbij zal
tevens blijken welke wijzigingen dan wel aanvullingen van de regelgeving op het
gebied van de toe te passen verdragsbepalingen noodzakelijk zijn. Per deelonder-

werp zal op deze punten een overzicht worden gegeven. Een en ander wordt
gevolgd door meer algemene conclusies ten aanzien van de toepassing van de
internationale bepalingen ter bestrijding van rassendiscriminatie bij de uitoefening
van het recht op arbeid, alsmede ten aanzien van de mogelijkheden voor de
bevordering van de uitoefening van het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie
als zodanig.

In het eerste hoofdstuk werden de begrippen besproken die in gebruik zijn om het
specifieke onderwerp waarop dit boek betrekking heeft aan te duiden. Het gaat
daarbij  om de begrippen 'discriminatie',  'ras' en 'recht op arbeid'.

Voor het begrip 'discriminatie'  werd een werkdefinitie opgesteld waarin  de
diverse elementen die dit begrip blijkt te bevatten een plaats kregen. In hoofdzaak
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gaat het bij discriminatie om een negatief onderscheid tussen personen dat is
gebaseerd op factoren die gelegen zijn buiten de controle van degenen tegen wie de
discriminatie is gericht en die als kenmerken zijn te beschouwen van de groep
waartoe zij gerekend worden. Een essentieel punt is dat het vaak de (potentitle)
discriminator is die er vanuit gaat dat iemand tot een bepaalde groep behoort. Het
ontbreken van een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond is een ander

belangrijk element van discriminatie. In verband met de arbeidsverhouding zal het
wat dit laatste betreft in de meeste gevallen gaan om eisen die niet functierelevant
zijn. Verder is van belang dat discriminatie ook op indirecte wijze plaats kan
vinden, wat wil zeggen dat een op zichzelf neutrale maatregel in zijn effect nadelig
uitwerkt voor een specifieke groep. Discriminatie moet worden bestreden als een
schending van het basisbeginsel van het systeem ter bescherming van de rechten
van de mens, dat kan worden omschreven met de woorden "alle mensen zijn gelijk
in hun aanspraak  op de rechten  van  de  mens."

In het Nederlandse recht is een definitie van 'discriminatie' opgenomen in
artikel 90 quater Sr. Deze definitie lijkt sterk op de definitie van rassendiscrimina-
tie uit artikel 1 CERD. Voor de niet-strafrechtelijke kant van de zaak is er sinds
kort de AWGB waarin het discriminatiebegrip op een andere wijze is benaderd.
Door deze wet wordt elk onderscheid verboden dat op de in die wet genoemde
gronden is gebaseerd.

De  inhoud  van het begrip   'ras'  is  voor een belangrijk deel gekleurd  door  de
historische context waarin het is gebruikt. Bepalend waren vooral de bescherming
van 'nationale minderheden' onder de Volkenbond, de afkeer van het nationaal
socialisme ten tijde van de oprichting van de Verenigde Naties en de dekolonisatie-
golf die enkele decennia daarna op gang kwam. Hoewel in geen van de internatio-
nale bepalingen waarin rassendiscriminatie verboden wordt een definitie is gegeven
van de term 'ras' is duidelijk dat het begrip ruim moet worden opgevat. Behalve

'ras' in 'enge' zin, dat verwijst naar erfelijke, biologische eigenschappen die een
groep mensen gemeen heeft, omvat 'ras' in ruime zin ook culturele elementen, te
omschrijven    met    de   term ' etnische afstamming', en geografische elementen,    te
omschrijven   met   de term 'nationale afstamming'. Dit woordgebruik   is   ook   in

overeenstemming met de in artikel 1 CERD gegeven opsomming van raciale

gronden.
In het Nederlandse recht wordt de term 'ras' eveneens in ruime zin geYnterpre-

teerd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 CERD. Zowel voor het internatio-
nale als voor het nationale niveau is overigens niet zozeer van belang dat er een
opsomming is van alle denkbare discriminatiegronden. Voldoende is een aandui-

ding van discriminatiegronden aan de hand waarvan duidelijk kan worden of in een
concreet geval sprake is van onderscheid op basis van een eigenschap waarover
men als individu zelf geen controle heeft. In dat opzicht voldoet het Nederlandse
recht in elk geval aan de internationale eisen.

Voornaamste probleempunt ten aanzien van de term 'ras' is de vraag in
hoeverre 'nationaliteit'  daar ook onder  valt.  Er  moet een onderscheid gemaakt
worden tussen 'nationaliteit' in etnische zin en 'nationaliteit' in staatkundige zin.
De eerste  van de twee  valt  in elk geval onder 'ras'. 'Nationaliteit' in staatkundige
zin kan echter niet  als een raciale grond worden beschouwd, niet alleen omdat het
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vaak als grond voor discriminatie is uitgesloten in de verdragen die op het uitban-
nen van rassendiscriminatie betrekking hebben, maar ook omdat het niet be-
schouwd kan worden als een raciale eigenschap waarover men als individu geen
controle heeft. Bestrijding van discriminatie naar nationaliteit in staatkundige zin
komt desainiettemin in dit boek aan de orde als onderdeel van de bestrijding van
rassendiscriminatie. Het gaat namelijk om een aan 'ras' verwante grond. Boven-
dien blijken zelfs staten in toenemende mate ook discriminatie naar nationaliteit in
staatkundige zin mee te willen nemen bij de strijd tegen rassendiscriminatie. Deze
voor de positie van 'etnische minderheden' gunstige ontwikkeling - een groot deel
van deze groep is immers niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit - is nog
niet voltooid. Wanneer het er op aan komt blijken staten nog steeds terug te vallen
op de mogelijkheden die het internationaal recht hen biedt om onderscheid te
maken tussen vreemdelingen en de eigen staatsburgers. Een en ander weerspiegelt
zich in de Nederlandse AWGB, waarin 'nationaliteit' als verboden grond voor
onderscheid is opgenomen maar waarin ook de mogelijkheid voor de staat om wel
op deze grond een onderscheid te maken is opengehouden.

Om de onderzoeksgroep aan te duiden is in dit boek uit de vele benamingen
die in Nederland in omloop zijn of geweest zijn de term 'etnische minderheden'

gekozen. Bij de Nederlandse overheid (maar ook bij anderen) spelen bij het
definieren van deze groep doorgaans twee verschillende factoren mee: het feit dat
de betreffende groep personen bevat die 'van elders' afkomstig zijn en dat het gaat
om een groep die in een achterstandspositie verkeert op onder andere de arbeids-
markt. De term 'etnische minderheden' wordt in dit boek enigszins anders ge-
bruikt. Er zij mee aangegeven dat het gaat om een groep van personen die binnen
de Nederlandse samenleving etnisch gezien in een minderheidspositie verkeert maar
waarvan de leden niet noodzakelijkerwijs 'van elders' afkomstig zijn. Op grond
van deze minderheidspositie verkeren de leden van de groep potentieel in een
achterstandspositie die in het bijzonder door discriminatie kan zijn veroorzaakt. Het
is niet zo dat met het behoren tot de bedoelde groep de achterstand bij voorbaat
vaststaat. De situatie kan per persoon verschillen en zal ook per persoon bekeken
moeten worden. Aan het behoren tot de groep 'etnische minderheden' kan hoog-
stens een vennoeden van achterstand ontleend worden. Om die reden en ook
vanwege het mogelijk stigmatiserend effect van een indeling bij de groep 'etnische
minderheden' verdient het aanbeveling dat alsnog een subjectief element wordt
toegevoegd waar het gaat om de criteria op grond waarvan bepaald wordt of
iemand al dan niet tot deze groep behoort.

De laatste van de drie kernbegrippen in dit onderzoek is 'recht op arbeid'. Als
recht van de mens is dit een recht dat door ieder dient te kunnen worden genoten,
vrij van enige discriminatie op grond van ras. Uit de achterstand op de arbeids-
markt van veel leden van 'emische minderheden' blijkt dat van de realisatie van dit
recht  tot op heden te weinig terecht  komt.

Het belang van arbeid is breed. Naast het ontvangen van loon is dat belang
gelegen in de ontplooiingsmogelijkheden voor de mens, in het deelnemen aan de
samenleving en het vervullen van een nuttige functie in die samenleving. Als recht
van de mens blijkt het vele aspecten te hebben die ook in verschillende vormen
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terugkeren in internationale zowel als nationale bepalingen terzake. Met name gaat
het om het streven naar volledige werkgelegenheid en de vrije keuze van arbeid.

Ter verwezenlijking van beide hoofdaspecten van het recht op arbeid hebben
staten verplichtingen die zowel op het vlak van een zich onthouden van inmenging
kunnen liggen als op het vlak van actieve bemoeienis ter bevordering van het genot
van dat recht. Met andere woorden, het recht op arbeid is een duidelijk voorbeeld
van een recht dat noch puur 'klassiek' noch puur 'sociaal' is te noemen maar
elementen van beide categorieen  in zich heeft. Hoewel   het een winstpunt   is  dat
beide hoofdaspecten  van het recht op arbeid sinds de herziening  van  1983  in  de
Nederlandse grondwet te vinden zijn valt het te betreuren dat het eerste aspect
alleen in de vorm van een 'zorgplicht' en het tweede alleen in de vorm van een
'klassieke' bepaling is opgenomen. Dit levert niet direct een tekortschieten in de
uitvoering van verdragsbepalingen op, aangezien de scheiding tussen 'klassieke' en
'sociale' bepalingen daar over het algemeen langs dezelfde lijnen is aangebracht.
Het zou de realisatie van het recht op arbeid echter zeer ten goede komen wanneer
stimulerende bepalingen zouden worden geformuleerd die beide kanten in zich
verenigen. Dat geldt in feite eveneens voor het internationale niveau, daar het
gegeven dat het recht op arbeid zowel 'sociale' als 'klassieke' kanten heeft niet
expliciet maar alleen impliciet is terug te vinden in de relevante verdragsbepalin-
gen.

De verdragsbepalingen die in dit boek centraal staan hebben alle betrekking op de
uitbanning van rassendiscriminatie, de erkenning van (elementen van) het recht op
arbeid en/of op de rechtspositie van migrerende werknemers. Op het niveau van de
VN gaat het in de eerste plaats om de CERD waarin is vastgelegd dat het recht op
arbeid, op vrije keuze van arbeid en bescherming tegen werkloosheid dient te
kunnen worden genoten    vrij van rassendiscriminatie (artikel    5    (e)    (i)).     In    het
CESCR is het recht op arbeid neergelegd (artikel 6). De uitoefening van dat recht
moet zonder discriminatie plaats kunnen vinden (artikel 2 lid 2 CESCR). In het
CCPR is het recht van burgers op toegang tot de overheidsdienst neergelegd

(artikel   25   (c); in artikel   2   lid    1    CCPR   is   ook   voor dit verdrag een discrimina-
tieverbod te vinden). Het CCPR kent verder een algemeen gebod van gelijke
behandeling en een discriminatieverbod in artikel 26, dat op basis van onder meer
een serie uitspraken van het HR Ct ook op het recht op arbeid uit het CESCR van
toepassing moet worden geacht.

Op Europees niveau is er het ESC dat in het eerste artikel verplichtingen van
staten noemt ter verzekering van het genot van het recht op arbeid. De preambule
van dit verdrag kent een non-discriminatiebepaling met een limitatieve opsomming
van discriminatiegronden (waaronder zich 'ras' en 'nationale afkomst' bevinden).

De ILO heeft in geen van de verdragen die onder deze organisatie tot stand
zijn gekomen een bepaling opgenomen waarin het recht op arbeid met zoveel
woorden is erkend. Een dergelijke bepaling zou het stelsel van ILO-conventies, die
in feite voor een belangrijk deel verband houden met de uitoefening van het recht
op arbeid, vollediger maken en bovendien de mensenrechtenkant van het werk van
deze  organisatie een extra accent geven.  C. 111  van  de ILO verbiedt discriminatie
op  grond  van  ras of 'national extraction' in verband met arbeid en beroep.  C. 122
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legt staten op om een beleid te voeren ter bevordering van "full, productive and
freely chosen employment" (artikel 1). De vrije keuze van arbeid moet daarbij
eveneens meegenomen worden, een en ander zonder onderscheid op grond van ras
of 'national extraction'.   C. 158 verbiedt ontslag zonder geldige reden en noemt
ontslag op grond van ras of 'national extraction' als voorbeelden van een ontslag
met een reden die niet geldig is. Dit laatste verdrag is (nog) niet door Nederiand

geratificeerd.
Over het onderwerp 'migrerende werknemers' zijn aparte bepalingen opgesteld

die bedoeld zijn om deze werknemers en hun familieleden bescherming te bieden
en te garanderen dat zij niet slechter behandeld worden dan staatsburgers op
diverse gebieden. Voor de ILO gaat het om C.97 en de (nog) niet door Nederland

geratificeerde C. 143. Op Europees niveau  gaat het om de artikelen  18 en  19  ESC
en de ECLSMW. Tenslotte is op VN-niveau een nieuw verdrag over migrerende
werknemers opgesteld (de ICMW), dat nog niet in werking getreden is en ook nog
niet door Nederland is geratificeerd.

In het derde hoofdstuk hebben we gezien dat er aan de daadwerkelijke toepassing
van internationale bepalingen op het nationale niveau nogal wat haken en ogen
zitten. Dat neemt echter niet weg dat er vele verschillende manieren zijn waarop
een verdragsbepaling inhoudelijk een toepassing kan vinden binnen de nationale
rechtsorde.

De meest vergaande wijze om een internationale bepaling toe te passen is
wanneer daaraan rechtstreekse werking wordt verleend, hetgeen wil zeggen dat
burgers zich voor de nationale rechter op die bepaling kunnen beroepen. Of een
bepaling rechtstreeks kan werken binnen de Nederlandse rechtsorde is een kwestie
die uiteindelijk door de rechter wordt uitgemaakt, al zal hij voor zijn beslissing in
dezen ook kijken naar hetgeen hierover gezegd is in bijvoorbeeld de Memorie van
Toelichting bij de goedkeuringswet voor een bepaald verdrag.

De rechter kan verschillende criteria gebruiken om tot zijn beslissing te
komen. Behalve de al dan niet uitdrukkelijke intentie van de verdragsluitende
partijen en de aard, strekking en inhoud van de betreffende bepaling kan de rechter
ook de concrete situatie er bij betrekken. Het is met name dit laatste criterium dat
van belang is voor een meer progressieve benadering van het begrip 'rechtstreekse

werking', waarbij met name aan bepalingen die niet 'klassiek' maar veeleer

'sociaal' zijn wat betreft karakter of formulering eveneens rechtstreekse werking
kan worden toegekend. De ontwikkeling in die richting gaat helaas langzaam. Van
belang voor deze ontwikkeling is de mogelijkheid dat bepalingen uit het CESCR in
combinatie met het rechtstreeks werkende non-discriminatieartikel uit het CCPR
wal als rechtstreeks werkend worden beschouwd. Wellicht zal het ook bevorderlijk
zijn voor de erkenning dat sociale rechten rechtstreekse werking kunnen hebben
wanneer op internationaal niveau een individueel klachtrecht met betrekking tot de
rechten uit het CESCR wordt aanvaard.

Tamelijk verre toekomstmuziek is de gedachte aan een rechtstreeks werkende
bepaling betreffende het recht op arbeid in een ILO-conventie, waarbij andere
conventies van deze organisatie zouden kunnen worden gebruikt voor de nadere

precisering  van de inhoud  van een dergelijke bepaling. Voorlopig is vooral  van
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belang dat de rechter de kwestie van mogelijke rechtstreekse werking van een
verdragsbepaling niet omzeilt maar gebruik maakt van de mogelijkheden om te
komen tot een progressiever omgang met deze kwestie.

Afgezien van de toekenning van rechtstreekse werking zijn er nog andere
manieren om internationale bepalingen op nationaal niveau een toepassing te geven.
In verband daarmee worden van staten diverse soorten van handelen of nalaten
verlangd. In oplopende graad van intensiteit   van   de   aan de staat opgelegde   ver-
plichtingen kan gesproken worden  van een verplichting "to respect", "to protect",
"to redress"  en "to fulfil", naar analogie  van de door Eide gemaakte driedeling  en
met toevoeging van de in eerste instantie ook door hemzelf vermelde verplichting
"to redress". Belangrijk   is   dat de meest vergaande verplichting, de feitelijke
verschaffing van arbeid, niet eerder   aan  de   orde   komt dan nadat gebleken   is   dat
nakoming van de drie minder vergaande verplichtingen onvoldoende resultaat
oplevert. Met andere woorden, zelfs als men positieve discriminatie (zeker wan-
neer die de vorm heeft van de instelling van quota) toelaatbaar acht mag men daar
pas  toe   over   gaan   na alle minder vergaande maatregelen te hebben beproefd.    De
drie minder vergaande verplichtingen blijven trouwens van belang, al was het
alleen al omdat individuen altijd de kans moeten hebben om zelf in hun behoeften
te voorzien - die vrijheid moet de staat blijven respecteren.

Behalve de hierboven besproken verticale werking van internationale bepalin-
gen (tussen burgers en overheid) bestaat er ook horizontale werking (tussen burgers
onderling) van dergelijke bepalingen. In verband met de uitoefening van het recht
op arbeid is het vooral de verhouding tussen werkgever en werknemer waarbij
deze horizontale werking aan de orde kan zijn. Van de werkgever mag omdat hij
over een zekere machtspositie beschikt verwacht worden dat hij de relevante
internationale normen eveneens nakomt. Normen zoals die van de ILO zijn
bovendien vaak bedoeld voor de verhouding werkgever - werknemer en zullen dan
ook pas werkelijk effect hebben wanneer zij ook binnen die verhouding gelding
hebben. Cao-bepalingen kunnen in dat verband een belangrijke rot spelen.

Ten aanzien van de  toelating  van  vreemdelingen  tot  het  grondgebied  -  een kwestie
die aan de orde is voordat van enige toegang tot de arbeidsmarkt sprake kan zijn -
kan gezien de vrijheid waarover staten op dat punt beschikken niet gezegd worden
dat Nederland onvoldoende uitvoering geeft aan de voornaamste internationaalrech-
telijke bepalingen. Als er in de relevante internationale bepalingen al iets te vinden
is aangaande de toelating tot het grondgebied van staten betreft dit veeleer de wijze
waarop die toelating geregeld is dan de geoorloofdheid van restricties op die
toelating als zodanig. Het is in dat verband dat in artikel 1 van C.97 en ook in het
'report form' bij deze conventie aan staten gevraagd wordt informatie te verstrek-
ken over regelingen betreffende immigratie, omdat die informatie van belang is
wanneer men na wil gaan of het verdrag voldoende wordt toegepast. Zolang
Nederland die informatie blijft verstrekken is er verder weinig aan de hand. Van
C.97 werd verder in hoofdstuk 4A het vierde artikel aangehaald, waarin van staten
verlangd wordt dat zij zorgen dat de toelating soepel verloopt in die gevallen
waarin de staat zelf een actief aandeel in de recrutering van migrerende werkne-
mers heeft. Aangezien van actieve werving al jaren praktisch geen sprake meer is
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geweest is dit artikel nauwelijks nog actueel. Voor het overige bevatten de voor
ons onderwerp relevante verdragsbepalingen geen beperkingen op de vrijheid van
staten om hun toelatingsbeleid te regelen zoals zij dat zelf wensen.

De volgende kwestie is het beperken van de toegang  tot  de arbeidsmarkt, enerzijds
ten aanzien van (nog) niet tot het grondgebied toegelaten vreemdelingen, anderzijds
ten aanzien van vreemdelingen die reeds legaal in Nederland verblijven. Zoals in
hoofdstuk 4A bleek bestaat er als het ware een tweede toelatingssysteem waar het
de arbeidsmarkt betreft. Zolang  het  gaat om vreemdelingen   die  nog  nia   tot  het
grondgebied zi/n toegelaten komen die beperkende maatregelen over het algemeen
niet in botsing met de relevante verdragsbepalingen, aangezien de door Nederland
geratificeerde bepalingen, Als zij al op een of andere wijze het maken van een
onderscheid naar nationaliteit op het terrein van de arbeid verbieden, de verplich-
tingen voor de staat in bijna alle gevallen pas laten beginnen vanaf het moment dat
sprake is van legaal verblijf van een vreemdeling op het grondgebied. Zo verlangt
artikel 6 C.97 dat de staat een gelijke behandeling ten aanzien van onder meer de
arbeidsvoorwaarden toepast ongeacht ras of nationaliteit van de werknemer in
kwestie, maar dit geldt alleen ten aanzien van "immigrants lawfully within its
territory".  Ook het recht "to engage in a gainful occupation in the territory of other
Contracting Parties" uit artikel   18   ESC is alleen van toepassing voor vreemdelin-
gen die "lawfully resident or working regularly within the territory of the Contrac-
ting Party concerned" zijn.

Wel wordt in artikel 18 ESC van staten verlangd dat zij de regelingen betref-
fende de toegang tot arbeid toepassen "in a spirit of liberality" (lid 1) en dat zij die
regelingen ook liberaliseren (lid 3) voor werknemers uit de verdragsstaten. Dit is
een van de weinige verdragsbepalingen op grond waarvan we kunnen stellen dat
tenminste een versoepeling is vereist van wat hiervoor is aangeduid als het zoge-
naamde tweede toelatingssysteem - het systeem van beperkingen op de toelating tot
de arbeidsmarkt dat bestaat naast de beperkingen op toelating tot het grondgebied.
Het betekent dat Nederland met het aannemen van de WAV, die niet soepeler maar
nog strenger is dan de WABW die daarv66r gold, niet in overeenstemming heeft
gehandeld met artikel 18 ESC. Een en ander geldt bij de vereisten voor toelating
tot de arbeidsmarkt die gesteld worden ten aanzien van reeds legaal op het grond-
gebied verblijvende vreemdelingen (waarover hieronder meer) en mogelijk ook ten
aanzien van vreemdelingen die nog geen toestemming voor onbeperkt verblijf op
het grondgebied hebben verkregen - al worden de beperkingen ten aanzien van de
toelating tot het grondgebied hierdoor niet aangetast, zoals ten overvloede uitdruk-
kelijk vermeld is in het Appendix bij het ESC. Het Committee of Independent
Experts of the European Social Charter heeft overigens, zoals we zagen in hoofd-
stuk 4A, nog geen uitdrukkelijke en ondubbelzinnige uitspraak gedaan over de
onderhavige kwestie.

De belangrijkste uitzondering op hetgeen hierboven gesteld werd, te weten dat
het zogenaamde tweede toelatingssysteem niet met de relevante verdragsbepalingen
in strijd komt zolang het gaat om de positie van vreemdelingen die nog niet legaal
verblijven op het grondgebied van de staat, wordt gevormd door artikel 6 CESCR.
Dit artikel, waarin het recht op arbeid is neergelegd en dat volgens artikel 2 lid 2
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van hetzelfde verdrag zonder discriminatie op welke grond dan ook dient te worden
toegepast, heeft gelding voor ieder die valt onder de rechtsmacht van de staat en/of
zich op het grondgebied van de staat bevindt. Hoewel ook hier geen sprake is van
een inbreuk op de bevoegdheid van de staat om de toegang tot het grondgebied te
beperken (en dus eventuele illegaal op dat grondgebied verblijvende personen te
verwijderen) mag de toegang tot de arbeidsmarkt daarom niet beperkt worden voor
vreemdelingen die zich reeds feitelijk op dat grondgebied bevinden, ook al hebben
zij geen of nog geen toestemming om daar onbeperkt te verblijven. Waar op basis
van het ESC enkel sprake was van een vereiste om de regelingen van de WAV te
versoepelen moet op grond van artikel 6 CESCR dus de conclusie getrokken
worden dat de WAV als extra toelatingssysteem voor de arbeidsmarkt ast het
restrictief toelatingsbeleid waar het het grondgebied betreft niet kan blijven voort-
bestaan.

Kijken we naar de positie van vreemdelingen die zijn toegetaten tot het
grondgebied, dan komen we opnieuw uit bij strijdigheid met artikel 6 CESCR van
de beperkende maatregelen ten aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt uit de
WAV. Ten aanzien van legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen mag al
helemaal geen sprake zijn van discriminatie naar nationaliteit bij het genot van het
recht op arbeid: zij bevinden zich onmiskenbaar onder de rechtsmacht   en   op   het
grondgebied van de Nederlandse staat. Daarnaast komt het vereiste van een
tewerkstellingsvergunning, dat pas na een verblijf van drie jaren komt te vervallen,
in strijd met artikel 8 lid 2 ECLSMW dat een beperking van de vrije arbeidskeuze
voor niet langer dan 66n jaar toestaat. Ook op dat punt voldoet het Nederlandse
recht dus niet aan de internationale eisen zolang de WAV van kracht blijft. Het feit
dat van regeringswege is gesteld dat er in de praktijk geen problemen zullen zijn
met de vrije arbeidskeuze vaar de termijn van drie jaar is verstreken is geen
argument om de wet ongewijzigd in stand te laten: het is integendeel juist een extra
argument om de WAV af te schaffen. Zodra men bereid is de termijn tenminste
terug te brengen van drie naar twee jaren zou er ook geen hindernis meer bestaan
om  alsnog  over te  gaan tot ratificatie van C.143.

Een andere wet waarmee nog onvoldoende tegemoetgekomen wordt aan de
eisen van met name het CESCR is de Wet Benoembaarheid van Vreemdelingen in
Openbare Dienst. Deze wet is weliswaar een grote verbetering ten opzichte van de
eerder geldende Wet regelende de Benoembaarheid van Vreemdelingen tot Lands-
bedieningen, al was het alleen al vanwege het feit dat het uitgangspunt dat benoem-
baarheid van vreemdelingen in principe niet mogelijk was in de nieuwe wet is

vervangen door het uitgangspunt dat hun aanstelling in principe wet mogelijk is.
Terecht heeft Nederland van deze wetswijziging melding gemaakt in de rapportage
aan de verschillende internationale comites. Zoals echter in hoofdstuk   4A   werd
aangegeven is de wet nog niet ver genoeg afgeschaft zolang men voor bepaalde
functies de Nederlandse nationaliteit blijft eisen zonder dat daarvoor een rechtsgel-
dig argument aanwezig is. De staatsveiligheid kan immers niet als een dergelijk
argument worden opgevoerd daar die veiligheid, evenmin trouwens als de in artikel
125e lid 2 van de Ambtenarenwet genoemde "andere gewichtige belangen van de
staat", op zichzelf niet door een vreemde nationaliteit bedreigd kan worden.  En een
op zich zelf niet onredelijke eis ten aanzien van de verblijfsduur - men kan zich
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voorstellen dat een zekere vertrouwdheid met de Nederlandse samenleving nodig is
voor de uitoefening van sommige openbare functies - heeft men juist afgewezen
omdat dan de geschiktheid voor de functie niet meer voorop zou staan. Dit
ondanks het feit dat de 'vertrouwdheid met de Nederlandse samenleving' wel
degelijk een geschiktheidseis zou kunnen zijn. De artikelen 3 en 19 lid 3 Gr laten
overigens nog steeds ruimte voor het uitsluiten van niet-Nederlanders en zijn in die
zin eveneens te beperkt als het gaat om de vraag of het nationale recht in overeen-
stemming is met het CESCR.

Maatregelen die een beperking van de toegang tot arbeid inhouden voor
vreemdelingen hebben niet alleen tot gevolg dat er een onderscheid wordt gemaakt
tussen Nederlanders en vreemdelingen: een en ander brengt ook een onderscheid
met zich mee binnen de groep van personen die gerekend worden tot de 'etnische
minderheden' in Nederland. Wat problematiek betreft kan immers van den specifie-
ke groep gesproken worden, terwijl leden van die groep in sommige gevallen wel
maar in andere gevallen niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
Afgezien van de nog tamelijk zeldzame gevallen waarin uitdrukkelijk van de staat
verlangd wordt dat maatregelen worden genomen ter realisatie van het recht op
arbeid zonder discriminatie op grond van nationaliteit is in dat verband van belang
de in hoofdstuk 4A gesignaleerde voorzichtige ontwikkeling in de richting van een
verbod van rassendiscriminatie waarbij nationaliteit als verboden grond voor
onderscheid is inbegrepen. Noch de internationale comit6s noch de staten hebben
hierover tot nog toe enige expliciete uitspraak gedaan, terwijl bij gelegenheid wordt
teruggegrepen op de bevoegdheid van staten om wal een onderscheid naar nationa-
liteit te maken. Dat betekent dat op dit moment niet gezegd kan worden of Neder-
land voldoet aan de internationale eisen op dit speciale punt, simpelweg omdat die
eisen nog onduidelijk zijn. Wel kan in zijn algemeenheid gezegd worden dat
Nederland op het goede spoor zit wanneer de ontwikkeling om nationaliteitsdiscri-
minatie in toenemende mate te bestrijden als onderdeel van rassendiscriminatie
wordt voortgezet.

Het feit dat rassendiscriminatie als hoofdoorzaak kan worden aangemerkt van de
achterstandspositie die leden van 'etnische minderheden' in veel gevallen innemen
op de arbeidsmarkt heeft inmiddels, al is daar nogal wat tijd en moeite mee heen
gegaan, in zijn algemeenheid de erkenning gekregen die noodzakelijk is om het
probleem van die achterstandspositie aan te pakken. Hier zij overigens niet mee
gezegd dat er geen andere factoren zijn die meespelen bij het ontstaan van achter-
stand  op de arbeidsmarkt bij leden van 'etnische minderheden'.   Met  name  een
gebrek aan voldoende scholing kalI in bepaalde gevallen zeker een rol spelen.
Onvoldoende scholing mag echter niet gebruikt worden als een argument waarmee
de rol van discriminatie, in directe of in indirecte vorm, ontkend wordt. We mogen
niet voorbijgaan aan onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat ook hooggeschoolden
onder de 'etnische minderheden' vaker werkloos zijn en dat ongeschoolden onder
de Nederlanders minder vaak werkloos bleken dan ongeschoolden onder de
'etnische minderheden'. Bovendien  kan  ook een achterstand in scholing   door
rassendiscriminatie veroorzaakt zijn.
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De maatregelen die moeten bijdragen tot een verdergaande realisatie van het recht
op arbeid vrij van rassendiscriminatie vallen in twee soorten uiteen. Naast maatre-
gelen die specifiek bedoeld zijn ter uitbanning van discriminatie op grond van ras
zijn er ook maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheid. Uitgangspunt voor
deze laatste soort van maatregelen is het streven naar volledige werkgelegenheid,
een van de voornaamste elementen van het recht op arbeid. Zogenaamde achter-
standsgroepen verdienen in dat verband extra aandacht.

In paragraaf a van hoofdstuk 4B werden diverse maatregelen besproken die
bedoeld zijn ter verbetering van de werkgelegenheid. Op internationaal niveau is
terecht gewaarschuwd dat dergelijke maatregelen niet alleen een blijk van goede
wil moeten zijn maar ook daadwerkelijk effect dienen te hebben. Het simpele feit
dat de werkloosheid onder leden van 'emische minderheden' nog altijd gemiddeld
vier keer zo hoog ligt als de werkloosheid onder 'autochtone Nederlanders' leert
ons dat het effect van de werkgelegenheidsmaatregelen onvoldoende is. Daarmee
staat tegelijk ter discussie of wel genoeg is gedaan om te voldoen aan de internatio-
nale verplichtingen terzake.

Deze tamelijk harde conclusie houdt niet in dat alle genomen maatregelen
waardeloos zijn. Wel is het zo dat de genomen maatregelen enerzijds op verschil-
lende punten niet goed genoeg blijken om de problemen op te lossen (de kwestie
van de effectiviteit) en anderzijds voor een deel weer teniet gedaan worden door
andere maatregelen die feitelijk in strijd zijn met het streven naar volledige
werkgelegenheid.

Wat het laatste betreft werd met name in het derde en vierde hoofdstuk
aangegeven dat een recht op arbeid ook de plicht meebrengt om zich van handelin-
gen te onthouden die een inbreuk op dat recht zouden betekenen. Vacaturestops,
het wegbezuinigen van banen, het intrekken van overheidssubsidie waardoor banen
in gevaar komen maar ook reorganisaties in bedrijven waardoor ontslagen vallen
zijn in die zin als strijdig met het recht op arbeid te beschouwen. Dit soort inbreuk
moet zo veel mogelijk voorkomen worden, en dat kan zeker meer dan nu vaak het
geval is. Is een reorganisatie echt onvermijdelijk, dan dient alles op alles te worden
gezet om alternatieve werkgelegenheid te vinden voor degenen die hun baan
verliezen. Beloftes in die richting dienen ook waargemaakt te worden. Als laatste
middel kan ter compensatie van de verloren baan een afvloeiingsregeling getroffen
worden, maar evenals schadevergoeding in individuele ontslagzaken is dat in veel
gevallen een oplossing bij gebrek aan beter.

Ten aanzien van de effectiviteit van de diverse maatregelen ter bevordering
van de werkgelegenheid voor leden van 'etnische minderheden' is in hoofdstuk 4B
een aantal opmerkingen gemaakt. Op deze plaats kan gezegd worden dat de
genomen initiatieven (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen; EMO-plannen; Stichtingsakkoord; opname in cao's van
bepalingen over invoering van lage loonschalen, over scholing, werkgelegenheid en
deeltijdarbeid; WBEAA) alle als stappen in de goede richting kunnen worden
gekwalificeerd maar waar het op de daadwerkelijke uitvoering aankomt nog tot
onvoldoende resultaten hebben geleid. Waar het vooral om gaat is daarom een
betere uitvoering van de bestaande maatregelen. Van groot belang is daarbij dat de
betrokken werkgevers (inclusief de overheid als werkgever) zich laten overtuigen
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van het nut van een goede uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen.
Daarnaast echter dient vooral het instrument van het taakstellend werkplan een veel
grotere rol te krijgen dan tot nog toe het geval is. Werkelijke resultaten op het
niveau van de individuele onderneming zijn immers pas te bereiken wanneer men
bereid is het eigen personeelsbeleid te analyseren en te verbeteren.

Wanneer de nu voorgestelde wijzigingen in de WBEAA doorgevoerd worden

krijgt het taakstellend werkplan wellicht vanzelf al meer aandacht. Het wordt dan
immers samengevoegd met het jaarverslag, zodat het niet langer om een apart na te
komen verplichting zal gaan. Bovendien mogen we verwachten dat de gewijzigde
wet beter uitgevoerd zal worden vanwege het feit dat de sociale partners zeggen
zich in die gewijzigde wet meer te kunnen vinden dan in de wet zoals die tot nu
toe van kracht is geweest. Het mogelijke nadeel van een verminderde openbaarheid
onder de gewijzigde wet zou verder in een voordeel kunnen verkeren. Wanneer
speciaal minderhedenorganisaties de bevoegdheid hebben om de verslagen in te
zien en vddr openbaarmaking moeten overleggen met de betreffende werkgever
zullen deze organisaties wellicht sneller door werkgevers betrokken worden bij het
opstellen van verslag en werkplan.

Als het goed is wordt met behulp van de werkgelegenheidsmaatregelen die
specifiek bedoeld zijn voor leden van 'etnische minderheden' een situatie bereikt
waarin zij genoeg hebben aan de algemene maatregelen op het gebied van de
werkgelegenheid. Het zou echter niet in hun belang zijn wanneer tot zo lang niets

zou worden gedaan op het vlak van bevordering van de werkgelegenheid in het
algemeen. Met algemene werkgelegenheidsmaatregelen kan ook voor die tijd een
bijdrage geleverd worden aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van le(len van
'etnische minderheden',  al  was het alleen al omdat  zij vaak vallen  in de categorie
'langdurig werklozen'.  Er moet serieus werk gemaakt worden van een herverdeling
van de beschikbare arbeid. Deeltijdarbeid, verkorten van de werkweek, verlofrege-
lingen en het omzetten van vrijwilligerswerk in betaalde banen zijn daarvoor

belangrijke instrumenten. Het bevorderen van de mogelijkheden voor zelfstandig
ondernemerschap is in dit verband eveneens van belang.

Ook ten aanzien van de maatregelen ter uitbanning van rassendiscriminatie moet de

vraag naar de effectiviteit gesteld worden. Voor deze in paragraaf b van hoofdstuk
4B besproken maatregelen (de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, de
AWGB, de Uitvoeringswet bij de ECLSMW, de richtlijnen voor arbeids- en
uitzendbureaus, anti-discriminatiebepalingen in cao's, de aanbevelingen inzake

werving en selectie van de Stichting van de Arbeid) geldt dat zij over het algemeen
als voldoende uitvoering van de internationale vereisten kunnen worden aange-
merkt. Evenals    bij de hierboven besproken werkgelegenheidsmaatregelen    moet
echter geconstateerd worden dat de met die maatregelen behaalde resultaten
tegenvallen, terwijl een betere toepassing ervan de resultaten beslist verbeteren
zou. Arbeids- en uitzendbureaus, die dicht bij de praktijk staan van de toegang tot
arbeid, hebben op dat punt een belangrijke taak.

Het belang van goede proceduremogelijkheden mag niet vergeten worden. In
dat verband is het goed er nog eens op te wijzen dat de betrokken instanties onder
meer waar het gaat om een strafrechtelijke aanpak voldoende alert dienen te
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reageren - meer dan nu vaak het geval is - en dat ook de rechter in discriminatieza-
ken alert moet zijn in het bijzonder waar het de mogelijkheid van omkering van de
bewijslast betreft.

Op enkele punten dient de regelgeving overigens wel degelijk te worden
aangevuld. Zo ontbreekt in de gedragscodes voor arbeids- en uitzendbureaus een
duidelijke bepaling inhoudende dat deze instanties zich, behalve dat zij niet op
discriminerende eisen van werkgevers in mogen gaan, ook zelf van discriminerend
handelen dienen te onthouden, een eis die op grond van artikel 2 lid 1 (a) en (d)
CERD in de nationale regelgeving dient te worden opgenomen. Verder zou er een
sollicitatiecode moeten komen, liefst op wettelijke basis, waarin van werkgevers
verlangd wordt dat zij zorgvuldig en controleerbaar te werk gaan bij het vaststellen
van de functie-eisen en waarin een verplichting voor werkgevers is opgenomen om
te motiveren waarom afgewezen kandidaten niet zijn aangenomen. Juist de moeilij-
ker te achterhalen indirecte discriminatievormen kunnen zo aan het licht komen,
aangezien de hoogte van de functie-eisen en de motieven voor een afwijzing als zij
zwart op wit staan makkelijker ter discussie kunnen worden gesteld.

Het in verband met werkgelegenheidsmaatregelen hierboven besproken
instrument van het taakstellend werkplan, zoals dat werd opgenomen in de WBE-
AA en het Stichtingsakkoord, heeft ook zijn nut in verband met de bestrijding van
discriminatie. Een dergelijk plan kan immers de basis vormen voor het doorlichten
van het eigen personeelsbeleid en de gebruikte wervingsmethoden, functievereisten
en selectiecriteria op eventuele direct maar vooral ook indirect discriminerende
elementen. Opnieuw is daarom de conclusie op zijn plaats dat het taakstellend
werkplan meer aandacht verdient dan het tot nu toe meestal krijgt.

Ook in het geval van maatregelen ter uitbanning van rassendiscriminatie zien
we trouwens dat er maatregelen bestaan die het bereiken van het beoogde resultaat
feitelijk tegenwerken. Een duidelijk voorbeeld is de WAV. Bij deze wet gaat het
weliswaar om een onderscheid naar nationaliteit, maar er wordt wel de indruk mee
gewekt dat 'etnische minderheden' als groep in mindere mate aanspraak kunnen
maken   op het recht op arbeid dan 'autochtone Nederlanders', aangezien   voor
derden niet in alle gevallen zichtbaar is dat de beperkingen op de toegang tot
arbeid niet gelden voor Alle leden van 'emische minderheden' en welke precies de
le(len van 'emische minderheden' zijn voor wie die beperkingen niet gelden. In die
zin veroorzaakt de WAV niet alleen een verschil in behandeling tussen leden van
'etnische minderheden' met en zonder de Nederlandse nationaliteit maar heeft zij
ook een negatieve uitstraling op leden van 'etnische minderheden' die feitelijk niet
vallen onder het bereik van deze wet. Ook zo zou de verwezenlijking van het recht
op arbeid vrij van rassendiscriminatie er dus mee gediend zijn wanneer de WAV
van het toneel zou verdwijnen.

Aandacht voor de situatie rond bea'ndiging van de arbeidsverhouding, die in het
vijfde hoofdstuk aan de orde is gekomen, is van groot belang in het kader van de
realisatie van het recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie. Zonder bestrijding
van discriminatie bij de beeindiging van arbeidsverhoudingen blijven er ernstige
beperkingen bestaan op de toegang tot arbeid voor leden van 'etnische minderhe-
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den'.  Bij alle discussie over maatregelen  om meer mensen  uit deze groep  aan  een
baan te helpen raakt die kant van de zaak vaak nog te veel op de achtergrond.

In de internationale bepalingen die door Nederland geratificeerd zijn is een
verbod van discriminatoire beBindiging van de arbeidsverhouding op twee manieren

terug te vinden, echter in beide gevallen is sprake van een impliciet veeleer dan
een expliciet verbod. Wanneer we 'security of tenure' in navolging van de ILO als
edn van de arbeidsvoorwaarden opvatten zijn C.111 (voor de grond van 'ras') en
artikel 19 lid 4 (a) ESC alsmede artikel 16 lid 1 ECLSMW (voor de grond van
'nationaliteit') te beschouwen als toepasselijke bepalingen omdat zij op dat punt een

gelijke behandeling eisen. Daarnaast kan een verbod van discriminatoire betindi-

ging van de arbeidsverhouding worden beschouwd als een onderdeel van de

bepalingen waarin het recht op arbeid is neergelegd.
Met het verbod van onderscheid op grond van ras en nationaliteit bij de

beeindiging van de arbeidsverhouding uit de AWGB, eenzelfde verbod op grond
van nationaliteit uit de Uitvoeringswet ECLSMW en het strafrechtelijk verbod van

discriminatie in de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf komt Nederland in elk
geval waar het wetgeving betreft voldoende tegemoet aan deze internationale eisen,

zeker nu met de AWGB ook een (arbeidsrechtelijk) opzegverbod wegens ras of
nationaliteit in de wetgeving is opgenomen. Ook op nationaal niveau bestaan er

trouwens meer 'impliciete' bepalingen: artikel 7:681 NBW (16395 BW) betreffende

kennelijk onredelijk ontslag en artikel  6: 162 NBW betreffende onrechtmatige daad
kunnen alle gebruikt worden om een verbod van discriminatoir ontslag aan op te

hangen.
Op vergelijkbare wijze als bij de maatregelen ter uitvoering van de internatio-

nale vereisten op het gebied van toegang tot arbeid is ook hier de vraag aan de

orde of de bestaande maatregelen voldoende effectief zijn en met name of wat in
wetgeving is neergelegd in praktijk ook voldoende wordt toegepast. Anders dan bij
de kwestie van toegang tot arbeid zijn bij ontslagkwesties doorgaans vanzelf

verschillende instanties betrokken aan wie die toepassing speciaal is toevertrouwd.

In verband daarmee is in het vijfde hoofdstuk in het bijzonder ter sprake gekomen

of de procedures bij de betrokken instanties, te weten het arbeidsbureau en de

rechter, zowel inhoudelijk als procedureel voldoende garantie bieden voor een
adequate toepassing van het verbod om een arbeidsverhouding te beeindigen op een

wijze die discriminatoir is naar ras.
De Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening heeft niet alleen de

bepaling met het opzegverbod wegens ras en nationaliteit uit de AWGB tot zijn

beschikking voor het onderzoek naar de vraag of bij een verzoek om een ontslag-

vergunning discriminerende elementen meespelen, maar ook diverse gedetailleerde

uitvoeringsregelingen (het Delegatiebesluit en de anti-discriminatierichtlijn). Van al
deze regelingen dient zorgvuldig gebruik gemaakt te worden - meer dan nu soms
het geval is. Arbeidsbureaus mogen niet volstaan met een marginale toetsing van

de argumenten van de werkgever. Er moet een werkelijke belangenafweging
gemaakt worden. Gestelde functie-eisen dienen onderzocht te worden op hun

mogelijk indirect discriminatoir effect. Waar nodig moet een externe deskundige op

het gebied van scholing dan wel op het gebied van discriminatie bij een zaak
betrokken worden. Het anciBnniteitsbeginsel wordt gewoonlijk zorgvuldig toege-
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past. Er moet echter ook aandacht zijn voor de mogelijkheid dat toepassing van dat
beginsel juist ten nadele werkt van leden van 'etnische minderheden',  in welk geval
er van moet kunnen worden afgeweken.

Aan de bezwaren die wat de procedurele kant van de zaak betreft tegen de rol
van het arbeidsbureau zijn ingebracht (gebrek aan openbaarheid, onafhankelijkheid
en onpartijdigheid) kan wellicht reeds nu voldoende tegemoet gekomen worden.
Voorwaarde is dat er zorgvuldig en controleerbaar te werk gegaan wordt. De
tripartisering en de nieuwe mogelijkheid om het opzegverbod wegens ras of
nationaliteit uit de AWGB bij de rechter in te roepen wanneer het arbeidsbureau
daaraan voorbij mocht zijn gegaan zullen dan oplossingen bieden waar het de
verdere procedurele bezwaren betreft. Deze kwestie is van belang omdat leden van
'etnische minderheden' mijns inziens beslist gediend zijn bij het voortbestaan van
deze informele en preventieve toetsing door het arbeidsbureau.

Of het verbod van rassendiscriminatie afdoende wordt toegepast wanneer een
geval van beifindiging van een arbeidsverhouding aan de rechter wordt voorgelegd
zal afhangen van de wijze waarop de rechter omgaat met de wetsbepalingen
waarop de verschillende ontslagprocedures zijn gebaseerd (de procedure van
ontbinding op grond van artikel 7:685 NBW (1639w BW), van kennelijk onredelijk
ontslag op grond van artikel 7:681 NBW (1639s BW) of van ontslag op staande
voet op grond van artikel 7:678 NBW (1639p BW)). In alle gevallen gaat het er in
hoofdzaak om dat ook de rechter een grondige afweging maakt van alle belangen,
zoals op basis van de betreffende artikelen ook van hem verlangd wordt (met de
kanttekening dat de in artikel 7:681 NBW (1639s BW) gebruikte term 'kennelijk
onredelijk' ontslag de mogelijkheid open laat voor een slechts marginale toetsing en
daarom zou moeten worden vervangen door 'onredelijk' ontslag - daarmee zou er
tegelijk meer ruimte komen om ook discriminatie in indirecte vorm bij beeindiging
van de arbeidsverhouding als strijdig met artikel 7:681 NBW (1639; BW) te
beschouwen).

Uit de in het vij fde hoofdstuk besproken jurisprudentie komt naar voren dat de
rechter vaak wel maar niet altijd een voldoende diepgaand onderzoek heeft inge-
steld naar de verschillende belangen, de omstandigheden van het geval, de motie-
ven van de werkgever en het bestaan van eventuele discriminerende elementen in
een aan hem voorgelegde zaak. Dat dit eisen zijn waaraan de rechter ook internati-
onaal gezien moet voldoen is duidelijk uitgesproken door het Ct ERD in de zaak
Yilmaz-Dogan.

Het voornaamste probleem dat vervolgens speelt is de vraag hoeveel gewicht
moet worden toegekend aan een discriminatoir element in een bepaalde zaak. Zoals
eveneens naar aanleiding van de zaak Yilmaz-Dogan kan worden vastgesteld is het
discriminatoire element als hoofdbestanddeel van een conflict aan te merken
wanneer een werkgever zijn idee8n over het toekomstig functioneren van een
individuele werknemer baseert op vooroordelen over de raciale groep waartoe deze
individuele werknemer naar zijn mening behoort. Het belang van de werkgever bij
een goede bedrijfsgang mag niet opzij geschoven worden, maar dit belang is niet
gediend met een onderscheid naar ras tussen de ene en de andere werknemer. Er
bestaat namelijk geen werkelijke en gegronde reden om aan te nemen dat de
bedrijfseconomische situatie zal verslechteren door het in dienst houden van een
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werknemer omdat die 'allochtoon' is, noch dat die zal verbeteren door deze
'allochtone' werknemer te ontslaan. In een dergelijk geval mag geen ontbinding
van de arbeidsovereenkomst worden uitgesproken.

Een volgende stap in de redenering kan worden gezet aan de hand van de
procedure betreffende kennelijk onredelijk ontslag zoals die werd gevolgd in de
zaak Nedlloyd. Met het ontbreken van een objectieve en redelijke rechtvaardigings-
grond voor het (in dit geval indirecte) onderscheid had de werkgever ook hier geen
werkelijke en gegronde reden om er van uit te gaan dat het bedrijfseconomisch
belang gediend zou zijn met het ontslag van zijn 'allochtone' werknemers. Een
ontslag moet in zo'n geval kennelijk onredelijk geacht worden.

Heeft een werkgever wel een werkelijk belang bij ontslag van speciaal een
'allochtone' werknemer, omdat deze niet meer aan terecht gestelde functie-eisen
voldoet en/of omdat collectief ontslag wegens reorganisatie onvermijdelijk is, dan
zal van geval tot geval door de rechter moeten worden nagegaan voor welke partij
de belangen zwaarder wegen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ondanks een
discriminerend element  toch een einde  komt  aan de arbeidsverhouding. Compen-
satie voor dat discriminerend element in de vorm van schadevergoeding is de weg
die dan gevolgd moet worden, al is dit voor de werknemer in veel gevallen een
oplossing bij gebrek aan beter.

Belangrijk is dat de rechter niet te snel aanneemt dat het belang van een
werkgever zwaarder weegt en er aan denkt dat een ontslag voor leden van 'etni-
sche minderheden' relatief ernstiger gevolgen kan hebben in verband met het feit
dat zij minder snel een andere baan zullen kunnen vinden vanwege de achterstand
op de arbeidsmarkt van deze groep. Dat geldt tevens voor zaken waarin het gaat
om ontslag op staande voet. De mogelijkheid van omkering van de bewijslast moet
verder ook in geval van ontslagzaken in het oog gehouden worden. Tenslotte moet
er aan gedacht worden dat een eventueel verstoord zijn van de arbeidsverhouding
ook door discriminerend handelen van de werkgever kan zijn veroorzaakt, met
andere woorden dat de vraag gesteld moet worden of het wel aan de werknemer
ligt wanneer de arbeidsverhouding verstoord is geraakt. Dit nog afgezien van het
feit dat men niet te snel moet aannemen dat van een dergelijke verstoring sprake
is.

De conclusie die op grond van het voorgaande kan worden getrokken is dat het
Nederlandse recht op een aantal (zij het niet onbelangrijke) uitzonderingen na
voldoende tegemoet komt aan hetgeen op internationaal niveau vereist is, zeker
waar het de regelgeving (dat wil zeggen de wetgeving en de verdere uitvoerings-
maatregelen) betreft. De voornaamste opgave om in nog verdergaande mate aan de
internationale eisen te voldoen ligt in de feitelijke tenuitvoerlegging van die
regelgeving.   Met deze conclusie  is het verhaal  over de toepassing van mensenrech-
tenverdragen op nationaal niveau echter niet afgelopen. Het internationale recht
met betrekking tot de rechten van de mens blijft in zekere zin een rechtssysteem
waarlangs men binnen het nationale recht vaak heen leeft. Slechts bij uitzondering -
zoals ter gelegenheid van de ratificatie van de CERD en de ECLSMW - is expliciet
wetgeving opgesteld ter uitvoering van een verdrag. En dat terwijl Nederland over
het algemeen minder afwijzend staat tegenover het overnemen van internationaal-
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rechtelijke bepalingen dan menige andere staat. Meestal is het zo dat een verdrag
door staten geratificeerd wordt omdat men van mening is dat het eigen nationale
recht daarmee toch al in overeenstemming is. Wanneer een staat van mening is dat
het eigen recht niet in overeenstemming is met een nieuw verdrag gaat men
eenvoudig niet tot ratificatie over. Is de discussie over de wenselijkheid van
ratificatie van een nieuw verdrag eenmaal in het nadeel van ratificatie uitgevallen -
en dat kan zijn aanleiding vinden in een enkel probleempunt - dan blijft het daar
bovendien   vaak bij, zoals  we in Nederland hebben zien gebeuren  met  C. 143   en
C.158 van de ILO en met de ICMW. Zo'n discussie wordt zelden heropend. De
bereidheid het eigen recht aan te passen is ook bij Nederland niet groot. Wanneer
officieel verklaard wordt dat het niet om de principes van het verdrag gaat maar
slechts om 'technische afwijkingen' zou dat toch anders moeten zijn. Dat geldt in
elk  geval  voor  C. 158. Ratificatie  van  deze  en de beide andere zojuist genoemde
conventies zou verder passen in de ontwikkeling die gaande is en die ontwikkeling
dus ook bevorderen: de gegroeide aandacht voor de positie van leden van 'etnische
minderheden', de gegroeide aandacht voor de kwestie  van de werkgelegenheid  en
de tendens in de richting van de interpretatie van een verbod van rassendiscrimina-
tie op zodanige wijze dat het mede nationaliteit in staatkundige zin omvat.

Een en ander zou er toe kunnen bijdragen dat de internationale en de nationale
kant van mensenrechtenkwesties meer een geheel gaan vormen. Nederland staat
meer dan sommige andere staten open voor de internationale kant van de zaak -
zoals ook blijkt uit het monistisch karakter van het rechtsstelsel en uit het feit dat
internationaalrechtelijke bepalingen in tamelijk vergaande mate rechtstreekse
werking toegekend kunnen krijgen. Juist Nederland zou daarom moeten ingaan op
de uitdaging om nog niet geratificeerde verdragen alsnog te bekrachtigen en het
eigen recht in toenemende mate met deze en de reeds geratificeerde verdragen in
overeenstemming te brengen.

Aan het begin van dit hoofdstuk werd gezegd dat van staten verwacht mag worden
dat zij verdragen niet alleen naar de letter maar ook naar de geest uitvoeren. Het
zou in de geest zijn van de verdragen waarin bepalingen op het gebied van het
recht op arbeid en het verbod van rassendiscriminatie zijn neergelegd wanneer -
naast de maatregelen die nodig zijn omdat anders eenvoudig niet in overeenstem-

ming met de internationale vereisten wordt gehandeld - ook extra maatregelen
worden genomen ter bevordering van het genot van het recht op arbeid vrij van
rassendiscriminatie. Te denken valt aan een verdere uitwerking van het instrument
van de gedragscode, zodat de keten van internationale norm via nationale wetge-
ving naar uitvoeringsregeling wordt voortgezet. Te denken valt ook aan grotere
aandacht voor internationale normen bij de rechter, ook op punten waar men meent
met nationaalrechtelijke bepalingen te kunnen volstaan. Een progressiever benade-
ring van het begrip 'rechtstreekse werking' is zoals gezegd aan te bevelen. Maar
ook normen die men ongeschikt acht voor rechtstreekse werking kunnen aandacht
krijgen, zij het alleen langs indirecte weg. Verbetering van proceduremogelijkhe-
den kan eveneens een bijdrage betekenen aan een verdergaande realisatie van het
recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie. In het bijzonder zou in dat verband
een mogelijkheid van hoger beroep moeten worden geschapen voor uitspraken van
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de Kantonrechter op basis van artikel 7:685 NBW (1639w BW). Verder dient goed
aandacht te worden besteed aan uitspraken van de zogeheten laagdrempelige
instanties zoals de Commissie Gelijke Behandeling.

Opvallend is een tendens om meer civielrechtelijke dan wel specifiek arbeids-
rechtelijke middelen te gebruiken en minder een beroep te doen op het strafrecht.

Inderdaad zijn de resultaten langs niet-strafrechtelijke weg kennelijk beter. Wellicht
zouden de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht toch een rol
kunnen spelen in ontslagzaken waar sprake is van een discriminerend element dat
niet dermate zwaarwegend wordt geacht dat om die reden dient te worden afgezien

van beeindiging van de arbeidsverhouding. Om deze weg succesvol te laten zijn is
echter een grotere 'alertheid' nodig van de kant van de instanties die bij opsporing
en vervolging betrokken zijn dan nu vaak aan de dag gelegd wordt.

Uit de betreffende paragraaf in hoofdstuk 4B moge duidelijk geworden zijn dat
extra maatregelen mijns inziens niet de vorm zouden moeten krijgen van positieve
discriminatie, ondanks het feit dat dit onder strikte voorwaarden over het algemeen
wet wordt toegestaan door de relevante internationale instrumenten. Bij positieve
discriminatie ofwel het voeren van een voorkeursbeleid bij aanstelling of ontslag
valt de keuze immers ten gunste van een lid van 'etnische minderheden' uit omdat
deze persoon tot een minderheidsgroep behoort. Daarmee wordt een onderscheid
gemaakt op grond van ras, terwijl dat nu juist precies is wat moet worden bestre-

den. De selectie mag enkel plaatsvinden op basis van functierelevante   criteria,   op
basis van individuele kwaliteiten, en niet op basis van het behoren tot een bepaalde

groep. Het kan bovendien stigmatiserend werken. Er komt nog bij dat het effect
zelfs averechts kan zijn vanwege de weerstand die een voorkeursbeleid kan
oproepen bij degenen die daardoor gepasseerd worden of bij werkgevers die zelf
steeds zijn blijven roepen dat zij enkel op basis van geschiktheid selecteren. En
tenslotte staat niet bij voorbaat vast dat de persoon die via een voorkeursbeleid
wordt aangesteld ook daadwerkelijk in een achterstandspositie verkeert. Aan het
behoren tot de groep 'etnische minderheden' kan hoogstens een vermoeden van
achterstand ontleend worden (zoals ook het arbeidsbureau zal moeten bedenken
wanneer de vraag aan de orde is of de toestemming voor een ontslag geweigerd

dient te worden in verband met de zwakke arbeidsmarktpositie van de betrokken

werknemer). In dat verband is opmerkelijk dat er de laatste tijd berichten beginnen
door te dringen dat bepaalde groeperingen onder de 'etnische minderheden'
inmiddels een tamelijk succesvolle positie hebben weten te bereiken terwijl anderen
alleen maar verder zijn achtergeraakt.

Een uitzondering op deze afwijzing van het voeren van een voorkeursbeleid
zou gemaakt kunnen worden voor het geval dat een werkgever zijn werknemer op
discriminatoire gronden heeft ontslagen. Niet alleen zou de sanctiemogelijkheid van
herstel van de dienstbetrekking meer aandacht moeten krijgen dan nu meestal het

geval is; er zou ook als sanctiemogelijkheid kunnen worden ingevoerd dat de
ontslagen werknemer met voorrang weer wordt aangenomen zodra er een passende
vacature is bij de betreffende werkgever. Zo zou compensatie geboden worden
voor de ondervonden discriminatie.

Waar het in eerste en laatste instantie om gaat is dat werkgevers zich er van
laten overtuigen dat juist non-discriminatie in hun belang is. Dit is immers de enige
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garantie dat werkelijk op basis van geschiktheid voor een functie wordt geselec-
teerd. Bovendien zal waarschijnlijk spoedig blijken dat werkgevers het zich niet
langer kunnen permitteren aan een groep potentitle arbeidskrachten voorbij te gaan
simpelweg omdat zij tot een minderheidsgroep behoren. Dit zou ook een stimulans
moeten zijn om leden van 'etnische minderheden' niet alleen aan te stellen maar
ook op betere voorwaarden aan te stellen, hen betere contracten te bieden dan zij
nu vaak hebben en niet enkel zogenaamde 'flexibele' banen. Daarmee zou tegelijk
de onevenredige uitstroom van leden van 'etnische minderheden' althans voor een
deel worden aangepakt. In verband hiermee verdient het tevens aanbeveling dat in
de gewijzigde WBEAA als onderdeel van de registratieverplichting een vermelding
verlangd wordt van het aantal werknemers behorende tot de doelgroep dat geen
tijdelijke maar een vaste aanstelling heeft, naast de vermelding van het aantal
werknemers behorende tot de doelgroep dat een volledige aanstelling heeft.

Er bestaat geen wondermiddel om het probleem van de achterstand van leden
van 'etnische minderheden' op de arbeidsmarkt op te lossen en een werkelijke
garantie te bewerkstelligen van het genot van het recht op arbeid vrij van rassen-
discriminatie. Ook positieve discriminatie is geen wondermiddel. Waar het op aan
komt is dat op zo veel mogelijk verschillende manieren, van alle kanten tegelijk
gewerkt wordt om het doel naderbij te brengen, dat eenmaal genomen maatregelen
worden uitgevoerd en dat reeds bestaande mogelijkheden ten volle worden benut.

Het is niet ondenkbaar dat tenslotte 'de tijd' het probleem zal oplossen, het
probleem van de achterstandspositie van 'etnische minderheden' op de arbeids-
markt zowel als het probleem dat degenen die op dit ogenblik in Nederland onder
de 'etnische minderheden' gerekend kunnen worden als 'minder' worden be-
schouwd en als gevolg daarvan discriminatie ondervinden. Dat wil niet zeggen dat
daarmee de actualiteitswaarde van het probleem als zodanig verdwijnt. Het gaat
immers om een probleem dat van alle tijden is. Er zijn altijd groepen geweest die
in verband met hun etnische afkomst in een achtergestelde positie verkeerden, en
zulke groepen zullen er ook in de toekomst zijn. Werken aan de realisatie van het
recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie is van belang voor degenen die nu tot
de 'etnische minderheden' behoren maar ook voor de leden van de 'etnische
minderheden' van de toekomst.
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SUMMARY

The right to work free from racial discrimination bears in it several elements that
bring  us  to  the  core of modern human rights  law.  Both the concern about  high
unemployment levels and the continuing fight against discrimination on the ground
of race are involved. Various human rights treaties cover one or more aspects of
the subject under consideration. The present book deals with the question to what
extent the Netherlands have implemented the relevant treaty provisions.

The first chapter explains the concepts of discrimination, race, and the right to
work. 77:e concept Of discrimination contains several elements. It refers to a
negative distinction based on factors that are outside the control of the individuals
involved and that are considered as characteristics of the group to which the indi-
vidual  that is discriminated against is supposed to belong. Another important
element of discrimination is the lack of an objective and reasonable justification.
Discrimination is an offence of the basic principle of the human rights system that
says that all human beings are equal in their claim to protection of their human
rights. It may also appear in an indirect form, that is, a rule that is neutral in itself
may have an adverse effect on a particular group. Dutch law contains a definition
of discrimination in article 90 quater of the Penal Code that closely resembles
article   1  CERD.  The AWGB (General  Act on Equal Treatment) prohibits  any
distinction that is based on the grounds enumerated in the Act (among them race

and  nationality).
The meaning of the concept of race is to be considered against its historical

background: the protection of minorities by the League of Nations, nazism and the

process of decolonisation. There is no clear definition of race in any of the treaty
provisions,    yet   it is certain   that the concept   is   to be interpreted broadly. Apart
from race in a narrow sense, referring to biological characteristics, the broad

concept of race also covers cultural elements ('ethnic origin') and geographical
elements ('national origin'). This is in accordance with the way the concept is used
in article 1 CERD. Dutch law uses the same broad interpretation.

The main problem in respect of the concept of race is to what extent nationali-
ty is included. Nationality is usually excluded as a ground for discrimination from
treaty provisions that prohibit discrimination on the ground of race. A distinction is
to be made between nationality in an ethnic sense on the one hand and nationality
in the legal sense on the other. The former is part of the concept of race, the latter
is not. However, nationality in the legal sense of the word will be dealt with in this
book, not only because it is linked to the ground of race but also because even
states more and more agree to the outlawing of distinctions on the ground of natio-
nality as part of the elimination of racial discrimination. This development is as yet
unfinished: states often return to the possibilities international law provides them
with to make a distinction between citizens and non-citizens.

Persons belonging to the group that is the subject of the present research will
be  referred  to as members of 'ethnic minorities'.  The idea behind  the  use  of this
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concept is that this group ethnically forms a minority within Dutch society. Not all
of its members are necessarily immigrants themselves. Also not all members of the
group are necessarily in a disadvantaged position in the labour market. If someone
belongs to an 'ethnic minority' we may only suspea that the person in question is
in such a disadvantaged position.

The right to work is a human right and as such should be enjoyable for all
without any racial discrimination. The fact that many members of 'ethnic minori-
ties' are in a disadvantaged position in the labour market shows that there is a pro-
blem with the realisation of this right. To be in employment is important from the
point of view of self-fulfilment and because it makes people useful for society as a
whole.  The main aspects of the right to work are the promotion of full employment
and free choice of employment. States have an obligation to refrain from interfe-
renee but also to take measures that may further the realisation of the right to
work. The right to work is a clear example of a human right that is neither
'classical' nor 'social'  in the strict sense of the word: it contains elements of both
categories   of rights. Unfortunately   this   is   not (yet) reflected in treaty provisions
nor  in the Dutch constitution.

The treaty provisions under consideration in this book relate to the elimination
of racial discrimination, the recognition of (elements of) the right to work and/or
the legal position of migrant workers. The second chapter deals with the relevant
provisions. In article 5(e)(i) CERD it is stipulated that the right to work, to free
choice of employment and to the protection against unemployment are to be
enjoyed free from racial discrimination. Article 6 CESCR lays down the right to
work. Article 2(2) of the same Covenant states that this right is to be enjoyed
without discrimination of any kind. Article 25(c) CCPR mentions the right of
citizens to access to public service. The prohibition of discrimination for all rights
of the CCPR is laid down in article 2(1). A general provision on equal treatment
and non-discrimination can be found in article 26 CCPR. According to the Human
Rights Committee individuals may also invoke this article when the right to work
from the CESCR is at issue. The ESC contains some state obligations concerning
the enjoyment of the right to work in its first article and a provision concerning
non-discrimination in its preamble. The enumeration of grounds for discrimination
in this case is a limitative one, but both race and national extraction are included.

The right to work is not explicitly laid down in any ILO-convention. A
provision concerning this right would make more complete the ILO-system of
conventions and stress the human rights  side of ILO-activities.   C. 111 prohibits
discrimination on the ground of race or national extraction in the field of employ-
ment and occupation. C.122 asks for a state policy that promotes "full, productive
and freely chosen employment" and guarantees the enjoyment of free choice of
employment without discrimination on the ground of race or national extraction.
C.158 prohibits dismissal without valid reason and mentions race and national
extraction among the reasons that are not valid.  C. 158  has not yet been ratified  by
the Netherlands.

The subject of migrant workers is covered by separate provisions meant to
offer protection to migrant workers and their families and to guarantee that they
will not be treated less favourably than the nationals of a State Party in certain
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fields. For the ILO C.97 and C. 143 deal with migrant workers. C.143 has not yet
been ratified by the Netherlands. At the European level article 18 and 19 ESC and
the  ECLSMW  deal  with the position of migrant workers.  The UN convention
concerning migrant workers (ICMW) has not yet entered into force.

The third chapter  is on implemenmtion Of international law within the national
legal order in general. According to Dutch law, judges may declare that treaty
provisions   are sel f-executing    (that   is,    may be invoked in national courts)   when
according to their nature they may  also bind individuals. Social rights usually  are
not considered as self-executing. Yet they may be considered self-executing in
combination with article 26 CCPR on non-discrimination which is a self-executing
provision. Judges should follow a progressive course in this matter.

Rather than dividing state obligations into obligations of a classical nature on
the one hand and obligations of a social nature on the other, a division should be
made into obligations "to respect", "to protect", "to redress"  and to "fulfil"  for all
human rights, including the right to work. The actual provision of employment will
only be at issue when all other obligations have appeared insufficient for the
realisation of the right to work. Even then the other obligations still stand - respect
for the freedom of individuals to try and be self-supporting is to be guaranteed at
all times.

Treaty provisions may also have horizontal effect, that is, they may be
applicable in the relationship between individuals, in particular between employers
and employees.

Chapter 4A deals with access   of foreigners   to  the  Dutch   labour market. Before
any access to the labour market can be considered there is first of all another
problem to be dealt with: the possibilities for foreigners to have access 10 the

Dutch territory. International law does not prohibit restrictions on the access of
foreigners to the territory of states as such. As a consequence we cannot say that
the Netherlands do not sufficiently implement international law by restricting the
entry of non-nationals. Access to the labour market is regulated by some sort of
second system of entry-restrictions. As far as foreigners that are not yet admitted
to the territory are concerned, restrictions on access to the labour market will not
soon come into conflict with treaty provisions concerning the right to work, since
those obligations usually start only when the foreigner in question is already
lawfully resident on the territory - even if distinctions on the ground of nationality
are prohibited. Article 18 ESC however requires states to apply restrictions on the
access   to the labour market   " in a spirit of liberality"   and to liberalise the relevant
regulations for employees from states parties. Dutch    law    in    fact    went    in    the

opposite direction: the new Act on employment of foreigners (WAV) brings about
more  restrictions  than  the  WABW  (Act on employment of foreign workers).

The only real exception to the above is article 6 CESCR in combination with
the prohibition of discrimination of any kind that is laid down in article 2(2)
CESCR. The CESCR is applicable for all who are under the jurisdiction or on the
territory of the state. Under this treaty, states may restrict entry to the territory,
but it is not allowed to restrict access to the labour market for those foreigners
who are actually on the territory of the state, regardless of whether or not they are
already lawfully resident.
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In the case of foreigners  lawfully  resident  on the  territory  of the  state the same
treaty provisions, article 6 CESCR in connection with article 2(2) CESCR, prohibit
restrictions to the access to the labour market. Also the requirement of a work
permit is contrary to article 8(2) ECLSMW since this article only allows restricti-
ons on the free choice of employment during the first year, whereas the require-
ment of a work permit only ends after lawful residence during three years. Here
Dutch law will be contrary to international requirements as long as the WAV
continues to exist. Shortening of the period during which a work permit is required
from three to two years would open the possibility for the Netherlands to ratify
C.143 of the ILO, since this convention allows restrictions on the free choice of
employment for two years.

State reports as well as discussions in treaty bodies show that often measures
to remove restrictions on the access to the labour market for foreigners are
considered as measures relevant for the elimination of racial discrimination. This
might mean that before long distinctions on the ground of nationality, even in the
legal sense of the word, will be considered unlawful. But to what extent treaty
provisions prohibiting racial discrimination oblige states to continue with the
removal of such restrictions is as yet unclear.

Racial discrimination is one of the main causes for the disadvantaged position
of 'ethnic minorities' in the labour market. It took some time before this was
recognised. Even now, some state that a low rate of education is the main cause.
Part B of the fourth chapter deals with measures for the further realisation of a
right to work free from racial discrimination.

In section a of chapter 4B several measures for the improvement of employ-
ment in general and employment of 'ethnic minorities' in particular are discussed.
The Act that decreases the costs of labour for employers when they appoint
employees that were unemployed for a longer period (WVA), the plans to appoint
more members of 'ethnic minorities' as civil servants (EMO), the arrangement of
the Labour Foundation to come to a proportional representation of 'ethnic minori-
ties' in employment and the Act that was set up with the same purpose (WBEAA)
all are initiatives that go in the right direction. However, the actual implementation
of these measures is insufficient. More attention should be paid to the instrument
of making a plan of action. Also employers should revise their own personnel
policies.

Section b of chapter 4B discusses measures for the elimination of racial
discrimination. Among them are provisions of the Penal Code, the AWGB, the Act
implementing the ECLSMW that states that foreign workers should receive a
treatment not less favourable than nationals, codes of conduct for the labour
service and bureaus for employment, non-discrimination clauses in collective
labour agreements and the recommendations concerning recruitment forwarded by
the Labour Foundation. Those measures in principle meet international require-
ments. However, here also a better implementation of measures taken is necessary
to reach better results. Also every organ involved should be more alert in cases of
possible discrimination. This goes for the labour office as well as for the courts. A
new initiative might   be   a   code of conduct for recruitment situations. Employers
should motivate a decision not to apply a candidate for a vacancy. Indirect forms
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of discrimination might come to the fore in this way, since it is easier to discuss
requirements for the job when they are stated explicitly.

The last substantial chapter of this book deals with the elimination of racial
discrimination  in  the  case of dismissal. More attention should  be  paid  to  this
subject since it is important from the point of view of the realisation of a right to
work without racial discrimination.

Discrimination on the ground of race or nationality in the case of termination
of employment is prohibited in the AWGB. The Penal Code prohibits racial
discrimination by employers and the Act implementing the ECLSMW requires
equal treatment of nationals and non-nationals in the case of dismissal. The
Director of the Regional Bureau of the labour service as well as the judge when a
case of dismissal is brought to court have to take into account all circumstances of
the case and to consider the interests of all parties in an objective way.

Extra measures that favour the enjoyment of the right to work free from racial
discrimination - that is, more than are necessary to comply with international
obligations - are recommendable and would be in the spirit of international human
rights law. Codes of conduct and individual plans of action by employers would be
useful from the point of view of strengthening the chain that starts with rather
abstract international human rights norms and ends with concrete application
measures at the level of employers and employees themselves.

Extra measures should not have the form of positive discrimination. Only
criteria that are relevant for the job are to be taken into account. To recruit
someone on the basis of a policy of positive discrimination would imply that he or
she is appointed because of being a member of a certain group and not because he
or she meets the qualifications for the job.

Employers should convince themselves that non-discrimination is in their own
interest. It is the only guarantee that the best qualified candidate will be appointed
for a certain job. Also they cannot afford to miss a whole group of potential
workers simply because they belong to a minority.

We cannot expect miracles from any measure meant to improve the employ-
ment situation of 'ethnic minorities'. Rather we have to make use of every possible
measure and make sure that it is adequately implemented. In the end the problem
might solve itself - the problem of the disadvantaged position of 'ethnic minorities'
in the labour market as well as the problem that members of 'ethnic minorities' are
confronted with discrimination because they are considered as members of a
minority. Yet there will always be new groups that are in a disadvantaged position
because of their ethnic origins. To work for the realisation of a right to work free
from racial discrimination is important not only for those that belong to an 'ethnic
minority' at present but also for those who will belong to an 'ethnic minority' in
the future.
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Wet van 20 april 1988, houdende intrekking van de Wet regelende de benoembaar-

heid van vreemdelingen tot landsbedieningen
Ambtenarenwet, art. 125e
Wetsvoorstel Koppelingswet
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen,

Stb. 1995 nr. 635 (WVA)
Wet Vermeend/Moor, Stb. 1986 nr. 483, gewijzigd bij wet van 5 juli 1989, Stb.

1989, nr. 286.
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Wetsvoorstel Inburgering van nieuwkomers
Wet Persoonsregistraties
Arbeidsvoorzieningswet, 29 november1996, Stb. 618
Wet Keten Aansprakelijkheid
art. 177 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
art. 179 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wet op de Ondernemingsraden (WOR), art. 28 lid 3

Engeland
European Communities Act  1972
Race Relations Act (RRA)

Overige regelgeving op nationaal niveau

Besluiten
BBA
Delegatiebesluit
Bijlage E (Voorkomen van discriminatie) bij het Delegatiebesluit
Besluit gevoelige gegevens, 19 januari 1993, Stb.  158
Besluit Gelijke Behandeling
Besluit ter uitvoering van de WBEAA, Stb. 1994 nr. 481

Richtlijnen
Richtlijn inzake voorkoming discriminatie op de arbeidsmarkt, Richtlijn van de

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30 november 1987,
ARBVO/JURA/DAB/87/23289

Instructie in discriminatiezaken,   1  juni  1984
Nadere instructie in discriminatiezaken, 1 april 1985
Richtlijn Discriminatiezaken. Vastgesteld in de vergadering van procureurs-gene-

raal d.d. 18-08-93, Stert. 1993, 171
Vreemdelingencirculaire

Gedragscodes
Anti-discriminatiecode Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, 28 oktober

1993

ABU Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie, 26 maart 1987
Convenant tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen/ABU en het Lande-

lijk Bureau Racismebestrijding m.b.t. de handhaving van de ABU/Gedragsre-
gels ter voorkoming van discriminatie, 1 februari 1993

FNV,  Non-discriminatiecode
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Stichting van de Arbeid
Aanbeveling betreffende discriminatie op de arbeidsmarkt, 's-Gravenhage, 12 mei

1980

Verklaring gelijke behandeling op de arbeidsmarkt, 14 november 1990
Aanbevelingen inzake het wervings- en selectiebeleid van ondememingen, 1 maart

1991

Intentieverklaring van de sociale partners van 16 oktober 1995
Verklaring arbeidsvoorwaardenoverleg  1996 (en daarna)

Overig
CBA, Kaderregeling scholing
Algemene Verklaring tegen Rassendiscriminatie
Intentieverklaring 'Europa tegen racisme'

Staatsregeling van het Bataafsche Volk
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basic needs 122, 123
bedrijf 200, 205, 256
bedrijfseconomische redenen 253, 271, 275, 276, 281, 295, 298, 300, 304, 329
beroep 200, 205, 256
bewijs 243-244, 267, 308, 312, 329
burger 38, 39, 47, 50, 76, 103, 155, 318
cao-bepalingen 126, 132, 133, 198, 209, 210, 237, 240, 309, 320, 324, 325
certificaatseis 305
collectief ontslag 253,274,329
Commissie Gelijke Behandeling 204, 215, 216, 217, 218, 234, 241, 245, 246,

296,311,313
Commission for Racial Equality 43, 227
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Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations

31, 137, 138, 159, 160, 163, 183, 184, 193, 199, 213, 220, 222, 224, 225,

228,253,267,272
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Diop 157, 170

379



direct request 138, 141, 199
directe werking 105-109
directe discriminatie 17, 21, 201, 203, 323
directeur van het arbeidsbureau 259, 264, 268, 270-288,327
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doorstroom 186, 192, 247, 267, 268
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323-332
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Europese Unie 17, 24, 71, 107, 111, 114, 116, 128, 148, 225
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feitelijke tewerkstelling 66,67,266,267
flexibele arbeid 193, 248, 262, 266-268,332
FNV 40, 211, 212, 240
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gedragscode 103, 133, 202, 203, 206, 208, 211, 219-221, 227, 240, 245, 288,
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groepsdenken 233, 234, 236, 263, 316, 331
groepskenmerken 11, 12, 18, 20, 33, 291, 298, 316
grondgebied 148-154, 164, 167, 175, 320-322
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267, 272, 273, 278, 281, 293, 295, 303, 305, 309, 316, 323, 327-329
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indivisibility and interdependence 122, 142, 164
instroom 186, 247, 248
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119, 135-138, 141, 142, 146, 157, 167, 250, 251
jaarverslag 189, 194, 197
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Kantonrechter 127, 132, 203, 264, 265, 268, 286, 289-311
kennelijk onredelijk ontslag 68,256,257,264,269, 299-306,328
klachtenpyramide 242, 311
klassieke rechten 1, 55, 58, 59, 62, 63, 113, 118, 119, 121, 122, 142, 318, 319
liberalisering 94, 162, 163, 171, 321
limitatieve opsomming van discriminatiegronden 22, 30, 45, 95, 157, 161, 318
maatschappelijk leven 18, 201
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319, 320
minderhedenorganisaties 198, 212, 222
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232, 273, 274, 278, 301, 303, 305, 316
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positieve actie 124, 127, 223-241, 246, 247, 262, 272, 273
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restrictief toelatingsbeleid 148, 155, 162, 165, 166, 174
schadevergoeding 269, 286, 299, 301, 324, 329
scholing 57, 180-182, 190-193, 218, 238, 244, 274, 276-278,288,323,327
scholingseis 215-218, 241, 288
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selectie 199, 204, 208, 210, 211, 214, 216, 217, 219, 220, 221, 227, 241, 326
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sociale partners 126, 132, 137, 146, 188, 197, 198, 199, 210, 222, 225, 263, 325
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Stichting van de Arbeid 188, 198, 209, 210, 217, 264
strafrecht 200, 201, 226, 254-256, 290, 291, 325, 331
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vakantie (te late terugkeer van) 279, 289, 306-310
verblijfsvergunning 149, 150, 154, 248, 269
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woonplaatscriterium 128, 305
WRR 40, 44, 187, 193
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Bli de stichting NJCM-Boekerij verschenen tot op heden de volgende publicaties:

1 Verboden Rechtspersonen f 10.-/leden f  8.- *
2    Kernenergie en mensenrechten f 12,50/leden f 10,-
3    Minderheden en mensenrechten f 10,_/leden f  8.- *
4    Rechter en mensenrechtenbeleid f 10,--Reden f  8,--
5    Vrouw en recht f 10,-/leden f  8,- *

6 Individuele klachtenprocedures bij mensenrechtenverdragen f 10,--/leden f  8,-- *
7    Mensenrechten en het personen- en familierecht f 12,50/leden f  10,-
8    Asielzoekers en mensenrechten f 12,50/leden f 10,-- *
9          "Verfassungsfeinde" en openbare dienst f 45,_/leden f 36,--
10 Recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten f 15,--/leden f 12,--

11 Rechtspraak gelijke behandeling m/v decl I 1975-1986 f 40,-Aleden f 32,--
12  Erfelijkheidsonderzoek en mensenrechten f 12,50/leden f  10,-
13 Rechtspraak gelijke behandeling m/v decl H 1987-1989 f 25,--/leden f 20,--

combinatie  nrs  1 1  + 13 f 55,_/leden f 40,--
14    Conference of European national sections  -

Aids and Human Rights/ European Social Charter - f  15,--/leden f  12,50
40 jaar EVRM (herdruk) f 40,-/leden f 35,-

15 Grondrechten Evaluatie-onderzoek aktieprijs f 75,_/leden f 70,-

16   The role of non-Governmental Organizations in the
promotion and protection of Human Rights
(Erasmus Prize) kostprijs voor adm. + verzendkosten f 10,--

17 Discriminatie wegens leeftijd f 15,--/leden f 12,50
18   40 jaar Europese Conventie voor de rechten van de mens

en de Nederlandse rechtsorde Staatsrechtconferentie 1990 f 40,--/leden f 35.--
19  Universaliteit van mensenrechten f 17,50/leden f 15,--
20   De internationale bescherming van het recht op onderwijs f 40,.-/leden f 35,--

21 Schengen: internationalisation of central chapters of
the law on aliens refugees, privacy, security and the police f 40,--/leden f 35,--

22 Grondrechten evaluatie-onderzoek eindrapport f 59,50/leden f 49,50
Combinatie Boekerij 15 + 22 f 100,-

23 Repertorium Nederlandse Rechtspraak Mensenrechten-
verdragen f  95,--/leden f  85,--

24  De toenemende betekenis van Economische, sociale en
culturele mensenrechten f 37,50/leden f 32,50

25 Rechten, regels, realiteit: Wetgever en mensenrechtenbeleid f 22,50/leden f 19,50
26  Grenzen aan mensenrechten f 24,95/leden f 22,50
27  The Ilo and the Netherlands f 65,00/leden f 57,50
28 Juridische middelen ter bestrijding van rassendiscriminatie &

raciaal gemotiveerde geweldpleging f 24,95/lelen f 22,50
29  Schadevergoeding bij schending van mensenrechten f 72,50/leden f 65,00
30   Grenzen aan het toezicht op de naleving van het EVRM f 75,00/leden f 67,50
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Bovengenoemde bedragen zijn exclusief verzendkosten en BTW. Van de uitverkochte titels
zijn kopie-exemplaren verkrijgbaar. Een abonnement op de Boekerij-uitgaven is mogelijk
evenals een abonnement op de verzamelbanden van het NJCM-Bulletin. Nu 3 banden voor
de prijs van 2 (f 16,50 per stuk). (Prijswijzigingen voorbehouden.)

*) uitverkocht, weI kopie-exemplaren verkrijgbaar
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