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1  Inleiding

1  Aanleiding en achtergrond van het onderzoek; randvoorwaarden

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is de afgelopen jaren verschillende keren geconfron-
teerd met botsing van door de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) beschermde gelijk-
heidsrechten met andere grondrechten en botsing van gelijkheidsrechten onderling. In het kader 
van de evaluatie van de AWGB over de periode 1 september 2004 – 1 september 2009 wil de CGB 
een onderzoek laten verrichten naar de laatste vorm van botsing. 
Bij botsende gelijkheidsrechten is de vraag hoe de CGB moet toetsen of al dan niet sprake is van 
een schending van de AWGB. Hoewel de wetgever sommige van deze botsingen heeft voorzien en 
in de AWGB heeft geregeld, geldt dat lang niet voor alle conflicten. Bovendien kunnen zich ook bij 
de wel voorziene gevallen interpretatievragen voordoen.1  Sommige oordelen van de CGB met 
betrekking tot botsende gelijkheidsrechten hebben veel stof doen opwaaien en zijn aanleiding 
geweest tot soms verhitte debatten in de media en de politiek. Te denken valt aan de zaak van de 
trouwambtenaar die op grond van zijn geloof geen homoparen wilde huwen en de klantmanager 
van de sociale dienst die vrouwen geen hand wilde geven. Het verbod van onderscheid op grond 
van godsdienst komt in deze zaken tegenover het verbod van onderscheid op grond van hetero- of 
homoseksuele gerichtheid2 respectievelijk geslacht te staan. Deze oordelen blijken nogal eens op 
onbegrip te stuiten.
Tegen deze achtergrond wil de CGB graag de vragen beantwoord zien of de AWGB toereikend is 
om een afweging te kunnen maken tussen gelijkheidsrechten onderling en tegen welke proble-
men de CGB daarbij oploopt.3 Daarbij heeft de Commissie aangegeven dat ‘de toereikendheid van 
de AWGB niet alleen onderzocht [dient] te worden in het licht van de bedoelingen van de Neder-
landse wetgever, maar ook van die van de Europese regelgevers (richtlijnen EU en EVRM)’.4 Voor 
het nader formuleren van de onderzoeksvraag is dat in dit onderzoek zo opgevat, dat de ‘toerei-
kendheid’ van het toetsingskader dat de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten biedt, dient te 
worden afgemeten aan:
• de mate waarin het past binnen (en in ieder geval niet in strijd is met) de aan de AWGB 

ten grondslag liggende doelstellingen van de Nederlandse wetgever om een evenwich-
tig toetsingskader voor botsende grondrechten te kunnen bieden, en

• de mate waarin het past binnen (en in ieder geval niet in strijd is met) de EU-richtlijnen 
inzake gelijke behandeling en het EVRM.

Ter afbakening van de onderzoeksvraag heeft de CGB verder aangegeven dat de onderzoeksvraag 
zich wel uitstrekt tot de werking van artikel 3 AWGB, maar niet tot de zogenoemde ‘enkele-
feitconstructie’ en de onderwerpen die daarmee direct hebben te maken, zoals de ingebrekestel-
ling van de Europese Commissie en het advies van de Raad van State.5  De CGB heeft daarover al 
eerder advies uitgebracht.6 Tot slot heeft de CGB een intern stuk ter beschikking gesteld dat in de 
beschouwingen betrokken dient te worden en dat een overzicht geeft van de oordelen van de CGB 
waarin de botsingsproblematiek in het bijzonder speelt.7 Daaruit blijkt dat het vooral gaat om 
gelijke behandelingsconflicten die voortvloeien uit het sterk toegenomen culturele en religieuze 
pluralisme in onze samenleving. In concreto staan daarmee vooral conflicten centraal tussen 

1 Aldus de interne CGB-notitie van A. Terlouw, Rivaliserende gelijkheids- en andere grondrechten, 2008, p. 3.
2 Kortheidshalve wordt in dit stuk verder de term homoseksuele gerichtheid gebruikt.
3 Brief van 3 februari 2010, kenmerk 2010/0027/PvG/MK.
4 Idem.
5 Idem. Mondeling is afgesproken dat voorkeursbehandeling eveneens buiten beschouwing blijft, al zou dat strikt geno-

men ook kunnen worden gezien als een botsing van gelijkheidsrechten.
6 CGB, Advies inzake de ingebrekestelling van Nederland door de Europese Commissie in verband met het niet correct 

omzetten van Richtlijn 2000/78/EG (advies 2008-2), Utrecht: CGB 2008.
7 A. Terlouw, Rivaliserende gelijkheids- en andere grondrechten, 2008.
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enerzijds gelijke behandeling ongeacht godsdienst en anderzijds gelijke behandeling ongeacht 
geslacht of homoseksuele gerichtheid.

2  Onderzoeksvragen

Een en ander heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen.  De hoofdvraag van het onderzoek 
luidt als volgt:

In hoeverre is de AWGB, in het licht van de doelstellingen die aan de wet ten grondslag liggen 
en in het licht van de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling en het EVRM, toereikend om een 
afweging te kunnen maken tussen gelijkheidsrechten onderling?

Wat de verdere afbakening betreft, is bij de beantwoording van deze vraag de problematiek rond 
de ‘enkele feit-constructie’ buiten beschouwing gebleven. Hetzelfde geldt voor voorkeursbehan-
deling, hoewel dat strikt genomen eveneens als een vorm van botsende gelijkheidsrechten kan 
worden gezien. Deze onderwerpen komen hoogstens zijdelings aan de orde waar dat voor dit 
onderzoek relevant is. Verder spitst het onderzoek zich toe op de botsingsproblematiek die ook in 
de CGB-notitie Rivaliserende gelijkheids- en andere grondrechten centraal is gesteld: botsingen 
die samenhangen met het sterk toegenomen religieuze en culturele pluralisme in de Nederland-
se samenleving. Het gaat dan in het bijzonder om botsingen tussen enerzijds godsdienstige 
overtuiging en anderzijds geslacht en homoseksuele gerichtheid.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd:
1. Welke eisen of randvoorwaarden zijn te stellen aan een toetsings/afwegingskader bij 

botsende gelijkheidsrechten in het licht van de doelstellingen die aan de AWGB ten 
grondslag liggen?

2. Welke eisen of randvoorwaarden zijn te stellen aan een toetsings/afwegingskader bij 
botsende gelijkheidsrechten in het licht van de EU-richtlijnen inzake gelijke behande-
ling?

3. Welke eisen of randvoorwaarden zijn in het licht van het EVRM te stellen aan een 
toetsings/afwegingskader bij botsende gelijkheidsrechten?

4. Welk toetsings/afwegingskader biedt de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten en hoe 
vult de CGB dat kader in gezien de oordelen inzake botsende gelijkheidsrechten?

Met behulp van de antwoorden op deze vier deelvragen kan de hoofdvraag worden beantwoord: in 
hoeverre is het AWGB-afwegingskader toereikend om een afweging te maken tussen botsende 
gelijkheidsrechten in het licht van de eisen of randvoorwaarden die daaraan worden gesteld? 
Wellicht ten overvloede: het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling van dit onderzoek om te 
beoordelen hoe de concrete uitkomsten van de afwegingen die de CGB maakt zich verhouden tot 
de doelstellingen van de wet, het EVRM en de EU-richtlijnen, maar hoe het afwegings- of toet-
singskader van de AWGB zich daartoe verhoudt.8

3  Onderzoeksaanpak en te raadplegen bronnen

Het betreft een klassiek juridisch onderzoek op grond van een analyse van relevante juridische 
bronnen (regelgeving en jurisprudentie) en wetenschappelijke literatuur daarover. 
Voor beantwoording van de eerste drie deelvragen is primair gebruik gemaakt van een selectie 
van (gezaghebbende) wetenschappelijke literatuur, terwijl bij deelvraag vier ook uitgebreid 

8 Een integrale vergelijking van de diverse wijzen waarop een afweging zou kunnen worden gemaakt tussen botsende 
gelijkheids- en andere grondrechten gaat het kader van dit onderzoek evenzeer te buiten. Voor een fraaie collectie 
van bijdragen die een goed beeld geven van de stand van de discussie over dit onderwerp zie E. Brems (ed), Conflicts 
between fundamental rights, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia 2008. 
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aandacht is besteed aan jurisprudentie, te weten de oordelen van de CGB. Het zwaartepunt van 
het onderzoek ligt bij deelvraag vier en (uiteraard) beantwoording van de hoofdvraag.

4  Opbouw

In het volgende hoofdstuk staat de eerste deelvraag centraal. Het wijdt een korte beschouwing 
aan de doelstellingen die aan de AWGB ten grondslag liggen en het al dan niet bestaan van een 
hiërarchie van grondrechten dan wel discriminatiegronden. In hoofdstuk 3 wordt de tweede 
deelvraag beantwoord. Daartoe wordt ingegaan op het algemene toetsingskader van de EU-richt-
lijnen inzake gelijke behandeling en in het bijzonder op relevante aspecten die specifiek zijn voor 
de botsing van gelijkheidsrechten: de toetsing bij indirecte discriminatie en toetsing van de 
uitzonderingsbepalingen in de richtlijnen met betrekking tot discriminatie op grond van ras, 
geslacht, seksuele geaardheid en godsdienst. Hoofdstuk 4 geeft een antwoord op de derde 
deelvraag. Het gaat onder meer in op de juridische status van het EVRM, het toetsingskader van 
artikel 9 EVRM (godsdienstvrijheid) en artikel 14 EVRM (het discriminatieverbod) in samenhang 
met het 12e Protocol. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de beantwoording van deelvraag vier. Het 
gaat in op relevante afwegingskaders van de AWGB die specifiek zijn voor de botsing van gelijk-
heidsrechten en de invulling daarvan door de CGB. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan de oordelen inzake de gewetensbezwaarde trouwambtenaar, de oordelen betreffende ‘han-
den schudden’ en enkele oordelen waarin de problematiek van naar sekse gesegregeerde 
voorzieningen (in verband met op godsdienstige overtuiging gestoelde wensen) is opgedoken. In 
hoofdstuk 6 ten slotte wordt de hoofdvraag beantwoord door de bevindingen uit hoofdstuk 5 te 
evalueren in het licht van de voorafgaande hoofdstukken. Dit hoofdstuk sluit af met een slotcon-
clusie.
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2  Doelstellingen van de AWGB en eisen voor 
 een afwegingskader voor botsende gelijkheidsrechten

1  Inleiding

In dit hoofdstuk staat de eerste voor dit onderzoek geformuleerde deelvraag centraal: welke 
eisen of randvoorwaarden zijn te stellen aan een toetsings/afwegingskader bij botsende gelijk-
heidsrechten in het licht van de doelstellingen die aan de AWGB ten grondslag liggen? Om een 
antwoord op deze vraag te vinden wordt hieronder eerst ingegaan op de algemene doelstellingen 
van de AWGB (paragraaf 2). Vervolgens komt de vraag aan de orde of er wellicht een (impliciete) 
hiërarchie bestaat tussen gelijkheidsrechten (paragraaf 3) en tot slot wat de achtergrond was 
voor de concrete keuzes die in de AWGB zijn gemaakt met betrekking tot botsende gelijkheids-
rechten  (paragraaf 4).

2  Algemene doelstellingen

Het eerste evaluatierapport met betrekking tot de AWGB, van de hand van Asscher en Groenen-
dijk, geeft een overzicht van de doelstellingen die aan de AWGB ten grondslag liggen.9 De meest 
fundamentele doelstelling betreft de bescherming van de menselijke waardigheid. De erkenning 
daarvan houdt in ‘dat een persoon vrijelijk zijn rechten en vrijheden moet kunnen uitoefenen en in 
het maatschappelijke leven moet kunnen bewegen zonder dat hij wegens persoonlijke kenmer-
ken en eigenschappen, bijvoorbeeld op grond van vooroordelen of gevoeligheden van anderen, 
wordt achtergesteld’.10

Het tegengaan van achterstelling en het bevorderen van volwaardige participatie in de samenle-
ving behoren dus tot de onderliggende doelstellingen. Dat laatste blijkt ook uit de aanhef van de 
AWGB zelf: 

‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede in verband met 
artikel 1 van de Grondwet, ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het 
maatschappelijk leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksu-
ele gerichtheid of burgerlijke staat, (…)’

De concreet opgesomde gronden geven aan dat het gaat om de bescherming van wezenlijke 
eigenschappen van mensen.
Een nadere uitwerking van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie werd om 
verschillende redenen nodig geacht. Om te beginnen wilde men de rechtszekerheid en duidelijk-
heid over de reikwijdte van de norm bevorderen. De algemene norm van gelijke behandeling en 
non-discriminatie zoals vastgelegd in artikel 1 Grondwet en in diverse internationale verdragen 
maakt niet aanstonds duidelijk wat wel en niet is toegestaan. Verder wilde men door de uitwer-
king in de AWGB ook duidelijkheid verschaffen over de horizontale werking van de norm op de  
terreinen die de wet bestrijkt. En wat voor dit onderzoek het belangrijkste is: men wilde de 
verhouding tussen de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie enerzijds en andere 
grondrechten anderzijds vastleggen.
Om dit alles goed en duidelijk in de regelgeving te verankeren is bewust gekozen voor het geslo-
ten toetsingssysteem van de AWGB. Er is bij de totstandkoming van de wet dan ook veel aandacht 

9 I.P. Asscher-Vonk, Inleiding I-1. Juridische analyse, in: I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), Gelijke behande-
ling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijkebehandelingswetgeving, Den 
Haag: Sdu Uitgevers 1999, p. 4-12. Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op de aan dit rapport ontleende informa-
tie.

10 Idem, p. 4; er wordt hierbij verwezen naar de Memorie van toelichting bij de AWGB.
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besteed aan de vraag welke uitzonderingen op het verbod van onderscheid in de wet dienden te 
worden opgenomen. De AWGB moest op die manier een uitputtende regeling bieden voor het 
verbod van onderscheid met betrekking tot de genoemde gronden en ten aanzien van de bestre-
ken terreinen.

3  Afbakening van grondrechten

Uitgangspunt van het Nederlandse recht is dat er geen vooraf gegeven hiërarchie van grondrech-
ten bestaat. De grondwet biedt daarvoor geen aanknopingspunten en een dergelijke hiërarchie 
wordt veelal ook niet wenselijk geacht; een rangorde zou onvoldoende recht doen aan de bijzon-
derheid van afzonderlijke gevallen. ‘Een minimale inbreuk op een hoog in de hiërarchie staand 
grondrecht zal immers beter aanvaardbaar kunnen zijn dan een maximale inbreuk op een laag 
geklasseerd grondrecht’.11

Welhaast geen enkel grondrecht is bovendien absoluut. Dat geldt ook voor de godsdienstvrijheid. 
Het EVRM expliciteert dat bijvoorbeeld door in artikel 9 lid 2 te bepalen dat iemands vrijheid om 
zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan worden beperkt, mits dat bij 
wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de open-
bare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Maar het geldt evenzeer voor het discri-
minatieverbod. Ook dat is niet absoluut. Of beter wellicht: in de kwalificatie of en wanneer er 
sprake is van discriminatie zit een afweging besloten. Discriminatieverboden verbieden immers 
niet ieder onderscheid (of het ontbreken daarvan), maar alleen ongerechtvaardigd onderscheid.12  
In de AWGB heeft de wetgever een aantal van die afwegingen gemaakt en knopen doorgehakt ten 
aanzien van de vraag hoe ver het discriminatieverbod reikt, in het bijzonder in de verhoudingen 
tussen particulieren onderling. Onderdeel daarvan vormden afwegingen tussen de eventuele 
botsing van de vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod. Vooral dit onderwerp is bij de 
totstandkoming van de wet voorwerp van verhitte discussies geweest en ook een belangrijke 
oorzaak dat het wetgevingsproces zo lang heeft geduurd. Exemplarisch voor de soort conflicten 
waar de discussies zich indertijd op richtten, vormt de casus van de christelijke school die een 
homoseksueel niet als docent wil accepteren: handelt de school dan wel of niet in strijd met de 
AWGB? 13 
    Tegen die achtergrond is in de AWGB een aantal keuzes vastgelegd die de wetgever heeft 
gemaakt. Ter bescherming van de godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat zijn in 
artikel 3 AWGB het geestelijk ambt en rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en 
andere genootschappen op geestelijke grondslag geheel van de werkingssfeer van de wet uitge-
zonderd. Het feit dat het hier een categorale uitsluiting betrof wijst er op dat het gezochte even-
wicht tussen grondrechten niet per se gericht was op een evenwicht voor ieder concreet geval (zie 
verder hoofdstuk 5). Verder zijn er belangrijke uitzonderingen op het verbod van onderscheid in 
de wet opgenomen om ook aan andere instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke 
grondslag de nodige vrijheid te geven om eisen te stellen aan hun personeel. Het betreft de 
bekende, zo niet beruchte ‘enkele-feitconstructie’ van artikel 5 lid 2. Voor instellingen van bijzon-
der onderwijs is bovendien voorzien in de mogelijkheid om in verband met hun grondslag ook ten 
aanzien van leerlingen onderscheid te maken. Ook hier in de vorm van de ‘enkele-feitconstructie’ 
(zie artikel 7 lid 2). De precieze betekenis van de op deze manier gemaakt afbakening tussen de 
vrijheid van godsdienst en het verbod van discriminatie is vanaf het begin ambigue geweest. Juist 

11 Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, Kamerstukken II, 2003-2004, 29 614, nr. 1-2, p. 9.

12 Zie uitgebreider T. Loenen, Gelijkheid als juridisch beginsel, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2009.
13 Voor een overzicht van de discussies die losbarstten naar aanleiding van het Voorontwerp van een wet gelijke behan-

deling zie het themanummer van het NJB over dit onderwerp van 27 maart 1982 (nr. 13) en het artikel van M. de Blois 
e.a. ´Nadere opmerkingen over het voorontwerp van een wet gelijke behandeling', NJB 1983, p. 269-276.
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die ambiguïteit lijkt een niet onbelangrijke reden te zijn geweest dat de AWGB uiteindelijk vol-
doende steun in het parlement kreeg om in 1994 in werking te kunnen treden. Verschillende 
partijen konden er verschillende dingen in lezen.14 Gezien de afbakening van dit onderzoek laat ik 
de bepalingen inzake de ‘enkele-feitconstructie’ verder buiten beschouwing.
Sinds de inwerkingtreding van de AWGB hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De 
effecten van de immigratie, die sinds de jaren zestig sterk is toegenomen, zijn steeds zichtbaar-
der en voelbaarder geworden. Nederland is van een redelijk homogeen-christelijke samenleving 
veranderd in een cultureel en religieus aanzienlijk pluriformere samenleving. Door de komst van 
groepen met een niet-westerse culturele en religieuze achtergrond die zich hier blijvend hebben 
gevestigd, is een heel andere context ontstaan waarin de AWGB functioneert. Dat heeft ook geleid 
tot nieuwe vormen van (potentiële) botsing van grondrechten die bij de totstandkoming van de 
AWGB niet waren voorzien. Normen, waarden en praktijken van de nieuwkomers sluiten nu 
eenmaal niet altijd aan bij die van de gevestigde groepen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de contro-
verses rond het dragen van hoofddoeken of boerka’s in de klas of het weigeren om personen van 
het andere geslacht een hand te geven. 
Opvallend is dat veel van de nieuwe botsingsproblematiek zich bij de CGB heeft aangediend via 
het verbod van indirect onderscheid en niet via de bepalingen die bewust in de AWGB zijn opgeno-
men om een oplossing te bieden voor mogelijk conflicterende grondrechten. Maar behalve dit 
verschil is er ook een belangrijke parallel met de ‘oude’ botsingsproblematiek. Ook bij de nieuwe 
vormen van botsing gaat het vaak om botsingen tussen gelijke behandeling ongeacht godsdienst 
enerzijds en gelijke behandeling ongeacht geslacht of homoseksuele gerichtheid anderzijds. Bij 
deze botsing van gelijkheidsrechten is een complicatie dat het zelfde recht, namelijk het verbod 
van discriminatie of onderscheid in het geding is. Dat roept de vraag op of er, hoewel er geen 
vooraf gegeven hiërarchie van grondrechten is, wellicht toch een hiërarchie tussen discriminatie-
gronden bestaat.

4  Hiërarchie van discriminatiegronden?

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de AWGB het uitgangspunt gehad dat er geen vooraf 
gegeven hiërarchie tussen grondrechten bestaat. Daaruit zou men kunnen afleiden dat er dus ook 
geen hiërarchie bestaat tussen de verschillenden gronden van onderscheid die de AWGB be-
strijkt. Ook de CGB gaat er van uit dat alle gronden die de gelijkebehandelingswetgeving be-
schermt gelijke bescherming verdienen, omdat de wetgever geen hiërarchie heeft aangebracht.15 
Niettemin laten de ontwikkelingen in Nederland en elders zien dat er toch een zekere differenti-
atie plaatsvindt. Zonder hier uitgebreid op deze ontwikkelingen in te kunnen gaan is er, vermoe-
delijk onder invloed van een zekere proliferatie van beschermde gronden, zowel in het internatio-
nale als het nationale recht duidelijk sprake van een zekere mate van differentiatie tussen meer 
en minder ‘verdachte’ gronden. Daarbij krijgen verdachte gronden van onderscheid veelal een 
bredere bescherming, ook in horizontale verhoudingen, en leidt onderscheid op verdachte 
gronden tot een striktere toets of dat onderscheid wel door de beugel kan. Zo toetst bijvoorbeeld 
de Hoge Raad onderscheid op grond van leeftijd minder streng dan onderscheid op grond van ras 
of geslacht in verband met het minder verdachte karakter van leeftijdsonderscheid en toetst ook 
het EHRM expliciet strikter aan het discriminatieverbod bij gronden als geslacht en ras16 (zie 

14 Voor een bespreking van de wetsgeschiedenis zie W.C. Monster, B.P. Vermeulen en K. Waaldijk, Hoofdstuk  I-5 Uit-
zonderingen (art.2 lid 2 sub a en b, lid 3, lid 2t/m6, 7 lid 2 en 3 AWGB), in: I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk (red.), 
Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van de gelijkebehandelings-
wetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p.131-201, in het bijzonder p. 169-172.

15 Terlouw, Rivaliserende rechten, p. 10.
16 Zie voor de Europese stand van zaken D. Schiek, L. Waddington & M. Bell (eds), Cases, materials and text on national, 

supranational and international non-discrimination law, Oxford/Portland: Hart Publishing 2007. Voor de Nederlandse 
ontwikkelingen zie T. Loenen, (Leeftijds)Discriminatie, in: T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler en R.J.G.M. Wid-
dershoven (red.), AB-Klassiek, Deventer: Kluwer 2009 (6e druk), p. 317-326.
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verder ook hoofdstuk 3 en 4).
De gesignaleerde tendens is zeker (nog?) niet uitgekristalliseerd, maar voor dit onderzoek 
mogelijk relevant aangezien dit soort ontwikkelingen ook van invloed kan zijn op de interpretatie 
en toepassing van de AWGB. De AWGB functioneert immers niet in een vacuüm.

5  Conclusie

Uit de doelstellingen die ten grondslag hebben gelegen aan de AWGB vallen niet veel duidelijk 
hanteerbare eisen af te leiden die aan het afwegingskader van de AWGB te stellen zouden zijn om 
botsende gelijkheidsrechten te benaderen die indertijd niet zijn voorzien. Enkele punten kunnen 
niettemin relevant zijn. 
De AWGB is mede bedoeld om een aantal keuzes die de wetgever heeft gemaakt met betrekking 
tot prioritering van grondrechten vast te leggen, in het bijzonder met betrekking tot de botsing 
tussen de godsdienstvrijheid enerzijds en het verbod van discriminatie op grond van geslacht en 
homoseksuele gerichtheid anderzijds. Deze keuzes hebben echter geen ondubbelzinnige norme-
ring opgeleverd. Sommige in de AWGB gekozen oplossingen voor te voorziene botsingen zijn het 
gevolg van een politiek compromis en al dan niet bewust ambigue gelaten. Dat geldt bij uitstek 
voor de ‘enkele-feitconstructie’ van artikel 5 lid 2 en artikel 7 lid 2. Er bestond bij de totstandko-
ming aanzienlijk minder controverse over de in artikel 3 AWGB opgenomen uitsluiting van 
rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en het geestelijk ambt van de werkingssfeer 
van de wet. Het betreft een categorale uitsluiting die niet voorziet in een afweging in individuele 
gevallen. Opmerking verdient dat de AWGB was bedoeld om een uitputtende regeling te bieden 
voor alle terreinen die de wet bestrijkt. Men dacht alle botsingen die zich voor zouden kunnen 
doen gedekt te hebben en daarvoor een evenwichtig afwegingskader te hebben geschapen. Anno 
2010 moet worden geconstateerd dat veel van de huidige botsingscontroverses geheel niet zijn 
voorzien. In die zin geven de concrete doelstellingen die aan de AWGB ten grondslag hebben 
gelegen niet zonder meer houvast voor het hier en nu.
Dat neemt niet weg dat de achterliggende doelstellingen van de AWGB onverminderd relevant 
blijven: het tegengaan van achterstelling en het bevorderen van participatie in het maatschappe-
lijke leven van iedereen en op gelijke voet. Bij botsende gelijkheidsrechten treedt in dit verband 
vaak een extra complicatie op, omdat juist in die situatie niet altijd duidelijk is wie tot de achter-
gestelde partij behoort en of er sprake is van belemmeringen in de maatschappelijke participatie 
of niet. Vaak zijn groepen betrokken die beide op verschillende terreinen en op verschillende 
manieren slachtoffer zijn van discriminatie en uitsluiting (te denken valt bijvoorbeeld aan vrou-
wen enerzijds en allochtone groepen anderzijds).
Gezien de dynamiek van onze samenleving en de maatschappelijke ontwikkelingen daarbinnen en 
daarbuiten lijkt het onontkoombaar om, in de woorden van het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM), de AWGB te zien als een ‘living instrument’ dat dynamisch geïnterpreteerd 
dient te worden, aangepast aan de omstandigheden en issues die eigen zijn aan iedere tijd.  Dit 
klemt te meer aangezien het merendeel van de huidige botsingsproblematiek niet is voorzien bij 
de totstandkoming van de wet.
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3  De EU-richtlijnen en de eisen voor een 
 afwegingskader voor botsende gelijkheidsrechten

1  Inleiding

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: welke eisen of randvoorwaarden zijn te 
stellen aan een toetsings/afwegingskader bij botsende gelijkheidsrechten in het licht van de 
EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling? De EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling zijn voor 
dit onderzoek van bijzonder belang, aangezien de AWGB mede beoogt deze richtlijnen te imple-
menteren in de Nederlandse rechtsorde. Richtlijnen verplichten tot het realiseren van een 
bepaald resultaat, maar laten de vorm en de middelen die de lidstaten daarvoor kiezen in begin-
sel vrij (artikel 288 Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 249 
EG-verdrag (oud). Waar het op aankomt, is dat alle maatregelen worden getroffen die nodig zijn 
om de volle werking van de richtlijn te verzekeren in overeenstemming met  de doelstellingen die 
ermee worden beoogd. Verder is vereist dat de omzetting die volledige toepassing op een vol-
doende duidelijke en nauwkeurige wijze verzekert. Particulieren moeten hun rechten immers 
kunnen kennen. 
Als de implementatie tekort schiet kan onder bepaalde voorwaarden voor de nationale rechter 
rechtstreeks een beroep worden gedaan op de richtlijn. De nationale rechter kan in het kader van 
de nationale procedure prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de EU om een 
uitspraak te krijgen over de juiste interpretatie van de richtlijnbepalingen. Als de nationale 
regeling niet conform de richtlijn kan worden uitgelegd zal die nationale wetgeving moeten 
wijken; de EU- richtlijn gaat voor. 
De EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling staan niet op zichzelf, maar moeten bezien worden 
in het licht van de steeds ruimere grondrechtenbescherming die de EU is gaan bieden. Die ruime-
re bescherming heeft met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een stevige juridi-
sche basis gekregen. De EU is met de inwerkingtreding van dit verdrag gevestigd op twee gelijk-
waardige grondslagen: het Verdrag inzake de Europese Unie (VEU) en het Verdrag inzake de 
Werking van de EU (VWEU). De VEU bepaalt niet alleen dat de Unie onder meer gebaseerd is op 
respect voor de rechten van de mens en tot doel heeft die te bevorderen (zie artikel 1 en 3), maar 
tevens dat het EU-Grondrechtenhandvest juridisch bindend is (artikel 6). Het Handvest bevat een 
uitgebreide grondrechtencatalogus, waaronder verschillende bepalingen met betrekking tot 
gelijke behandeling en non-discriminatie, alsmede de godsdienstvrijheid. Verder is van groot 
belang dat bij de bescherming van grondrechten in de context van de EU het EVRM steeds meer 
als een overkoepelend referentiekader fungeert. Het Verdrag van Lissabon bepaalt in artikel 6 dat 
de Unie de mensenrechten zoals gegarandeerd in het EVRM zal respecteren en dat zij toe zal 
treden tot dit verdrag (artikel 6 lid 2). Ook het EU-Grondrechtenhandvest wijst het EVRM aan als 
maatgevend voor de bescherming van de rechten van de mens. Het stipuleert dat voor zover het 
Handvest rechten en vrijheden bevat die corresponderen met het EVRM ‘de inhoud en reikwijdte 
ervan dezelfde [zijn] als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepa-
ling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt’ (artikel 52 lid 3). Dit 
commitment aan het EVRM zien we tot slot ook terug in de gelijkebehandelingsrichtlijnen die 
verderop nog uitgebreid aan de orde komen. De preambules van de richtlijnen verwijzen ook naar 
het EVRM. Een belangrijke conclusie die uit een en ander kan worden getrokken, is dat het EVRM 
niet alleen vanuit ons nationale recht bezien, maar ook vanuit het perspectief van het EU-recht 
een belangrijk referentiekader vormt voor de eisen die aan de bescherming van grondrechten 
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worden gesteld.17 Het EVRM komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
In dit hoofdstuk gaan we eerst nader in op het afwegingskader van de EU-richtlijnen inzake 
gelijke behandeling dat bij botsende gelijkheidsrechten een rol kan spelen. Na een kort overzicht 
van de richtlijnen die voor dit onderzoek van belang zijn (paragraaf 2) besteden we aandacht aan 
de toetsing van indirecte discriminatie (paragraaf 3) en de toetsing van de diverse uitzonderings-
bepalingen die de richtlijnen op het beginsel van gelijke behandeling toestaan (paragrafen 4-6). 
Op basis daarvan kunnen we enkele conclusies trekken ten aanzien van de vraag welke voor-
waarden en eisen vanuit de EU-richtlijnen te stellen zijn aan het afwegingskader van de AWGB. 

2  De EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling

Voor dit onderzoek zijn vier richtlijnen inzake gelijke behandeling van belang. In de eerste plaats 
twee richtlijnen met betrekking tot seksegelijkheid: de Richtlijn van 5 juli 2006 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep (herschikking)18 en de Richtlijn van 13 december 2004 houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod 
van goederen en diensten.19 De eerste duiden we in het navolgende aan als de Richtlijn gelijke 
behandeling m/v bij de arbeid dan wel als de Herschikkingsrichtlijn, de tweede als de Richtlijn 
gelijke behandeling m/v inzake goederen en diensten. Een derde richtlijn die relevant is voor dit 
onderzoek is de zogenoemde Rasrichtlijn: Richtlijn van 29 juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (in het 
navolgende voor het gemak samengevat onder de term ‘ras’).20 Deze richtlijn heeft een nog 
ruimer bereik dan de terreinen die ook door de twee richtlijnen met betrekking tot seksegelijk-
heid worden bestreken.21 De vierde richtlijn, de zogenoemde Kaderrichtlijn, bestrijkt meerdere 
discriminatiegronden, te weten godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaard-
heid, maar beperkt zich tot het terrein van de arbeid: Richtlijn van 27 november 2000 tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.22 Voor dit onderzoek zijn 
de gronden godsdienst of overtuiging en seksuele geaardheid van belang.
   Deze vier richtlijnen verschillen in toepassingsbereik en inhoudelijke normstelling en vormen 
daarmee een lappendeken van bepalingen die een rol kunnen spelen bij botsing van de gelijk-
heidsrechten die in dit onderzoek centraal staan. Zo kennen de verschillende richtlijnen verschil-
lende uitzonderingsbepalingen op het uitgangspunt van gelijke behandeling. Sommige zijn 
expliciet bedoeld om een afweging te kunnen maken bij een botsing, andere niet. De richtlijnen 
bieden in die zin dus geen uniform toetsingskader. Een belangrijke uitzondering op dit gebrek aan 
uniformiteit betreft de toetsing of er sprake is van indirecte discriminatie. Dat geschiedt onder 
alle richtlijnen volgens eenzelfde stramien. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op 
het toetsingsmodel bij indirecte discriminatie en op de toetsing bij de diverse uitzonderingsbepa-
lingen op het beginsel van gelijke behandeling in de richtlijnen. 

17 De Raad van State spreekt in het verband van de gelijkebehandelingsrichtlijnen zelfs van ‘het belangrijkste’ referen-
tiekader: ‘Het EVRM is aldus het belangrijkste interpretatiekader, wanneer zich bij de uitleg van richtlijnen vraag-
stukken van grondrechtelijke en mensenrechtelijke aard voordoen’, zie Advies Raad van State inzake Wijziging van de 
Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 
2000/78/EG (EG-implementatiewet Awgb), Kamerstukken II, 2002-2003, 28 770 A, p. 11.

18 Richtlijn 2006/54/EG, Pb L 204/23 van 26 juli 2006. Deze zogenoemde ‘herschikkingsrichtlijn’ brengt de normstelling 
uit een aantal eerdere richtlijnen en uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie die op de arbeidssfeer betrekking 
had bij elkaar. Per 15 augustus 2009 zijn die eerdere richtlijnen vervallen en is de herschikkingsrichtlijn maatgevend 
op dit terrein.

19 Richtlijn 2004/113/EG, Pb L 373/37 van 21 december 2004.
20 Richtlijn 2000/43/EG, Pb L 180/22 van 19 juli 2000.
21 Voor een uitgebreide bespreking zie E. Howard, The EU Race Directive. Developing the protection against racial discri-

mination in the EU, London/New York: Routledge 2010.
22 Richtlijn 2000/78/EG, Pb L 303/16 van 2 december 2000.
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2.1  Toetsing bij indirecte discriminatie
Alle vier richtlijnen hanteren een zelfde omschrijving van indirecte discriminatie. Als voorbeeld 
kan de omschrijving in de Rasrichtlijn dienen. Van indirecte discriminatie is volgens artikel 2 lid 2 
sub b sprake ‘wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen 
van een bepaald ras of een bepaalde etnische afstamming in vergelijking met andere personen 
bijzonder benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd 
door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk 
zijn’. 
De ontwikkeling van de manier waarop het Hof van Justitie toetst heeft tot op heden primair 
plaatsgevonden in de context van discriminatie op grond van nationaliteit en, voor dit onderzoek 
het meest van belang, seksediscriminatie. Uit de betreffende rechtspraak blijkt dat de effecten 
van de toepassing van de toets in sterke mate afhangen van de striktheid waarmee zij wordt 
toegepast. Hoewel het Hof in beginsel strikt toetst (de eis van noodzakelijkheid maakt dat ook 
voor de hand liggend) is dat niet altijd het geval. In het bijzonder op het terrein van de sociale 
zekerheid en het sociaal beleid van de lidstaten is het Hof terughoudend gebleken.23 Verder is niet 
geheel duidelijk of de objectieve rechtvaardigingstoets ook inhoudt dat de eis wordt gesteld dat er 
geen andere en minder restrictieve middelen aanwezig zijn om het doel te bereiken.24 In de 
wetenschappelijke literatuur is daar geen consensus over, maar in de rechtspraak van het Hof 
wordt deze zogenoemde subsidiariteitstoets in ieder geval niet altijd uitgevoerd.25 Dit is een 
belangrijk punt, aangezien de subsidiariteitstoets een belangrijk instrument kan vormen om een 
strikte invulling te geven aan de objectieve rechtvaardigingstoets.
Met betrekking tot de toetsing bij indirecte discriminatie op andere gronden dan sekse is nog niet 
zoveel te zeggen, aangezien er nog weinig rechtspraak van het Hof van Justitie voorhanden is. 
Ten aanzien van leeftijdsdiscriminatie zijn wel enkele interessante zaken te melden die laten zien 
dat het Hof bij indirecte discriminatie op deze grond met wisselende intensiteit toetst. In de 
eerste zaak waarin leeftijdsdiscriminatie aan de orde was, de zaak Mangold, toetste het Hof zeer 
strikt. Daar is veel kritiek op gekomen. Van die strengheid is in de zaak Palacios de la Villa echter 
weinig terug te zien.26 Los van de achterliggende redenen voor het Hof om in het ene geval 
aanzienlijk strenger te toetsen dan in het andere geval, laten deze twee zaken zien dat de toets 
niet altijd even strikt wordt toegepast.
Wat dit voorbeeld en de voorbeelden met betrekking tot seksediscriminatie duidelijk maken, is 
dat de intensiteit van toetsing door het Hof bij indirecte discriminatie kan verschillen. Het toet-
singsmodel bij indirecte discriminatie laat dus ruimte voor differentiatie in toetsingsintensiteit, al 
is in de jurisprudentie van het Hof niet uitgekristalliseerd wanneer en onder welke omstandighe-
den differentiatie geoorloofd, zo niet aangewezen is.

2.2  Toetsing uitzonderingsbepalingen met betrekking tot ras
De Rasrichtlijn kent slechts twee uitzonderingen op het verbod van directe discriminatie. Het 
betreft in de eerste plaats de uitzondering in verband met ‘wezenlijke en bepalende’ beroeps-
vereisten in artikel 4: 

‘Niettegenstaande artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten bepalen dat een verschil in 
behandeling dat op een kenmerk in verband met ras of etnische afstamming berust, geen 

23 Zie uitgebreid C. Tobler, Indirect discrimination. A case study into the legal development of the concept of indirect 
discrimination under EU law, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2005, p. 208-210 en 239-245.

24 In de jurisprudentie van de CGB wordt dit aangeduid met de subsidiariteitstoets.
25 Zie de bespreking van de jurisprudentie en van de verschillende opvattingen hierover in Tobler, Indirect discrimina-

tion, p. 241 e.v.
26 HvJEU 22 november 2005, C-144/04 (Mangold) betrof een vermindering van de arbeidsrechtelijke bescherming van 

oudere werknemers om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken hen in dienst te houden of te nemen. HvJEU 16 
oktober 2007, C-411/05 (Palacios de la Villa) betrof gedwongen pensionering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 
Zie voor een bespreking van het verschil in striktheid van de toets in beide uitspraken o.a. de annotatie van J. van den 
Hoeven bij de laatste zaak, NJCM-Bulletin 2008, p. 1058-1065.
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discriminatie vormt, indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van de betrokken specifieke 
beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende 
beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is.’

Bekende voorbeelden die onder deze uitzondering kunnen vallen, vormen het werven van een 
acteur met bepaalde raciale kenmerken voor een historische rol, bijvoorbeeld een blanke acteur 
voor de rol van J.F. Kennedy of een zwarte voor die van Martin Luther King. De bepaling geeft 
twee criteria waaraan een beroep op deze uitzonderingsbepaling zal moeten voldoen, te weten de 
aanwezigheid van een legitiem doel en proportionaliteit tussen het vereiste en dat doel. Hoewel 
omtrent de interpretatie van deze bepaling nog geen rechtspraak voorhanden is, valt te verwach-
ten dat deze uitzonderingsbepaling strikt zal worden geïnterpreteerd. Zo valt in paragraaf 18 van 
de preambule van de richtlijn te lezen dat een verschil in behandeling in verband met een wezen-
lijk beroepsvereiste slechts ‘[i]n zeer beperkte omstandigheden’ gerechtvaardigd kan zijn.
De enige andere uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling ongeacht ras betreft 
positieve actie: 

‘Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om volledige gelijkheid in 
de praktijk te waarborgen, specifieke maatregelen handhaaft of aanneemt om de nadelen 
verband houdende met ras of etnische afstamming te voorkomen of te compenseren.’ 
(Artikel 5)

Wat opvalt aan deze bepaling is dat zij geen criteria bevat waaraan dergelijke maatregelen 
moeten voldoen. Ook hier zal de rechtspraak van het Hof van Justitie in de toekomst nader 
uitsluitsel moeten geven waar de grenzen van positief actiebeleid liggen.
Gezien de ruimere werkingssfeer van de Rasrichtlijn ten opzichte van de Kaderrichtlijn en de 
beperktere uitzonderingsmogelijkheden op het discriminatieverbod van de eerstgenoemde 
richtlijn is een belangrijke vraag of discriminatie op grond van religie onder omstandigheden ook 
aangemerkt kan worden als discriminatie op grond van ras. Beide kunnen immers nauw verwant 
zijn, in het bijzonder als er sprake is van discriminatie op grond van de religie van een minderheid 
die afwijkt van die van de meerderheid. Zo is in het Verenigd Koninkrijk discriminatie van sikhs en 
van joden aangemerkt als discriminatie op grond van etniciteit, doch discriminatie van moslims 
niet.27  Wat het EU-recht betreft zal uiteindelijk het Hof van Justitie uitsluitsel over dit soort zaken 
moeten geven.
 
2.3  Toetsing uitzonderingsbepalingen met betrekking tot geslacht
De richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevatten vergelijkbare uitzon-
deringsbepalingen als de Rasrichtlijn. Het betreft om te beginnen een uitzondering met betrek-
king tot ‘wezenlijke en bepalende beroepsvereisten’ in artikel 14 lid 2 van de Herschikkingsricht-
lijn: 

‘De lidstaten kunnen ten aanzien van de toegang tot arbeid, inclusief de opleiding die 
daartoe leidt, bepalen dat een verschil in behandeling dat gebaseerd is op een kenmerk dat 
verband houdt met het geslacht, geen discriminatie vormt, indien een dergelijk kenmerk 
wegens de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze 
worden uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel 
daarvan legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel is.’

De formulering van de bepaling komt overeen met die in de Rasrichtlijn. Ook hier moet voor een 
geslaagd beroep op de uitzondering voldaan zijn aan de criteria dat er sprake is van een legitiem 
doel en evenredigheid tussen doel en middel. Anders dan bij de laatste richtlijn is er met betrek-

27 Zie E. Howard, The EU Race Directive. Developing the protection against racial discrimination in the EU, London/New 
York: Routledge 2010, p. 87. Zij verwijst ook naar diverse nationale en internationale gremia en auteurs die van oordeel 
zijn dat discriminatie op grond van ras/etniciteit en religie soms samen kunnen vallen, p. 98-101.
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king tot deze uitzonderingsbepaling de nodige jurisprudentie van het Hof van Justitie beschikbaar 
waaruit blijkt dat de bepaling strikt moet worden geïnterpreteerd. Het uitgebreide onderzoek van 
Monster e.a. uit 2002 concludeert op basis daarvan dat bestaande uitzonderingen periodiek 
moeten worden geëvalueerd en dat uitzonderingen met een algemene strekking (bijvoorbeeld 
uitsluiting van dienstbetrekkingen in particuliere huishoudens of kleine ondernemingen) niet in 
overeenstemming zijn met de richtlijn.28 
Ook de uitzondering in de Rasrichtlijn met betrekking tot positieve actie zien we terug in de twee 
richtlijnen met betrekking tot seksegelijkheid. Beide staan positieve maatregelen toe om ‘volle-
dige gelijkheid in de praktijk tussen mannen en vrouwen te waarborgen’.29 Ook deze bepalingen 
kennen geen criteria om te bepalen waar de grenzen van dit soort positieve maatregelen liggen. 
Uit de jurisprudentie van het Hof ten aanzien van de bepaling met betrekking tot positieve actie in 
het kader van arbeid en beroep blijkt echter dat deze uitzonderingsbepaling strikt moet worden 
geïnterpreteerd. Dat geldt in het bijzonder waar de rechtstreekse toegang tot banen en functies 
in het geding is. Ten aanzien van het scheppen van gelijke kansen, bijvoorbeeld via het bieden van 
betere toegang van vrouwen tot opleidingen, is het Hof minder stringent.30

Een voor dit onderzoek zeer belangrijke uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen is te vinden in de Richtlijn gelijke behandeling m/v inzake goederen en 
diensten.31 Anders dan de Rasrichtlijn kent deze richtlijn in artikel 4 lid 5 een algemene uitzonde-
ringsbepaling bij directe discriminatie: 

‘Deze richtlijn vormt geen beletsel voor verschillen in behandeling indien de levering van de 
goederen en diensten aan, uitsluitend of hoofdzakelijk, leden van een bepaald geslacht door 
een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn.’

Dit vormt een wezenlijk verschil met zowel die Herschikkingsrichtlijn als de Rasrichtlijn, die ten 
aanzien van directe discriminatie een gesloten systeem kennen: alleen in de richtlijnen zelf 
voorziene uitzonderingsmogelijkheden op het verbod van directe discriminatie zijn toegestaan.
De algemene uitzonderingsbepaling op het verbod van directe discriminatie in de Richtlijn gelijke 
behandeling m/v inzake goederen en diensten stelt als eis dat verschillen in behandeling tussen 
mannen en vrouwen moeten kunnen worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en dat de 
middelen voor het te bereiken doel passend en noodzakelijk zijn. Deze toets is hetzelfde geformu-
leerd als de toets bij indirecte discriminatie. Men zou op grond daarvan mogen verwachten dat 
het Hof deze uitzonderingsmogelijkheid dan ook op dezelfde manier zal toetsen.
De preambule van de richtlijn noemt een aantal voorbeelden van een legitiem doel voor een 
verschil in behandeling op grond van geslacht:

‘Een legitiem doel kan bijvoorbeeld de bescherming van slachtoffers van sekse gerelateerd 
geweld (opvanghuizen voor personen van hetzelfde geslacht), redenen van persoonlijke 
levenssfeer en zedelijkheid (het bieden van onderdak in iemands eigen woning), bevorde-

28 M. Monster, E. Cremers, T. Havinga, P. van Meerwijk en I. Asscher-Vonk, Een bepaald geslacht. Een onderzoek naar 
regelgeving inzake beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend is, Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, Den Haag 2002, p. 17-51. Het laatste wordt ook door de Europese Commissie gesteld in het kader van de 
inbreukprocedure die tegen Nederland is gestart. De Commissie is van oordeel dat Nederland de Kaderrichtlijn niet 
correct heeft geïmplementeerd. Zie Met redenen omkleed advies van de Europese Commissie gericht tot Nederland 
wegens het niet correct omzetten van artikel 2, lid 1, artikel 2, lid 2, onder a), artikel 2, lid 2, onder b), en artikel 4, 
lid 2, van Richtlijn 2000/78/EG, Brussel, 31 januari 2008, 2006/2444, C(2008)0115. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op 
ingegaan.

29 De bepaling met betrekking tot voorkeursbehandeling ten behoeve van het bevorderen van seksegelijkheid heeft een 
grondslag in de EU-verdragen zelf, zie artikel 157 lid 4 VWEU (artikel 141 lid 4 (oud) EG-Verdrag).

30 Zie uitgebreider D. Schiek, L. Waddington & M. Bell (eds), Cases, materials and text on national, supranational and 
international non-discrimination law, Oxford/Portland: Hart Publishing 2007, p. 801-825.

31 Ook met betrekking tot de werkingssfeer bestaan enkele belangrijke verschillen. In de richtlijn met betrekking tot ge-
lijke behandeling m/v worden onder meer de privé- en de gezinssfeer en het onderwijs nadrukkelijk van de werkings-
sfeer uitgesloten (zie art. 3 lid 1 en lid 3).
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ring van de gelijkheid of van de belangen van mannen en vrouwen (vrijwillige organisaties 
voor personen van hetzelfde geslacht), vrijheid van vereniging (lidmaatschap van particu-
liere clubs met leden van hetzelfde geslacht) of het organiseren van sportactiviteiten 
(sportevenementen voor personen van hetzelfde geslacht) zijn.’(paragraaf 16)

Hieraan wordt toegevoegd dat ten aanzien van alle beperkingen verder vereist is dat zij ‘passend 
en noodzakelijk zijn volgens de in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie vastgelegde 
criteria’. Overigens zijn ook naar sekse gesegregeerde voorzieningen volgens de preambule soms 
toegestaan ‘als ze maar niet op een gunstiger basis aan leden van één geslacht worden aangebo-
den’.32 

2.4  Toetsing uitzonderingsbepalingen met betrekking tot seksuele geaardheid en godsdienst.
Gelijke behandeling en non-discriminatie met betrekking tot de gronden godsdienst en seksuele 
geaardheid worden bestreken door de Kaderrichtlijn, die zich beperkt tot het terrein van de 
arbeid. De richtlijn kent drie uitzonderingen op het beginsel van gelijke behandeling die voor 
beide gronden hetzelfde zijn: een algemene uitzonderingsbepaling voor nationale wettelijke 
bepalingen die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, een uitzondering voor 
positieve actie en een uitzondering met betrekking tot wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. 
Daarnaast is in het verlengde van de laatste uitzondering een extra uitzonderingsmogelijkheid 
geschapen voor kerken en andere organisaties op godsdienstige grondslag. Vooral die laatste 
uitzonderingsmogelijkheid heeft veel stof doen opwaaien en is van groot belang voor het onder-
havige onderzoek. In het navolgende gaan we nader in op deze uitzonderingsbepalingen, te 
beginnen bij de wezenlijke beroepsvereisten.

Wezenlijke en bepalende beroepsvereisten in het algemeen (artikel 4 lid 1)
Artikel 4 lid 1 zondert functies waarvoor een van de door de richtlijn bestreken kenmerken 
bepalend is, uit van het verbod van discriminatie:

‘Niettegenstaande artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten bepalen dat een verschil in 
behandeling dat op een kenmerk in verband met een van de in artikel 1 genoemde gronden 
berust, geen discriminatie vormt, indien een dergelijk kenmerk, vanwege de aard van de 
betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, een 
wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem en het vereiste 
evenredig aan dat doel is.’

De formulering correspondeert geheel met de hierboven behandelde uitzonderingen op het 
beginsel van gelijke behandeling in verband met wezenlijke en bepalende beroepsvereisten zoals 
vervat in de Rasrichtlijn en de Richtlijn gelijke behandeling m/v bij de arbeid.
Functies die zonder meer onder deze uitzonderingsbepaling vallen zijn functies als die van 
voorganger in een kerk. Met betrekking tot dergelijke functies staat de richtlijn niet alleen toe dat 
verschil in behandeling wordt gemaakt op grond van godsdienst (een protestantse kerkgemeen-
schap zal een tot het katholicisme bekeerde dominee mogen ontslaan), maar ook op de andere 
door de Kaderrichtlijn bestreken gronden. Als een geloofsgemeenschap bijvoorbeeld homosek-
sualiteit principieel afwijst dan laat de richtlijnbepaling ruimte om een sollicitant voor de functie 
van predikant uit te sluiten op grond van diens seksuele geaardheid. In hoeverre onderscheid op 
een van de in de Kaderrichtlijn genoemde gronden ook is toegestaan bij minder cruciale functies 
voor de betreffende geloofsgemeenschap (denk bijvoorbeeld aan een koster) zal afhangen van de 
vraag hoe het HvJEU invulling gaat geven aan de eisen die in de richtlijn zijn geformuleerd. 
In ieder geval zal het kenmerk een bepalende vereiste moeten vormen om überhaupt onder de 

32 Paragraaf 16. Zie over de geoorloofdheid van seksesegregatie met betrekking tot ‘leisure related services’ in relatie 
tot de EU-richtlijnen het rapport van het Europese netwerk van experts met betrekking tot gendergelijkheid: S. Burri 
& A. McColgan, Sex-Segregated Services. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, 2008, te 
raadplegen via http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en
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uitzonderingsbepaling te kunnen vallen. Daarnaast moet worden voldaan aan de eisen dat er 
sprake is van een legitiem doel en dat het gestelde vereiste evenredig is aan dat doel. 
Gezien de nauwe verwantschap met de bepalingen in de twee andere genoemde richtlijnen zal 
het Hof de uitzondering met betrekking tot wezenlijke en bepalende beroepsvereisten vermoede-
lijk ook in het verband van de Kaderrichtlijn strikt toetsen.
Een en ander ligt aanzienlijk ingewikkelder en onduidelijker bij de uitzondering met betrekking 
tot wezenlijke beroepsvereisten die in het tweede lid van artikel 4 is voorzien voor kerken en 
andere organisaties op godsdienstige grondslag.

Wezenlijke beroepsvereisten bij organisaties op religieuze grondslag (artikel 4 lid 2)
Het huidige artikel 4 lid 2 is de uitkomst van een politiek compromis. Het is op initiatief van 
Ierland totstandgekomen na heftige protesten en lobby van kerkelijke organisaties tegen een 
eerdere formulering van deze richtlijnbepaling. De betreffende formulering is nog in de laatste 
fase van de onderhandelingen in de Raad sterk aangepast om meer ruimte te bieden voor organi-
saties op religieuze grondslag om in bepaalde gevallen onderscheid te mogen maken op in de 
richtlijn beschermde gronden.33 Dat last-minute karakter verklaart vermoedelijk de ondoorzich-
tige en wollige formulering; een formulering waarin men verschillende dingen kan lezen en die 
zich dus bij uitstek leent voor een politiek compromis over een controversieel onderwerp. In de 
navolgende weergave van artikel 4 lid 2 zijn de passages die de meeste aanleiding geven tot 
verwarring en/of controverse gecursiveerd: 

‘De lidstaten kunnen op het moment van vaststelling van deze richtlijn bestaande nationale 
wetgeving handhaven of voorzien in toekomstige wetgeving waarin op de datum van 
vaststelling van deze richtlijn bestaande nationale praktijken worden opgenomen, die 
bepaalt, dat in het geval van kerken en andere publieke of particuliere organisaties, waar-
van de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, voor wat betreft de beroepsac-
tiviteiten van deze organisaties een verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of 
overtuiging van een persoon geen discriminatie vormt indien vanwege de aard van de 
activiteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend de godsdienst of overtuiging een 
wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van 
de organisatie. Dit verschil in behandeling wordt toegepast met inachtneming van de 
grondwettelijke bepalingen en beginselen van de lidstaten en van de algemene beginselen 
van het Gemeenschapsrecht, en mag geen op een andere grond gebaseerde discriminatie  
rechtvaardigen.

Mits de bepalingen van deze richtlijn voor het overige worden geëerbiedigd, laat deze 
richtlijn derhalve het recht van kerken en andere publieke of particuliere organisaties 
waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd, onverlet om, handelend in 
overeenstemming met de nationale grondwettelijke en wettelijke bepalingen, van personen 
die voor hen werkzaam zijn, een houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van 
de organisatie te verlangen.’

Artikel 4 lid 2 is gezien de wordingsgeschiedenis van de huidige formulering bedoeld om voor 
organisaties op religieuze grondslag meer ruimte te scheppen om in verband met die grondslag 
eisen te stellen aan het personeel van de organisatie dan onder lid 1. Zoveel lijkt duidelijk. Dat 
valt ook op te maken uit het verschil in formulering met betrekking tot de beroepsvereisten die 
door de twee leden worden bestreken. Lid 1 eist dat er sprake is van ‘wezenlijke en bepalende’ 
beroepsvereisten, lid 2 van ‘wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde’ beroepsvereisten. Dat 
laatste is ruimer. 
Wat echter in het geheel niet duidelijk wordt, is hoever de ruimere mogelijkheid van organisaties 
gaat om in verband met hun religieuze grondslag eisen aan het personeel te stellen. Diverse 
aspecten van artikel 4 lid 2 zijn relevant voor een antwoord op die vraag.

33 E. Ellis, EU-antidiscrimination law, Oxford: Oxford Univ. Press 2005, p. 283-285.
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In de eerste plaats zit in de aanloop van artikel 4 lid 2 een stand still bepaling: lidstaten mogen 
bestaande wetgeving die hierop ziet en ook bestaande praktijken van deze aard handhaven, maar 
mogen blijkbaar geen nieuwe beperkingen op het discriminatieverbod invoeren. Het bescher-
mingsniveau ten opzichte van organisaties op religieuze grondslag mag dus niet worden uitge-
breid ten koste van het beschermingsniveau dat aan (potentiële) medewerkers bij deze organisa-
ties wordt geboden.
Een tweede aspect betreft de afbakening van wat onder een ‘wezenlijke, legitieme en gerecht-
vaardigde’ beroepsvereiste kan worden verstaan. Al is dat een ruimere categorie dan de categorie 
van een ‘wezenlijke en bepalende’ beroepsvereiste zoals we die uit de Rasrichtlijn en de Her-
schikkingsrichtlijn kennen, ook deze categorie zal nader moeten worden afgebakend. Zullen 
bijvoorbeeld alle medewerkers van het Leger des Heils geacht kunnen worden daaronder te 
vallen, inclusief de keukenhulp? Of alleen de medewerkers die met de cliënten werken of daar in 
ieder geval meer dan incidenteel contact mee hebben? Het mag duidelijk zijn dat een oordeel 
daarover van groot belang zal zijn voor de reikwijdte van artikel 4 lid 2 in de praktijk van alledag.
Een derde aspect waarover cruciale verschillen van inzicht kunnen bestaan betreft de vraag of 
organisaties op religieuze grondslag uitsluitend onderscheid mogen maken op grond van de 
godsdienst van een (potentiële) medewerker, of ook op andere gronden, zoals seksuele geaard-
heid. Gelet op de letterlijke formulering in artikel 4 lid 2 lijkt dat expliciet uitgesloten, zeker door 
de toevoeging dat een verschil in behandeling op grond van de godsdienst van een persoon geen 
op een andere grond gebaseerde discriminatie [mag] rechtvaardigen. Dat zou bijvoorbeeld 
betekenen dat een katholiek opvanghuis voor daklozen iemand wel mag uitsluiten voor de functie 
van daklozenbegeleider vanwege zijn atheïstische overtuiging, maar niet vanwege zijn openlijke 
homoseksuele gerichtheid. Hoewel dit de grammaticaal voor de hand liggende interpretatie is34, 
zijn tegenover deze lezing twee andere interpretaties te verdedigen.
Om te beginnen is het de vraag of het als voorbeeld ten tonele gevoerde katholieke opvanghuis 
dat een sollicitant weigert vanwege zijn openlijke homoseksualiteit inderdaad onderscheid maakt 
op grond van seksuele geaardheid of op grond van godsdienst. De organisatie zal kunnen aanvoe-
ren dat betrokkene in strijd met de leerstellingen van de kerk leeft en dat als hij om die reden 
wordt geweigerd voor een functie, dat dus is vanwege zijn van de officiële leer afwijkende, gods-
dienstige overtuiging. Een belangrijke vraag is of het Hof van Justitie deze nogal gekunstelde 
redenering zal accepteren of niet. 
Een tweede, en mogelijk meer overtuigende andere interpretatie van artikel 4 lid 2 haakt aan bij 
de tweede alinea van deze bepaling. De tweede alinea bepaalt immers in concluderende zin (zie 
het woordje ‘derhalve’) dat de richtlijn het recht van organisaties op religieuze grondslag onverlet 
laat om van personen die voor hen werkzaam zijn een houding van goede trouw en loyaliteit aan 
de grondslag van de organisatie te verlangen. Dat is een rijkelijk ruim geformuleerde bepaling die 
veel ruimte suggereert voor religieuze organisaties om eisen aan hun personeel te stellen.35 Daar 
valt dan weer tegenover te stellen dat de eerste zin van de tweede alinea ten aanzien van het 
mogen eisen van een houding van goede trouw en loyaliteit als voorwaarde stelt ‘mits de bepalin-
gen van deze richtlijn voor het overige worden geëerbiedigd’.36 
Als een ding uit het voorgaande duidelijk wordt, dan is het wel dat voor de bepaling van de 
reikwijdte van artikel 4 lid 2 cruciaal zal zijn hoe het Hof van Justitie deze zal interpreteren. Tot 
die tijd blijft het gissen, al lijkt de grammaticale interpretatie van de richtlijnbepaling de meest 
voor de hand liggende. Hoe dan ook zal zowel een strikte als een ruime interpretatie door het Hof 
politiek controversieel zijn. De vraag laat zich stellen of het Hof een dergelijke controverse niet 

34 Vgl. A.B. Terlouw en A.C. Hendriks, Gebrekkige implementatie Algemene gelijke behandelingsrichtlijn door Neder-
land, NJCM-Bulletin 2008, p. 616-629; in dezelfde zin CGB, Advies inzake de ingebrekestelling van Nederland door de 
Europese Commissie in verband met het niet correct omzetten van Richtlijn 2000/78/EG (advies 2008-2), Utrecht: CGB 
2008.

35 De interpretatie van de Raad van State past in deze lijn, zie Advies inzake de zogenoemde enkele-feitconstructie in de 
AWGB, Den Haag 18 mei 2009 (advies WO4.08.0593/1).

36 Vgl. Ellis, EU-antidiscrimination law, p. 283-285.
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zal willen vermijden door, zoals in het volgende hoofdstuk nog zal blijken, in het voetspoor van 
het EHRM in dit soort zaken een ruime beleidsvrijheid aan de lidstaten te laten.37  

Positieve actie
De Kaderrichtlijn kent voor alle daarin opgenomen gronden een uitzondering op het beginsel van 
gelijke behandeling in verband met positieve actie: 

‘Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om volledige gelijkheid in 
het beroepsleven te waarborgen, specifieke maatregelen handhaaft of treft om de nadelen 
verband houdende met een van de in artikel 1 genoemde gronden te voorkomen of te 
compenseren’ (artikel 7 lid 1).

De formulering komt sterk overeen met de bepalingen inzake positieve actie in de richtlijnen met 
betrekking tot ras en geslacht en te verwachten valt dan ook dat het Hof van Justitie de bepaling 
in voorkomend geval op dezelfde manier zal toetsen.

Uitzonderingen die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn
De laatste uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling die in de Kaderrichtlijn is opge-
nomen en voor dit onderzoek bespreking behoeft, is potentieel van verstrekkend belang. Het 
betreft de algemene beperkingsmogelijkheid van art. 2 lid 5 die sterk geënt lijkt op de beper-
kingsclausules die het EVRM kent:

‘Deze richtlijn laat de nationale wettelijke bepalingen onverlet die in een democratische 
samenleving noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid, de handhaving van de openbare 
orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de volksgezondheid en de 
bescherming van de rechten en vrijheden van derden.’

Vooral de verwijzing naar de rechten van derden is voor dit onderzoek van belang. 
Frappant is dat ook deze bepaling pas in de eindfase van de onderhandelingen over de Kader-
richtlijn is opgenomen in de richtlijntekst; volgens verschillende auteurs in verband met de angst 
dat het verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid zich ook zou kunnen uitstrek-
ken tot pedofielen.38 
De toevoeging van artikel 2 lid 5 vormt een zeer ruime uitzonderingsmogelijkheid, die een beetje 
een vreemde eend in de bijt van de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling vormt. Geen enkele 
andere richtlijn kent immers een dergelijke, op het EVRM geïnspireerde beperkingsclausule. 
Tegelijk creëert opname van deze bepaling in de Kaderrichtlijn een extra band met het toetsings-
kader van het EVRM dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt.
Tot op heden is deze bepaling slechts in een zaak bij het Hof van Justitie aan de orde gekomen.39 
De zaak draaide om een tandarts die bij het bereiken van de 68-jarige leeftijd geen zorg meer 

37 Zie Ellis, EU-antidiscrimination law, p. 291 en E. Howard, The case for a considered hierarchy of discrimination 
grounds in EU law, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2006, p. 445-470, p. 448. In de context van 
de implementatie van de richtlijn zag de toenmalige Nederlandse regering de bepaling volgens Vermeulen als een 
vangnetbepaling, ‘waarbij de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van kerkgenootschappen en andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag onder de rechten en vrijheden van derden begrepen moeten worden’. Geciteerd in 
B.P. Vermeulen, Onderdeel 4. Kerkgenootschappen en geestelijk ambt, in: M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), 
Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers 2006, p. 219-248, p. 235 noot 819, Kamerstukken II 2001/2002, 28 187, nr 1, p. 13. 

38 Zie Ellis, EU-antidiscrimination law, p. 291 en E. Howard, The case for a considered hierarchy of discrimination 
grounds in EU law, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2006, p. 445-470, p. 448. In de context van 
de implementatie van de richtlijn zag de toenmalige Nederlandse regering de bepaling volgens Vermeulen als een 
vangnetbepaling, ‘waarbij de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van kerkgenootschappen en andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag onder de rechten en vrijheden van derden begrepen moeten worden’. Geciteerd in 
B.P. Vermeulen, Onderdeel 4. Kerkgenootschappen en geestelijk ambt, in: M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens (red.), 
Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers 2006, p. 219-248, p. 235 noot 819, Kamerstukken II 2001/2002, 28 187, nr 1, p. 13.

39 HvJEU (Grote Kamer) 12 januari 2010, Petersen, C-341/08.
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mocht verlenen in het kader van de verplicht verzekerde zorg. Deze leeftijdsgrens was onder 
meer ingegeven door bescherming van de volksgezondheid. Het Hof van Justitie acht gezien deze 
doelstelling artikel 2 lid 5 van toepassing, maar oordeelt dat de leeftijdsgrens niet noodzakelijk is 
om het doel te bereiken, nu andere tandartsen die buiten de verplicht verzekerde zorg werkzaam 
zijn niet verplicht zijn op die leeftijd te stoppen met hun werkzaamheden. Het Hof van Justitie 
hanteert de bepaling hiermee als een algemene uitzonderingsbepaling op de in de richtlijn 
opgenomen normen inzake gelijke behandeling. Opvallend is daarbij dat het Hof zelf het initiatief 
neemt om (ook) aan artikel 2 lid 5 te toetsen, aangezien in die bepaling de volksgezondheid 
expliciet als doelstelling wordt genoemd. De nationale verwijzende rechter had alleen om een 
oordeel gevraagd over de verenigbaarheid van de omstreden regeling met artikel 6 van de 
Kaderrichtlijn.

3  Conclusies

Uit het voorgaande zijn enkele punten te destilleren die in het licht van de EU-richtlijnen van 
belang zijn voor de eisen voor het afwegingskader van de AWGB. 
De richtlijnen inzake gelijke behandeling die voor dit onderzoek relevant zijn stellen minimumei-
sen met betrekking tot het verbod van discriminatie op de terreinen die de richtlijnen bestrijkt. De 
lidstaten zijn dus vrij om een hoger beschermingsniveau tegen discriminatie te bieden. Bij 
botsende gelijkheidsrechten is het echter lastig om te bepalen wat dat zou kunnen inhouden, 
aangezien meer bescherming van de ene groep veelal ten koste van die van de andere groep zal 
gaan. Anders was er immers geen sprake van een botsingsproblematiek. 
Wat betreft de concrete afwegingskaders die de richtlijnen bieden die relevant kunnen zijn voor 
het afwegingskader van de AWGB valt het volgende te concluderen.
Ten aanzien van toetsing van indirecte discriminatie is bij alle gronden sprake van eenzelfde 
toetsingsmodel. Dat neemt niet weg dat de toetsingsintensiteit gezien de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie kan (en blijkbaar dus ook mag) variëren. De toets omvat ook niet noodzakelijker-
wijs of in ieder geval niet altijd een subsidiariteitstoets. Wanneer precies van een en ander wel of 
niet sprake is, lijkt niet uitgekristalliseerd in de jurisprudentie van het Hof. Dat geldt zeker ook 
voor de botsingsproblematiek die in dit onderzoek centraal staat. Tot op heden zijn er nog geen 
uitspraken van het Hof over botsende gelijkheidsrechten.
De in de literatuur gesignaleerde hiërarchie van discriminatiegronden tekent zich ook af in de 
meer en minder ruime uitzonderingen die de verschillende richtlijnen op het beginsel van gelijke 
behandeling toelaten. De minste ruimte voor uitzonderingen biedt discriminatie op grond van ras, 
de meeste ruimte discriminatie op grond van leeftijd, gevolgd door seksuele geaardheid en 
godsdienst (zie bijvoorbeeld de beperkte werkingssfeer van de Kaderrichtlijn en de algemene 
beperkingsmogelijkheid van artikel 2 lid 5).40 Bij vergelijking van seksuele geaardheid en gods-
dienst lijkt godsdienst een streepje voor te krijgen gezien artikel 4 lid 2. Hoeveel zal uiteindelijk 
afhangen van de interpretatie van de Kaderrichtlijn door het Hof van Justitie. Artikel 4 lid 2 biedt 
in ieder geval geen carte blanche voor religieuze organisaties en uiteraard kan ook hier artikel 2 
lid 5 een rol spelen om de vrijheid van religieuze organisaties in te perken ten behoeve van de 
rechten en vrijheden van homoseksuelen. Een tussencategorie vormt discriminatie op grond van 
geslacht. Het verschil met discriminatie op grond van ras zit vooral in de open rechtvaardigings-
mogelijkheid bij directe discriminatie in de Richtlijn gelijke behandeling m/v inzake goederen en 
diensten. Ook hier zal het cruciaal zijn hoe het Hof van Justitie die bepaling zal gaan interprete-
ren en in het bijzonder hoe strikt het de aanwezigheid van een legitiem doel en evenredigheid 
tussen doel en middel zal toetsen. In het licht van dit onderzoek is vooral van belang dat de 
jurisprudentie van andere instanties zoals de Hoge Raad en het EHRM leert dat een zekere mate 

40 Zie uitgebreider over deze materie onder meer Howard, The case for a considered hierarchy en L. Waddington & M. 
Bell, More equal than others: distinguishing European Union equality directives, Common Market Law Review 2001, p. 
587-611.
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van hiërarchie tussen discriminatiegronden vaak gepaard gaat met een zekere variatie in de 
toetsingsintensiteit. Over het algemeen kan men zeggen dat naarmate een discriminatiegrond 
als meer verdacht wordt beschouwd, er sprake is van een striktere toets.
De Rasrichtlijn, de Kaderrichtlijn en de Herschikkingsrichtlijn kennen alle drie vergelijkbare 
bepalingen met betrekking tot de uitzondering die wordt gemaakt voor ‘wezenlijke en bepalende’ 
beroepsvereisten. Deze laten geen uitzonderingen met een algemene strekking toe. Er moet 
telkens een afweging worden gemaakt of er inderdaad sprake is van een legitiem doel en propor-
tionaliteit tussen doel en middel. Tot op heden toetst het Hof deze bepalingen strikt. De aanvul-
lende uitzonderingsbepaling voor organisaties op religieuze grondslag is zo wollig en onduidelijk 
geformuleerd dat het vooralsnog koffiedik kijken blijft welke invulling die precies zal krijgen. 
Vooralsnog lijkt de interpretatie dat deze instellingen op religieuze grondslag alleen armslag te 
hebben om onderscheid op grond van de godsdienst van een persoon te maken en niet op grond 
van diens seksuele geaardheid (of geslacht) vooralsnog het beste aan te sluiten bij de pertinente 
bepalingen daaromtrent in de tekst.
Tot slot is een punt van aandacht of discriminatie op grond van godsdienst die allochtone groepen 
treft, zoals moslims, gelijk kan of moet worden gesteld met (indirecte) discriminatie op grond van 
ras. Dat zou belangrijke consequenties kunnen hebben gezien de veel ruimere werkingssfeer van 
de Rasrichtlijn en de striktere toets die bij discriminatie op grond van ras maatgevend lijkt.
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4 Het EVRM en de eisen voor een afwegingskader voor 
 botsende gelijkheidsrechten

1  Inleiding

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: welke eisen of randvoorwaarden zijn in het 
licht van het EVRM te stellen aan een toetsings/afwegingskader bij botsende gelijkheidsrechten?
Voor een goed begrip van het antwoord op deze vraag is het van belang om te onderkennen dat 
het EVRM een andere juridische status en positie heeft dan de EU-richtlijnen die in het vorige 
hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. Het EVRM verplicht staten die partij zijn bij het verdrag de 
daarin gegarandeerde fundamentele rechten te garanderen. Het EHRM heeft tot primaire taak te 
oordelen over individuele klachten over mogelijke schendingen. Dat is een andere insteek dan die 
van het EU-Hof, dat als belangrijke taak heeft te waken over een uniforme interpretatie van het 
EU-recht in de lidstaten (in het bijzonder via de prejudiciële procedure). Het EVRM geeft mini-
mumnormen voor de bescherming van de in het verdrag neergelegde rechten van de mens. 
Beperking van die rechten is alleen toegestaan onder de voorwaarden die in het verdrag zijn 
genoemd. Aan staten komt daarbij een zekere beleidsvrijheid of margin of appreciation toe. Deze 
margin of appreciation is een in de rechtspraak van het Hof ontwikkeld concept en neemt daarin 
een belangrijke plaats in. 
Voor het onderhavige onderzoek is enerzijds het afwegingskader van artikel 9 EVRM van cruciaal 
belang, dat de vrijheid van godsdienst beschermt, en anderzijds het afwegingskader bij het 
discriminatieverbod zoals vastgelegd in artikel 14 EVRM en het 12e Protocol.41 Het betreft onder 
andere discriminatie op grond van ras, geslacht en godsdienst. Anders dan in Nederland echter 
loopt de bescherming van godsdienstige en andere levensbeschouwelijke uitingen onder het 
EVRM over het algemeen niet via het discriminatieverbod, maar via artikel 9 EVRM.
In het navolgende wordt op beide afwegingskaders ingegaan (paragraaf 2 en 3) en zal worden 
bezien welke specifieke aspecten relevant (kunnen) zijn bij een afweging als er sprake is van een 
botsing (paragraaf 4). Het hoofdstuk besluit met een aantal conclusies over de eisen en randvoor-
waarden die te stellen zijn aan een afwegingskader bij botsende gelijkheidsrechten.

2  Het afwegingskader van artikel 14 EVRM en het 12e Protocol

2.1 Algemene aspecten
Artikel 14 bepaalt het volgende: 

Dit recht heeft een accessoir karakter, hetgeen betekent dat het alleen in verbinding met een 
ander in het verdrag beschermd recht kan worden ingeroepen.42 Met de totstandkoming van het 
12e Protocol bij het EVRM is beoogd in die leemte te voorzien. Dit Protocol breidt de reikwijdte 
van het discriminatieverbod in belangrijke mate uit. Het verbod van discriminatie bestrijkt ook 
niet in het Verdrag beschermde rechten en onderwerpt alle overheidshandelen daaraan. Artikel 
1 verwoordt dit als volgt:

Artikel 1 – Algemeen verbod van discriminatie
1. Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige 

41 Nederland heeft het protocol geratificeerd; het is op 1 april 2005 in werking getreden.
42 Zie uitgebreid Chapter 33 in P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (eds), Theory and practice of the European 

Convention on Human Rights, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2006 (4th edition).
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discriminatie 43 op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

2. Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag op, met name, een 
van de in het eerste lid vermelde gronden.

Bij de keuze voor de met name genoemde discriminatiegronden is bewust gekozen voor aanslui-
ting bij de tekst van artikel 14 EVRM, om te benadrukken dat het Protocol gezien moet worden als 
een uitbreiding van de werkingssfeer van artikel 14 EVRM en daarop voortbouwt.
Het 12e Protocol is weliswaar in werking getreden, maar vooralsnog heeft slechts een klein 
aantal landen het geratificeerd. Nederland is daar een van. Er is nog geen jurisprudentie van het 
EHRM over deze nieuwe loot aan de stam van de Straatsburgse mensenrechtenbescherming, 
maar de jurisprudentie van het Hof zal gezien de beoogde continuïteit ongetwijfeld voortbouwen 
op die onder artikel 14 EVRM. In het navolgende richten we ons dan ook op het afwegingskader 
zoals het Hof dat bij de toepassing van artikel 14 EVRM heeft ontwikkeld.
Het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM heeft een sterk open karakter. Het kent geen 
beperking naar de beschermde gronden van discriminatie en kent ook geen specifieke beper-
kingsclausules zoals de meeste andere bepalingen uit het EVRM. De beperkingsmogelijkheden 
zitten in de interpretatie van wat discriminatie inhoudt. Zoals het Hof het heeft verwoord, is van 
discriminatie in de zin van artikel 14 EVRM pas sprake indien een verschil in behandeling ‘has no 
objective and reasonable justification’.44 Alleen ongerechtvaardigd onderscheid (of in voorkomend 
geval een ongerechtvaardigde gelijke behandeling) levert een schending van het discriminatiever-
bod op.

Verticale en horizontale werking
Bijzondere vermelding verdient dat artikel 14 EVRM zich in beginsel beperkt tot verticale verhou-
dingen en geen betrekking heeft op horizontale verhoudingen. Dat laatste kan hoogstens indirect 
aan de orde zijn. 45 Het 12e Protocol lijkt daar geen verandering in te brengen als we afgaan op 
het Explanatory report bij het protocol. 46 Volgens dit rapport bestaat er geen algemene positieve 
verplichting om alle vormen van discriminatie te bestrijden, ook in horizontale verhoudingen: 
‘While such positive obligations cannot be excluded altogether, the prime objective of Article 1 is 
to embody a negative obligation for the Parties: the obligation not to discriminate against indivi-
duals.’ 47 Toch wordt de mogelijkheid van dit soort indirecte horizontale werking niet geheel uitge-
sloten. Gedacht wordt dan in het bijzonder aan zeer ernstige inbreuken op het discriminatiever-
bod in horizontale relaties waarvoor de staat verantwoordelijk kan worden gesteld en aan 
discriminatie binnen horizontale verhoudingen op terreinen waar de staat veelal een bepaalde 
verantwoordelijkheid draagt, zoals gezondheidszorg of andere algemene nutsvoorzieningen. 
Interessant is dat daarbij ook toegang tot de arbeid wordt genoemd:

‘These considerations indicate that any positive obligation in the area of relations between 
private persons would concern, at the most, relations in the public sphere normally regula-
ted by law, for which the state has a certain responsibility (for example, arbitrary denial of 
access to work, access to restaurants, or to services which private persons may make 
available to the public such as medical care or utilities such as water and electricity, etc).’48

43 Aan het verschil in terminologie tussen ‘discriminatie’ (12e Protocol) en ‘onderscheid’ (art. 14 EVRM) in de Nederland-
se vertaling dient geen speciale betekenis te worden toegekend. Het eerste sluit meer aan bij de Engelse terminologie 
van discrimination, het tweede bij de Franse terminologie van distinction.

44 EHRM 23 juli 1968, Belgische taal, Publ. EHRM, Serie A, 6.
45 Zie uitgebreider Van Dijk e.a., Theory and practice of the European Convention, p. 28 e.v.
46 Explanatory Report to Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-

doms (ETS No. 177), zie http://www.humanrights.coe.int/.
47 Idem, par. 24.
48 Idem par. 28.
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Wel wordt duidelijk gesteld dat puur private verhoudingen niet worden bestreken door het 
discriminatieverbod: 

‘It is understood that purely private matters would not be affected. Regulation of such 
matters would also be likely to interfere with the individual's right to respect for his private 
and family life, his home and his correspondence, as guaranteed by Article 8 of the 
Convention.’49

Concluderend kunnen we zeggen dat het EVRM dus aanzienlijk meer ruimte laat voor discrimina-
tie in horizontale verhoudingen dan in verticale verhoudingen. Verder zal regelgeving die discri-
minatie tussen particulieren reguleert, zoals de AWGB, binnen de grenzen dienen te blijven die 
het EVRM aan beperkingen op hun vrijheid door de staat stelt.

Directe en indirecte discriminatie
Het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM respectievelijk het 12e Protocol spreekt alleen van 
een verbod van ‘onderscheid’ of ‘discriminatie’, maar daaruit valt niet af te leiden of daar zowel 
directe als indirecte discriminatie onder valt. Lange tijd leek het EHRM niet van zins het concept 
van indirecte discriminatie te accepteren als onderdeel van het discriminatieverbod zoals neerge-
legd in artikel 14 EVRM, maar daarin is met de zaken Hoogendijk tegen Nederland en D.H. tegen 
Tsjechië nadrukkelijk verandering gekomen. Het Hof heeft het concept in deze zaken expliciet 
toegepast. 50  Vooral de laatste zaak kan worden gezien als een mijlpaal. 
Aan de orde was een klacht van een aantal Roma-kinderen over de uitkomsten van het systeem 
van onderwijsselectie. Volgens hen was er sprake van indirecte discriminatie op grond van ras, 
aangezien de selectie er in resulteerde dat Roma-kinderen extreem oververtegenwoordigd waren 
in het onderwijs voor verstandelijk gehandicapten. Het Hof accepteert dat het aangevoerde 
statistische materiaal een vermoeden (presumption) van indirecte discriminatie oplevert, ook al 
is er geen sprake van een discriminerende intentie bij de Tsjechische overheid. Het laat duidelijk 
zien dat er inderdaad sprake is van een onevenredig nadelig effect van het selectiesysteem voor 
de Roma-kinderen. Dat brengt mee dat er sprake is van een schending van artikel 14 EVRM, 
tenzij de staat kan aantonen dat er niettemin een ‘objective and reasonable justification’ voor 
bestaat die niets van doen heeft met discriminatie op grond van ras. Interessant is dat het Hof 
nadrukkelijk verwijst naar de wijze waarop in het EU-recht invulling is gegeven aan het concept 
van indirecte discriminatie en daar in feite nauw op aansluit.51 

2.2 Toetsingssystematiek
Zoals opgemerkt is er slechts sprake van discriminatie in de zin van artikel 14 EVRM als een 
‘objective and reasonable justification’ voor een ongelijke behandeling van gelijke gevallen dan 
wel gelijke behandeling van ongelijke gevallen ontbreekt. Daarvan is sprake als een verschil in 
behandeling geen ‘legitimate aim’ dient of er geen sprake is van een ‘reasonable relationship of 
proportionality between the means employed and the aim sought to be realised’. 52 In de praktijk 
komt het veelal aan op de vraag naar de proportionaliteit, waarbij de staten een zekere margin of 

49 Idem.
50 EHRM 6 januari 2005, Hoogendijk t. Nederland, appl.no. 58641/00 en EHRM (Grote kamer) 13 november 2007, D.H. 

e.a. t. Tsjechische Republiek, appl.no. 57325/00. Een punt van discussie is of de uitspraak in de zaak Thlimmenos t. 
Griekenland (EHRM (Grote Kamer) 6 april 2000, appl.no. 34369/97) ook aangemerkt dient te worden als een uitspraak 
waarin het concept van indirecte discriminatie wordt toegepast; zie uitgebreider D. Schiek, L. Waddington & M. Bell 
(eds), Cases, materials and text on national, supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing: 
Oxford/Portland 2007, p. 190-191. Aangezien het antwoord op die vraag voor dit onderzoek verder niet van belang is 
(het heeft geen invloed op het afwegingskader waarmee bij botsing van gelijkheidsrechten in het licht van het EVRM 
rekening moet worden gehouden) laten we die vraag hier verder buiten beschouwing.

51 O.a. in par. 187; zie uitgebreider de noot van K. Henrard bij de uitspraak D.H. t. Tsjechië in NJCM-Bulletin 2008, p. 242-
250.

52 Zie uitgebreider Van Dijk e.a., Theory and practice of the European Convention, p. 1041 e.v.
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appreciation hebben.53

Bij de proportionaliteitstoets in het kader van artikel 14 EVRM kunnen allerlei factoren een rol 
spelen. Een voor dit onderzoek specifieke factor die  relevant zou kunnen zijn betreft de discrimi-
natiegrond die in het geding is.

Proportionaliteit en discriminatiegrond
Hoewel artikel 14 EVRM discriminatie ‘op welke grond’ ook verbiedt, differentieert het EHRM in 
zijn toetsing als er sprake is van gronden die als meer verdacht worden aangemerkt. De toets is 
dan strikter. In de zaak Abdulaziz heeft het Europese Hof dit voor het eerst expliciet gedaan in 
relatie tot een klacht over seksediscriminatie. Het Hof refereert aan de eis van een ‘reasonable 
relationship of proportionality’, maar voegt daar aan toe:

‘As to the present matter, it can be said that the advancement of the equality of the sexes is 
today a major goal in the member States of the Council of Europe. This means that very weighty 
reasons would have to be advanced before a difference of treatment on the ground of sex could 
be regarded as compatible with the Convention.’ (Cursivering toegevoegd.)54

In latere zaken heeft het Hof deze formulering herhaald. 55 Behalve bij seksediscriminatie is de 
eis van ‘very weighty reasons’ teruggekomen in het kader van een klacht over discriminatie 
tussen binnen en buiten huwelijk geboren kinderen. 56 Daarnaast is dezelfde of een sterk verge-
lijkbare formulering ook gebruikt in zaken waarin onderscheid op grond van nationaliteit respec-
tievelijk seksuele gerichtheid ter discussie stond. 57 Dit laatste is in die zin opmerkelijk dat 
nationaliteit en seksuele gerichtheid, in tegenstelling tot geslacht en geboorte, niet met zoveel 
woorden in artikel 14 EVRM worden genoemd. Niet expliciet maar wel impliciet lijkt het Hof ten 
aanzien van discriminatie op grond van godsdienst ook een striktere toets toe te passen. 58 De 
rechtspraak van het Hof suggereert verder dat discriminatie op grond van ras het strengst dient 
te worden getoetst. In de eerder genoemde zaak D.H. tegen Tsjechië is het Hof van oordeel dat 
rassendiscriminatie een ‘particularly invidious kind of discrimination’ vormt die ‘zo streng 
mogelijk’ moet worden getoetst: ‘Where the difference in treatment is based on race, colour or 
ethnic origin, the notion of objective and reasonable classification must be interpreted as strictly 
as possible.’ 59

Toetsing directe en indirecte discriminatie
Zoals in de vorige paragraaf opgemerkt kent het EVRM geen expliciet onderscheid tussen directe 
en indirecte discriminatie, een onderscheid dat voor de toetsing in het kader van het EU-recht van 
groot belang is. Uit de uitspraak in D.H. tegen Tsjechië kunnen we opmaken wat daarvan de 
consequentie is: zowel voor het vaststellen van directe als indirecte discriminatie in strijd met 
artikel 14 EVRM is maatgevend of er sprake is van een ‘objective and reasonable justification’. In 
feite wordt daarmee bij directe en indirecte discriminatie een zelfde toets gehanteerd, zodra er 
sprake is van een vermoeden van discriminatie. Bij directe discriminatie spreekt dat vermoeden 
uit het rechtstreeks maken van onderscheid op een bepaalde grond, bij indirecte discriminatie uit 
het onevenredig nadelige effect van een op het oog neutrale regel of praktijk voor een bepaalde 
groep. 

53 Zie uitgebreider J.H. Gerards, Rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. Een rechtsvergelijkend onderzoek 
naar een algemeen toetsingsmodel (Diss. Maastricht), Den Haag: Sdu Uitgevers 2002.

54 EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Publ. EHRM, Serie A, 94, par. 78.
55 Gerards, Rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, p. 199 e.v.
56 EHRM 16 september 1987, Inze, Publ. EHRM, Serie A, 126.
57 M.b.t. nationaliteit zie EHRM 16 september 1996, Gaygusuz, NJCM-Bulletin 1997, p. 461 e.v. m.nt. C.A. Groenendijk; 

voor seksuele oriëntatie zie EHRM 9 januari 2003, L. en V. tegen Oostenrijk, appl.no. 39392/98 en 39829/98.
58 Gerards, Rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, p. 204-205.
59 EHRM (Grote Kamer) 13 november 2007, D.H. tegen Tsjechië, appl.no. 57325/00, NJCM-Bulletin 2008, m.nt. K. Hen-

rard, p. 234 e.v., par. 196.
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Of het Hof bij indirecte discriminatie een even strikte invulling zal geven aan de toets of sprake is 
van een ‘objective and resonable justification’ als bij directe discriminatie valt niet met zekerheid 
te zeggen. In de zaak D.H. tegen Tsjechië toetst het Hof wel heel strikt, maar gezien het feit dat de 
ontwikkeling van de jurisprudentie rond indirecte discriminatie onder het EVRM nog in de kinder-
schoenen staat, valt daar verder nog niet veel over te zeggen.

3  Het afwegingskader van artikel 9 EVRM 

3.1 Algemene aspecten
De bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging is neergelegd in artikel 9 EVRM: 60

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat 
tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid 
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te 
belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in 
praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen 
andere beperkingen worden onderworpen dan die bij de wet zijn voorzien en in een 
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, 
voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Voor dit onderzoek is vooral de beperkingsmogelijkheid van het tweede lid van belang. Anders 
dan het aanhangen van een godsdienst als zodanig (het zogenoemde forum internum) is het uiten 
daarvan en het zich daarnaar gedragen (forum externum) niet absoluut beschermd. Manifestaties 
van godsdienst kunnen worden beperkt, indien dat in een democratische samenleving noodzake-
lijk is, onder meer met het oog op de rechten en vrijheden van anderen.

3.2 Toetsingssystematiek
Hoewel het EHRM het belang van godsdienstvrijheid benadrukt, laat de rechtspraak van het Hof 
zien dat beperkingen op uitingen van godsdienst lang niet altijd zeer strikt worden getoetst. Het is 
daarbij belangrijk te onderkennen dat de wijze waarop door de Straatsburgse organen wordt 
getoetst of er sprake is van een schending van artikel 9 EVRM niet altijd eenduidig en consistent 
is. 61 Verschillende aspecten blijken een doorslaggevende rol te kunnen spelen. 

Toetsing of er sprake is van een manifestatie van godsdienst
Om te beginnen blijkt een claim soms al in de beginfase te kunnen stranden, doordat wordt 
geoordeeld dat er geen sprake is van een godsdienstige manifestatie die valt onder de reikwijdte 
van artikel 9 lid 2. Het Hof (en voorheen de Commissie) is daar vanuit het perspectief van de 
gelovige gezien vaak weinig ruimhartig in. Het Hof ziet de bescherming van ‘personal convictions 
and beliefs’ ofwel ‘matters of individual conscience’ als de kern van artikel 9 EVRM. Dat is in 
wezen dus vooral het forum internum. Daarnaast beschermt artikel 9 EVRM handelingen die 
daarmee nauw  zijn verbonden, zoals bidden, maar lang niet ‘each and every act or form of 
behaviour motivated or inspired by a religion or belief’. 62 Zo ging het Hof niet mee met de klacht 
van een aantal Jehovah’s Getuigen en hun kind dat er een inbreuk was gemaakt op hun godsdien-
stige overtuiging omdat het kind geen ontheffing had gekregen van de verplichting om deel te 

60 In het navolgende wordt voor het gemak telkens alleen gesproken van (de vrijheid van) godsdienst.
61 Zie uitgebreid M.D. Evans, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 

1997 en C. Evans, Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, Oxford: Oxford University 
Press, 2001.

62 Geciteerd in Van Dijk e.a., Theory and practice of the European Convention, p. 754.  
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nemen aan een schoolparade op de Nationale Griekse feestdag. De ouders en het kind achtten 
die gezien de militaristische inslag niet te verenigen met hun pacifistische overtuiging. Het Hof 
ziet dat anders en oordeelt dat de verplichte deelname geen inbreuk maakt op hun religieuze 
overtuiging. Aan een toetsing of de inbreuk kan worden gerechtvaardigd, komt het Hof dan niet 
meer toe. 63 Ook twee Franse apothekers konden zich niet op artikel 9 EVRM beroepen om zich te 
verzetten tegen de verplichting om in hun apotheek voorbehoedmiddelen te verkopen. Hun 
weigering om voorbehoedmiddelen te verkopen kon niet worden gezien als een manifestatie van 
godsdienst die door artikel 9 wordt beschermd.64 

Toetsing of er sprake is van een beperking van een godsdienstige uiting
Uit de rechtspraak blijkt dat een claim ook op een andere manier al in de beginfase kan stranden, 
doordat het Hof van oordeel is dat er geen sprake is van een beperking van een godsdienstige 
manifestatie, omdat betrokkene geacht kan worden zich vrijwillig aan de beperking te hebben 
onderworpen en/of er voor betrokkene alternatieven voorhanden zijn. Zo achtte het Hof het feit 
dat een groep Franse joden een speciaal soort kosjer vlees uit België kon importeren reden om te 
concluderen dat de Franse overheid geen inbreuk maakte op hun godsdienstvrijheid door de 
vereiste, speciale manier van ritueel slachten in Frankrijk niet toe te staan. 65 En de Commissie 
voor de Rechten van de Mens heeft in een aantal zaken van een vergelijkbare redenering gebruik 
gemaakt om te oordelen dat artikel 9 EVRM de overheid als werkgever niet verplicht om tege-
moet te komen aan de wensen van een medewerker om op bepaalde tijdstippen niet te hoeven 
werken in verband met moskeebezoek of het onderhouden van de sabbat: het staat betrokkene 
vrij om een andere baan te zoeken waarin hij geen belemmeringen in verband met zijn religieuze 
wensen ondervindt. 66 Naar aanleiding van deze en in de vorige paragraaf weergegeven benade-
ring van het Hof is in de literatuur de klacht geuit dat de bescherming die artikel 9 EVRM aan 
godsdienstige uitingen kan bieden hiermee zeer wordt beperkt. 67 

Toetsing van de noodzakelijkheid van de beperking; proportionaliteit en margin of appreciation
Indien het Hof wel toekomt aan de afweging of een beperking noodzakelijk is in een democrati-
sche samenleving staat de vraag centraal of de beperking ‘corresponds to a pressing social need’ 
en ‘proportionate tot the legitimate aim pursued’ is. 68 Noodzakelijk betekent niet dat een beper-
king ‘indispensable’ moet zijn om het doel te bereiken, maar het is ook niet voldoende dat het 
daaraan redelijkerwijs bij kan dragen. 69 In de praktijk van de rechtspraak van het Hof vindt veelal 
een afweging plaats van alle in het geding zijnde belangen in een concrete zaak om te beoordelen 
of de beperking wel of niet proportioneel is. 
Bij die afweging speelt ook de cruciale vraag of de margin of appreciation die aan de staten wordt 
gelaten beperkt is of ruim. In zijn algemeenheid lijkt het Hof weinig ruimte aan de staten te laten 
waar de collectieve aspecten van de uiting van godsdienst in het geding zijn, zoals wanneer het 
gaat om het autonoom kunnen functioneren van kerkgenootschappen en andere religieuze 
gemeenschappen. Te denken valt aan de mogelijkheid voor religieuze gemeenschappen om zelf 
hun leiders te kunnen kiezen. Het Hof toetst beperkingen met betrekking tot deze interne autono-
mie over het algemeen strikt. 70 
In andere zaken, die individuele manifestaties van godsdienst betreffen, is het Hof echter veel 

63 EHRM 18 December 1996, Valsamis t. Griekenland en Efstratiou t. Griekenland, appl.no. 21787/92,  par. 31-33.
64 EHRM 2 oktober 2001, Pichon & Sajous t. Frankrijk (ontvankelijkheidsbeslissing), appl. no. 49853/99.
65 EHRM 27 juni 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk (Grote Kamer), appl.no. 27417/95.
66 ECRM 12 maart 1981, Ahmed t. het Verenigd Koninkrijk, Appl.no. 8160.78, Decisions and Reports 1981, nr. 22, p. 27-50 

en ECRM 3 december 1996, Konttinen t. Finland, appl. no. 24949/94.
67 Zie bv. M. Evans, Religious liberty en C. Evans, Freedom of religion.
68 Van Dijk e.a., Theory and practice of the European Convention, p. 340.
69 Idem.
70 Van Dijk e.a., Theory and practice of the European Convention, p. 764-766. Zie Vermeulen, Kerkgenootschappen en 

geestelijk ambt, p. 230 en daar genoemde jurisprudentie
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minder strikt. Een leidende uitspraak in dit verband is die in de geruchtmakende Turkse zaak 
Leila Sahin t. Turkije uit 2005 over het hoofddoekenverbod aan Turkse universiteiten. In zijn arrest 
kent het Hof in vrij algemene termen een ruime margin of appreciation toe aan de staten die 
partij zijn bij het verdrag om manifestaties van godsdienst te reguleren:

‘Where questions concerning the relationship between State and religions are at stake, on which 
opinion in a democratic society may reasonably differ widely, the role of the national decision 
making body must be given special importance …’71 

Recentere rechtspraak bevestigt vooralsnog deze lijn, althans waar het gaat om het dragen van 
religieuze kleding en symbolen . Ook buiten de wellicht bijzondere Turkse context die in de zaak 
Sahin aan de orde was, blijkt het Hof een ruime margin of appreciation aan de staat te laten om in 
het onderwijs dwingende kledingvoorschriften op te leggen die indruisen tegen de godsdienstige 
wensen van betrokkenen. Illustratief zijn de niet-ontvankelijkheidsbeslissingen met betrekking 
tot een aantal Franse zaken. In deze zaken oordeelde het Hof dat de klachten van een aantal 
moslima’s en sikhs over het in 2004 ingevoerde wettelijke verbod op hoofddoeken, tulbanden en 
andere zogenoemde ‘ostentatieve’ religieuze symbolen in het primaire en secundaire onderwijs 
‘manifestly ill founded’ waren; een volledige behandeling en uitspraak achtte het Hof dus niet 
eens nodig. Opvallend daarbij is dat het Hof geen betekenis toekent aan het feit dat sommige 
klagers hadden voorgesteld om een bescheidener hoofddeksel te dragen dan een hoofddoek dan 
wel een tulband: een bandana voor de moslima’s, en een zogenoemde keski (een soort minitul-
band) voor de sikhs. 72

Aan de andere kant achtte het Hof voor Italië niet zoveel margin of appreciation aanwezig dat 
leerlingen op openbare scholen mochten worden geconfronteerd met een crucifix in ieder 
klaslokaal. De ouders die daar bezwaar tegen maakten, konden met succes een beroep doen op 
hun godsdienstvrijheid. 73 Een cruciaal verschil tussen beide soort zaken lijkt te liggen in het feit 
dat in de zaak Lautski wordt geklaagd over het feit dat de staat een bepaalde religieuze voorkeur 
tentoon spreidt en aan burgers opdringt. Het opdringen van een religieuze overtuiging is niet 
alleen problematisch met het oog op de neutraliteit van de staat, maar lijkt ook dicht bij een 
aantasting van het forum internum van de burgers te komen. In de andere zaken daarentegen 
weigert de staat godsdienstige manifestaties van de burgers te faciliteren en is alleen het forum 
externum van die burgers in het geding.

4 Specifiek bij botsing relevante aspecten

Uit het voorgaande blijkt dat zowel artikel 9 als artikel 14 EVRM beperkingen toelaten, onder 
meer in verband met de rechten en vrijheden van anderen. Maar welk recht gaat dan voor als 
beide met elkaar in botsing komen? Valt daar iets meer over te zeggen? Het EVRM zelf biedt niet 
veel aanknopingspunten. Net zo min als onze grondwet kent het verdrag een vooraf gegeven 
hiërarchie tussen het discriminatieverbod en de vrijheid van godsdienst. Daarmee is een oordeel 
over de vraag welk recht dient te prevaleren voorbehouden aan het EHRM. In de rechtspraak van 

71 EHRM (Grote Kamer), 10 November 2005, Leila Sahin t. Turkije, appl.no. 44774/98, par. 109.
72 EHRM 30 juni 2009; over de hoofddoeken: Aktas t. Frankrijk, appl.no. 43563/08; Bayrak t. Frankrijk, appl.no. 14308/08; 

Gamaleddyn t. Frankrijk, appl.no. 18527/08; Ghazal t. Frankrijk, appl.no. 29134/08; over de sikhs: Javir Singh t. Frank-
rijk, appl.no. 25463/08; Ranjit Singh t. Frankrijk, appl.no. 27561/08. Deze niet-ontvankelijkheidsbeslissingen werden 
voorafgegaan door enkele arresten m.b.t. hoofddoeken in het onderwijs: EHRM 24 januari 2006, Köse e.a. tegen 
Turkije, appl.no. 26625/02, EHRM 4 december 2008, Dogru t. Framkrijk, appl.no. 27085/05 en van dezelfde datum Ker-
vanci t. Frankrijk, appl.no. 31645/04). Overigens komt ook i.v.m. veiligheids- en identiteitscontroles aan de staten veel 
ruimte toe om beperkingen te stellen, bv. de eis dat een sikh zijn tulband afneemt, zie EHRM 11 januari 2005, Phull t. 
Frankrijk, appl.no. 35753/03 en EHRM 13 november 2008, Mann Singh t. Frankrijk, appl.no. 24479/07.

73 EHRM 3 november 2009, Lautski t. Italië, appl.no. 30814/06.
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het Hof is een beperkt aantal aanwijzingen te vinden welke kant dat oordeel uit zou kunnen 
vallen. 74

4.1 Hiërarchie van discriminatiegronden?
Uit het feit dat het EHRM sommige gronden van onderscheid als verdacht aanmerkt en andere 
niet, valt voor de verhouding tussen het verbod van discriminatie op grond van godsdienst ener-
zijds en dat op grond van geslacht of seksuele oriëntatie anderzijds niet veel af te leiden. Zo er 
binnen de categorie van ‘verdachte’ gronden al sprake is van een hiërarchie zou men hoogstens 
kunnen concluderen dat ras in ieder geval boven in de hiërarchie staat. Over de gronden geslacht, 
seksuele oriëntatie en godsdienst en hun eventuele onderlinge rangorde valt op grond van de 
schaarse en sterk casuïstische rechtspraak niet veel te zeggen. Het feit dat seksuele oriëntatie 
niet is genoemd in artikel 14 EVRM en geslacht en godsdienst wel, lijkt niet van betekenis gezien 
de wijze waarop het Hof zich in de loop der tijd in toenemende mate sterk is gaan maken voor de 
bescherming van homoseksuelen tegen discriminatie. 75 

4.2 Rechtspraak over botsing tussen godsdienstige uitingen en seksegelijkheid 76 
De enige concrete rechtspraak van het EHRM over botsing van grondrechten met betrekking tot 
onderwerpen die voor dit onderzoek van belang zijn, betreft botsing tussen de godsdienstvrijheid 
en seksegelijkheid. Deze rechtspraak suggereert dat seksegelijkheid in dat geval dient te preva-
leren. Een belangrijk arrest in dit verband vormt de uitspraak van het Hof in Refah Partisi t. 
Turkije. 77 In deze zaak ging het om een partijverbod tegen een partij die er onder meer van werd 
beticht de seculariteit van de Turkse staat te willen opheffen en (in ieder geval voor de moslimbe-
volking) islamitische wetgeving te willen invoeren. Een van de vragen die het Hof te beantwoorden 
kreeg betrof de kwestie of deze sharia-wetgeving wel of niet in strijd zou komen met het EVRM. 
Het Hof beantwoordt die vraag bevestigend en wijst daarbij onder meer op de ongelijke behande-
ling van vrouwen die deze wetgeving mee zou brengen:

‘It is difficult to declare one’s respect for democracy and human rights while at the same time 
supporting a regime based on sharia, which clearly diverges from Convention values, particu-
larly with regard to its criminal law and criminal procedure, its rules on the legal status of 
women and the way it intervenes in all spheres of private and public life in accordance with 
religious precepts.’ 78

Meer specifiek wijst het Hof er vervolgens op dat ook een invoering van sharia-wetgeving die zich 
zou beperken tot bijvoorbeeld privaatrechtelijke aangelegenheden niet acceptabel zou zijn als die 
in strijd komt met de waarden die aan het EVRM ten grondslag liggen. Het Hof verwijst daarbij als 
voorbeeld naar bepalingen inzake polygamie of regels die aan vrouwen bij echtscheiding een 
nadeliger positie toekennen dan mannen.

‘…Turkey, like any other Contracting Party, may legitimately prevent the application within its 
jurisdiction of private-law rules of religious inspiration prejudicial to public order and the values 
of democracy for Convention purposes (such as rules permitting discrimination based on the 
gender of the parties concerned, as in polygamy and privileges for the male sex in matters of 
divorce and succession).’ 79 

74 Zie uitgebreider diverse bijdragen over de jurisprudentie van het EHRM in de bundel E. Brems (ed), Conflicts between 
fundamental rights, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia 2008.

75 Vgl. Van Dijk e.a., Theory and practice of the European Convention, p. 1046 e.v.
76 Deze paragraaf is rechtstreeks ontleend aan M.L.P. Loenen, Botsing tussen de vrijheid van godsdienst en gelijke 

behandeling, in: A.J. Nieuwenhuis & C.M. Zoethout (red.), Rechtsstaat en religie (staatsrechtconferentie 2008, UvA), 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 189-200.

77 EHRM 13 februari 2003, Refah Partisi e.a. tegen Turkije (Grote Kamer), NJ 2005, 73 m.nt. E.A. Alkema.
78 Idem, par. 123.
79 Idem, par. 128.
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Ook de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot hoofddoekverboden in het openbaar 
onderwijs, die al eerder is genoemd, duidt er op dat het Hof principieel prioriteit verleent aan het 
beginsel van seksegelijkheid boven godsdienstvrijheid. Het Hof benoemt het dragen van een 
hoofddoek in die zaken als een symbool dat niet verenigbaar is met noties van seksegelijkheid. 
Het beschermen en bevorderen van seksegelijkheid wordt, naast onder andere het argument van 
het garanderen van de neutraliteit van de staat, een valide argument geacht om het dragen van 
hoofddoeken in het openbaar onderwijs te beperken. Hoewel op de kwalificatie van de hoofddoek 
als symbool van een ondergeschikte positie van de vrouw heel veel af te dingen valt, laat deze 
rechtspraak zien dat bij een conflict het Hof in beginsel voorrang lijkt te geven aan seksegelijk-
heid boven de godsdienstvrijheid.

5  Conclusies

Om te beginnen is het nuttig nogmaals te herhalen dat de juridische status en positie van het 
EVRM ten opzichte van de Nederlandse rechtsorde meebrengen dat het EVRM als zodanig geen 
eisen stelt aan het nationale afwegingskader bij botsende gelijkheidsrechten. Het EHRM zal op 
grond van het EVRM alleen oordelen of de op grond daarvan gemaakte afwegingen al dan niet een 
schending van het EVRM opleveren. Impliciet en als consequentie daarvan kan uiteraard blijken 
dat er iets mis is met het nationale afwegingskader als zodanig. In dat verband zijn de volgende 
aandachtspunten van belang.
In de eerste plaats kennen zowel artikel 9 als artikel 14 EVRM (en het 12e Protocol) de mogelijk-
heid van beperkingen op de daarin beschermde rechten in verband met de rechten en vrijheden 
van anderen. Er is geen sprake van een vooraf gegeven en algemene prioritering van een van 
beide rechten. Gezien het belang dat het Hof hecht aan een zorgvuldige afweging van rechten zou 
een algemene prioritering waarschijnlijk ook in strijd komen met het EVRM.
In de tweede plaats speelt bij de toetsing aan zowel artikel 9 als artikel 14 EVRM het beginsel van 
proportionaliteit een grote rol. Bij artikel 14 EVRM in het kader van de vraag of er wel een objec-
tieve en redelijke rechtvaardigingsgrond aan te voeren is, en bij artikel 9 EVRM bij de vraag of een 
beperking wel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Om aan het criterium van 
‘noodzakelijkheid’ te voldoen is niet vereist dat een beperking ‘indispensable’ is. Verder is van 
cruciaal belang of het Hof de staten een ruime margin of appreciation laat of niet. In de uitspraak 
in Sahin heeft het Hof in algemene termen aangegeven dat staten met betrekking tot de regule-
ring van religie een ruime margin hebben.
In de derde plaats lijkt seksegelijkheid in de rechtspraak een streepje voor te krijgen boven 
godsdienstvrijheid. Hoewel sekse en godsdienst beide worden gezien als (meer) verdachte 
gronden van onderscheid die om een strikte rechtvaardigingstoets vragen, kent het EHRM aan de 
staten vaak een vergaande margin of appreciation toe om de godsdienstvrijheid te beperken. En 
voor zover er rechtspraak voorhanden is waarin de vrijheid van godsdienst botst met seksegelijk-
heid heeft het Hof aan het laatste voorrang gegeven (met betrekking tot botsingen tussen gods-
dienstvrijheid en het verbod van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie is tot op heden 
geen rechtspraak voorhanden).
Tot slot: het beeld dat uit de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de bescherming van de 
vrijheid van godsdienst oprijst, suggereert dat de individuele godsdienstvrijheid niet erg sterk 
wordt beschermd, althans waar het uitingen van godsdienst betreft zoals het dragen van bepaal-
de kleding. Opvallend is dat claims soms al in de beginfase stranden voordat sprake is van een 
afweging in het kader van artikel 9 lid 2 EVRM. Dit is het geval als het Hof oordeelt dat de betref-
fende uiting weliswaar door de godsdienstige overtuiging geïnspireerd kan zijn, maar daarmee 
nog geen manifestatie van godsdienst behelst die door artikel 9 EVRM wordt beschermd. Het Hof 
neemt dan dus niet de interpretatie van de klager van wat als een godsdienstige uiting moet 
worden beschouwd als maatstaf (zie het geval van de Jehovah’s Getuigen die deelname aan een 
in hun ogen militaristische parade in strijd met hun overtuiging achtten en de apothekers die het 
verkopen van voorbehoedsmiddelen niet verenigbaar vonden met hun geloof). Een claim strandt 
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soms ook al in de beginfase doordat het Hof van oordeel is dat betrokkene een conflict met zijn 
godsdienstige overtuiging kan vermijden door zelf andere keuzes te maken (zie het voorbeeld van 
de werknemer die een andere baan kan zoeken als hij niet wil werken op zijn sabbatsdag).
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5 Het afwegingskader van de AWGB bij botsende 
 gelijkheidsrechten en de toepassing door de CGB

1  Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welk afwegingskader de AWGB biedt bij botsende gelijk-
heidsrechten en hoe de CGB dat invult gezien de oordelen inzake botsende gelijkheidsrechten. Dit 
wordt toegespitst op botsingen tussen het verbod van onderscheid op grond van godsdienst 
enerzijds en dat op grond van geslacht of homoseksuele gerichtheid anderzijds. In het bijzonder 
zal daarbij aandacht worden besteed aan de oordelen inzake de gewetensbezwaarde trouwamb-
tenaar, de oordelen inzake ‘handen schudden’ en oordelen waarin het aanbieden van naar sekse 
gesegregeerde voorzieningen in verband met op godsdienstige overtuiging gestoelde wensen aan 
de orde is gekomen. De laatste categorie lijkt een potentiële ‘groeicategorie’, gezien de discus-
sies in de media over onder meer patiënten die eisen te worden geholpen door medisch perso-
neel van het eigen geslacht, gescheiden inburgeringscursussen en aparte informatieloketten 
voor mannen en vrouwen. Verder blijven de botsingsvraagstukken die onder de ‘enkele-feitcon-
structie’ vallen gezien de gekozen afbakening buiten beschouwing. 

Binnen deze beperkingen zijn drie afwegingskaders die de AWGB biedt relevant: 
• het afwegingskader van artikel 3 AWGB. Deze bepaling is expliciet bedoeld om een 

afwegingskader te bieden voor botsende grondrechten. Zij sluit rechtsverhoudingen 
binnen genootschappen op geestelijke grondslag en het geestelijk ambt van de wer-
kingssfeer van de AWGB uit.

• het afwegingskader van artikel 2 lid 2 sub a AWGB dat voorziet in een uitzondering op 
het verbod van onderscheid voor gevallen waarin het geslacht bepalend is. Deze 
bepaling is niet opgenomen met het oog op potentiële botsingen met godsdienst, maar 
is daarvoor wel relevant gezien de vraag naar op godsdienstige wensen gebaseerde 
seksespecifieke voorzieningen.

• het afwegingskader bij indirect onderscheid. De problematiek van botsende gelijk-
heidsrechten zoals in dit onderzoek centraal staat blijkt in de praktijk nogal eens aan 
de orde te komen in het kader van indirect onderscheid op grond van godsdienst en dan 
dus op grond van het afwegingsmodel bij indirect onderscheid te worden opgelost.

Hieronder wordt nader ingaan op deze afwegingskaders en op de wijze waarop de CGB die invult.

2  Toetsing onder artikel 3 AWGB

Artikel 3 AWGB is expliciet opgenomen in verband met de vrijheid van godsdienst en levensover-
tuiging en het beginsel van scheiding van kerk en staat. De bepaling geeft uitdrukking aan de 
gedachte dat kerkgenootschappen en andere religieuze gemeenschappen de ruimte moeten 
hebben om zich op grond van hun eigen principes en opvattingen te organiseren. Artikel 3 luidt 
als volgt
Deze wet is niet van toepassing op: 
a. rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen 

en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede binnen andere genootschappen op 
geestelijke grondslag; 

b. het geestelijk ambt.’

Artikel 3 behelst geen uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling, maar sluit bepaalde 
verhoudingen en het geestelijk ambt als zodanig, dat wil zeggen categoraal, uit van de werkings-
sfeer van de wet. Dat sluit dus iedere verdere afweging in termen van noodzakelijkheid of propor-
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tionaliteit uit. De enige, impliciete ‘afweging’ zit in de kwalificatie van wat wel en niet behoort tot 
de ‘rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijk 
grondslag’ (hierna voor het gemak samengenomen onder de term ‘kerkgenootschappen’) dan 
wel wat als ‘geestelijk ambt’ moet worden aangemerkt.
Om te beginnen gaat het dan om de definitie van ‘kerkgenootschap’ en ‘zelfstandige onderdelen’ 
daarvan. Onder het eerste moet worden verstaan ‘een organisatie van aangeslotenen welke zich 
de gemeenschappelijke godsverering van de aangeslotenen op de grondslag van de gemeen-
schappelijke godsdienstige opvattingen ten doel stelt en welke als kerkgenootschap wil gelden’. 80 
Deze afbakening lijkt niet erg problematisch. De katholieke en protestantse kerken vallen daar 
zonder meer onder. De afbakening ligt lastiger bij de vraag wat als een ‘zelfstandig onderdeel’ 
van een kerkgenootschap kan of dient te worden aangemerkt. Een niet onbelangrijke vraag, 
aangezien die immers ook geheel buiten de werkingssfeer van de AWGB valt. 
De CGB is van oordeel dat het niet voldoende is dat het onderdeel door een kerkgenootschap is 
opgericht of erkend. Er moet ook sprake zijn van een ‘religieus karakter’. Zo ziet de CGB de 
Nederlandse bisschoppenconferentie wel 81 maar het door haar opgerichte pensioenfonds voor 
priesters, diakens en pastoraal werkers niet als een onderdeel van een kerkgenootschap, in casu 
de rooms-katholieke kerk: 

‘Het pensioenfonds houdt zich enkel bezig met de pensioenvoorziening van priesters, diakens en 
pastoraal werkers. Deze activiteit is niet te beschouwen als een aangelegenheid die recht-
streeks verband houdt met de belijdenis van de religieus levensbeschouwelijke overtuiging. 
Alleen al om deze reden kan verweerder zich niet beroepen op artikel 3, aanhef en onderdeel a, 
AWGB’ 82 

Het pensioenfonds kan naar het oordeel van de CGB dan ook geen beroep doen op artikel 3 AWGB 
om ongehuwde partners van pastores van een nabestaandenpensioen uit te sluiten. Ook een 
beroep op artikel 3 sub b kan niet slagen. Die bepaling beperkt zich volgens de CGB in het licht 
van de Memorie van toelichting tot het stellen van eisen met betrekking tot kwalificaties voor de 
vervulling van een geestelijk ambt. De CGB geeft dus een strikte invulling aan het begrip ‘zelf-
standig onderdeel van een kerkgenootschap’. 83 
Andere kwalificaties die in het kader van artikel 3 AWGB een rol spelen betreffen de vraag wat 
onder ‘rechtsverhoudingen binnen’ kerkgenootschappen moet worden begrepen en onder 
‘geestelijk ambt’.
Het laatste lijkt redelijk helder afgebakend. ‘Een geestelijk ambt bekleden die personen, die 
binnen een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke grondslag zijn aangewezen 
om voor te gaan in de eredienst dan wel op andere wijze aan het geestesgoed van het genoot-
schap uiting te geven’. 84 Het gaat dus om priesters, dominees en imams en dergelijke. Een 
twijfelgeval is de pastoraal werker, die geen priester is. 85 Het geestelijk ambt omvat ook de 
opleiding daartoe. 86 
De kwalificatie van ‘rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen’ levert meer afbakenings-
problemen op. Hierbij is het woordje ‘binnen’ van groot belang. Het is nadrukkelijk niet de bedoe-

80 MvA, Kamerstukken II, 1990/91, 22 014 nr. 5, p. 76, zoals geciteerd in oordeel 2002-110, par. 5.3.
81 Oordeel 2002-110.
82 Oordeel 2002-111, par. 3.4.
83 Als een instelling niet als zodanig wordt aangemerkt kan deze wel eventueel nog een beroep doen op de uitzonde-

ringen op het verbod van onderscheid die in artikel 5 en 7 zijn geschapen voor instellingen respectievelijk scholen op 
godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, maar die zijn beperkt. Zie bv. oordeel 1998-10 (verzorgingshuis 
Vrijmetselaars).

84 Vermeulen, Kerkgenootschappen en geestelijk ambt, p. 223. Hij citeert hier uit de MvT bij de WGB m/v, die in de AWGB 
is gevolgd m.b.t. de uitzonderingsbepaling voor het geestelijk ambt. Idem M. Monster, E. Cremers, T. Havinga, P. van 
Meerwijk en I. Asscher-Vonk, Een bepaald geslacht. Een onderzoek naar regelgeving inzake beroepsactiviteiten waar-
voor het geslacht bepalend is, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag 2002, p. 84.

85 Vermeulen, Kerkgenootschappen en geestelijk ambt, p. 222.
86 Idem, p. 223.
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ling geweest om alle rechtsverhoudingen met een kerkgenootschap buiten de werkingssfeer van 
de AWGB te houden, maar alleen die rechtsverhoudingen die er binnen vallen. In de Memorie van 
toelichting bij de AWGB is in dit verband gewezen op het verschil tussen de rechtsverhouding die 
een kerkgenootschap kan hebben met een tuinman, schoonmaker of glazenwasser en de rechts-
verhouding met een koster of zendingswerker. De laatste categorie valt wel onder artikel 3 
AWGB, de eerste niet. Het gaat bij deze bepaling dus om de uitsluiting van intern-kerkelijke 
functies van de werkingssfeer van de AWGB. 87 Niettemin kan men zich voorstellen dat de pre-
cieze afbakening niet altijd simpel is of eenduidig.
De vrijheid om onderscheid te maken die artikel 3 AWGB aan kerkgenootschappen biedt, wordt 
ten aanzien van onderscheid op grond van geslacht in belangrijke mate ingeperkt door de Wet 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGB m/v). De WGB m/v kent namelijk 
alleen een uitzondering op het verbod van onderscheid bij de arbeid voor het geestelijk ambt en 
niet voor andere rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen. Gezien de status van lex speci-
alis is de normstelling van de WGB m/v in dit geval maatgevend. De beperking tot het geestelijk 
ambt in de laatste wet is ook heel expliciet de bedoeling van de wetgever geweest. 88

Een en ander betekent dat als aan rechtsverhoudingen binnen een kerkgenootschap geen eisen 
worden gesteld met betrekking tot geslacht, maar wel met betrekking tot een van de andere door 
de AWGB beschermde gronden, zoals ras of homoseksuele gerichtheid, artikel 3 AWGB dus wel 
onverkort van toepassing is. Concreet: onderscheid op een van die laatste gronden bij de aanstel-
ling van een koster is niet in strijd met de AWGB, omdat dan de AWGB überhaupt niet van toepas-
sing is. Voor de CGB valt er dan verder niets af te wegen. 
De conclusie op grond van het voorgaande is dat artikel 3 AWGB geen echt afwegingskader biedt 
bij botsende gelijkheidsrechten, aangezien het een bepaling is die rechtsverhoudingen binnen 
kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en het geestelijk ambt categoraal van de 
werkingssfeer van de AWGB uitsluit. Daarin ligt dus al een door de wetgever gemaakte afweging 
tussen botsende gelijkheidsrechten besloten. De enige ruimte voor afweging die over blijft zit in 
de kwalificatie wat als zodanig is aan te merken. Het is duidelijk dat de CGB de AWGB daarbij 
restrictief interpreteert. Die restrictieve invulling ligt niet in de formulering van artikel 3 AWGB 
besloten, maar die formulering staat daaraan evenmin in de weg.

3  Toetsing uitzonderingsbepalingen met betrekking tot gevallen 
 waarin het geslacht bepalend is

De AWGB kent een uitzondering op het verbod van onderscheid op grond van geslacht voor 
‘gevallen waarin het geslacht bepalend is’. Deze uitzondering is niet opgenomen met het oog op 
de botsing van gelijkheidsrechten, maar is daarvoor wel relevant. De uitzondering is zeer alge-
meen geformuleerd: ‘Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht 
geldt niet in gevallen waarin het geslacht bepalend is’ (zie artikel 2 lid 2 onder a). In het kader van 
dit onderzoek is de bepaling van belang in verband met de botsingsproblematiek die zich voor 
kan doen als er sprake is van uit godsdienstige overtuiging voortvloeiende seksespecifieke eisen 
of wensen die betrekking hebben op het aanbieden van goederen of diensten. Te denken valt aan 
de controverses die de laatste jaren zijn ontstaan over claims met betrekking tot naar sekse 
gescheiden medische voorzieningen of het aanbieden van aparte inburgeringscursussen voor 
mannen en vrouwen. 89

87 Idem, p. 222.
88 Zie Monster c.s., Een bepaald geslacht, p. 223, die aangeven dat de wetgever de uitzonderingsbepaling voor het gees-

telijk ambt in de WGB m/v nodig achtte om duidelijk te maken dat de WGB overigens ook van toepassing is op kerkge-
nootschappen en daarmee op arbeidsrelaties van personeel dat niet het geestelijk ambt vervult.

89 Voor instellingen van bijzonder onderwijs bestaat verder de mogelijkheid van gescheiden voorzieningen voor jongens 
en meisjes ‘indien de eigen aard van de instelling dit eist en voor leerlingen van beide geslachten gelijkwaardige voor-
zieningen aanwezig zijn’ (artikel 7 lid 2 AWGB).
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3.1 Het Besluit gelijke behandeling 
In het Besluit gelijke behandeling is limitatief uitgewerkt in welke gevallen het geslacht bepalend 
kan worden geacht. Afgezien van het gebruik van sanitaire voorzieningen, deelname aan schoon-
heidswedstrijden en aan sport, voorzieningen in verband met de bestrijding van seksueel geweld, 
het aanbieden van levensverzekeringen of het verlenen van diensten die uitsluitend aan mannen 
dan wel vrouwen kunnen worden verleend (bijvoorbeeld dames- en herenkappers), moet het gaan 
om gevallen die in een van de volgende categorieën vallen:

‘b. de bescherming van de gezondheid alsmede de geneeskundige behandeling of verzorging, 
waaronder begrepen geneeskundig onderzoek, in verband met zwangerschap, moederschap, de 
voortplantingsfunctie van de mens of anderszins de lichamelijke verschillen tussen mannen en 
vrouwen betreffende, voor zover voor een doelmatige bescherming dan wel behandeling of 
verzorging onderscheid op grond van geslacht nodig is;

c.  de bescherming van de zedelijkheid van personen jonger dan zestien jaar;’

Deze twee categorieën lijken weliswaar enige ruimte te bieden voor op godsdienst gebaseerde 
wensen tot naar sekse gesegregeerde voorzieningen, maar toch alleen in heel beperkte zin. 90 De 
eerste categorie strekt zich niet verder uit dan de gezondheidszorg, maar is bovendien alleen van 
toepassing als het gaat om de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Uit godsdien-
stige overtuiging voortvloeiende wensen of claims met betrekking tot naar sekse gescheiden 
gezondheidsvoorzieningen vallen daar dus niet onder. Ook de tweede categorie geeft niet veel 
ruimte. Afgezien van de vraag wie bepaalt hoe ‘zedelijkheid’ wordt ingevuld, (betrokkene zelf of 
anderen) is er een belangrijke leeftijdsbeperking: de uitzondering strekt zich alleen uit voor zover 
het personen jonger dan zestien jaar betreft. Dat zou dus ruimte kunnen bieden voor gescheiden 
gym- of zwemles op school, maar voor volwassenen biedt deze bepaling geen aanknopingspun-
ten. Daar komt bij dat de in het Besluit genoemde gevallen gezien hun status van uitzonderings-
bepaling in beginsel strikt moeten worden geïnterpreteerd. 91

De conclusie dat de AWGB gezien het voorgaande nauwelijks ruimte biedt voor het aanbieden van 
naar sekse gescheiden goederen of diensten behoeft wel een belangrijke nuancering. Er bestaat 
namelijk wel ruimte voor dergelijke voorzieningen, als deze tot doel hebben om vrouwen uit een 
achterstandspositie te halen en zij ook onder de bepaling met betrekking tot voorkeursbehande-
ling in de AWGB vallen. 
Het oordeel van de CGB met betrekking tot een apart cursusaanbod voor Turkse en Marokkaanse 
vrouwen laat zien dat het bestrijden van achterstand een legitimatie kan vormen voor naar sekse 
gescheiden voorzieningen. 92 Het betrof een welzijnsorganisatie die allerhande cursussen aan-

90 In oordeel 2010-49 inzake een hammam die alleen voor vrouwen open stond, oordeelde de CGB dat dit gerechtvaar-
digd was met het oog op het specifieke op vrouwen gerichte aanbod van massages en dergelijke. Daarmee is sprake 
van dienstverlening die uitsluitend aan vrouwen kan worden verleend. Dat valt ook onder de uitzonderingsmoge-
lijkheden die het Besluit gelijke behandeling noemt. Interessant is dat de CGB een overweging ten overvloede wijdt 
aan zorgen over toenemende seksesegregatie die voortvloeit uit godsdienstige overwegingen: ‘De Commissie is zich 
ervan bewust dat het seksegescheiden aanbieden van diensten in de huidige maatschappelijke verhoudingen gevoelig 
ligt mede gelet op de mogelijke godsdienstig component waaraan hierbij gedacht kan worden. In de onderhavige zaak 
stelt de Commissie vast dat partijen niets hebben aangevoerd omtrent godsdienst. De zaak is daarmee beperkt tot de 
door de wetgever door middel van eerdergenoemd besluit toegekende ruimte aan mogelijk schaamtegevoelens die 
kunnen optreden bij intiem fysiek contact’ (par. 3.7).

91 Zie voor een beknopte bespreking van de strikte invulling van de uitzonderingen in het Besluit gelijke behandeling 
door de CGB G.Th. Terpstra, Noot bij oordeel 2008-102 (vrouwentaxi), in: J. H. Gerards & P.J.J. Zoontjens (hoofdred.), 
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2008, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p.321-324. In dit oordeel 
over het aanbieden van een ‘vrouwentaxi’, dat blijkens de door de annotator geraadpleegde website van het betrokken 
taxibedrijf mede was ingegeven door het feit dat er vrouwen zijn die vanwege hun geloofsovertuiging geen taxi willen 
met een mannelijke chauffeur, komt de CGB niet toe aan een toetsing aan artikel 2 lid 2 sub a. De CGB acht het in 
geding zijnde nadeel voor mannen dusdanig gering dat zij het verzoek om een oordeel te geven afwijst.

92 Oordeel 2005-225.
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bood die voor iedereen open stonden, maar ook een deel van haar aanbod specifiek richtte op 
Turkse en Marokkaanse vrouwen. Mannen en autochtone vrouwen werden niet toegelaten tot die 
cursussen. Sommige daarvan waren goedkoper dan vergelijkbare gemengde cursussen in 
verband met de beschikbaarheid van overheidssubsidies ten behoeve van de integratie van 
Turkse en Marokkaanse vrouwen. 
Hoewel de klacht hierover van een autochtone vrouw alleen onderscheid op grond van ras betrof 
en de CGB zich in haar oordeel daartoe ook beperkt, lijkt een vergelijkbare benadering voor de 
hand te liggen als ook het sekseonderscheid in de beoordeling zou worden betrokken. De CGB 
overweegt in haar oordeel dat de vraag of een naar ras gescheiden aanbod in het licht van de 
AWGB is toegestaan afhangt van het oordeel of het gezien kan worden als een door de AWGB 
toegestane vorm van voorkeursbehandeling. De CGB concludeert dat dit voor de meeste cursus-
sen die ter discussie staan het geval is. Zij zijn gericht op het doorbreken van het maatschappe-
lijke isolement waarin de betrokken doelgroepen zich bevinden of op specifieke problemen die zij 
ondervinden. Met betrekking tot de eveneens exclusief aan deze groepen aangeboden computer-
cursus komt de CGB tot een andere conclusie, aangezien bij die cursus de leden van de doelgroep 
al min of meer in dezelfde positie zullen verkeren als andere geïnteresseerden in de cursus. 
Verder overweegt de CGB dat gesegregeerde cursussen die zijn ingegeven om integratie te 
bevorderen met het oog op diezelfde integratie alleen tijdelijk acceptabel zijn:

‘Verzoekster heeft er terecht op gewezen dat cursussen waaraan niet alleen Marokkaanse of 
Turkse vrouwen deelnemen, eerder zullen bijdragen aan integratie dan exclusieve cursussen, 
terwijl gemengde cursussen tevens een betere wederzijdse bekendheid van de cursisten tot 
voordeel hebben. Het risico van langdurige gesegregeerde activiteiten, in welke vorm dan ook, is 
immers bestendiging van een bestaande, gesegregeerde situatie. Daarom is een exclusieve 
toegang tot cursussen die gericht zijn op het aanleren van bepaalde vaardigheden, terwijl er ten 
opzichte van andere groepen geen bijzondere redenen zijn waarom het gebrek aan die vaardig-
heden juist voor deze groep problematisch is, niet proportioneel.’ 93 

Een zelfde benadering lijkt zoals opgemerkt in het licht van de sterk vergelijkbaar geformuleerde 
bepaling in de AWGB met betrekking tot voorkeursbehandeling ten behoeve van vrouwen voor de 
hand te liggen. Dat neemt niet weg dat er een cruciaal verschil blijft bestaan met door godsdienst 
ingegeven seksesegregatie. 
In de eerste plaats gaat het initiatief voor het aanbieden van gesegregeerde voorzieningen in het 
kader van voorkeursbehandeling uit van de aanbieder van de diensten, als onderdeel van een 
bepaald beleid en kan dit aanbod niet worden afgedwongen door de (potentiële) afnemers. 
In de tweede plaats is een gesegregeerd aanbod in het kader van voorkeursbehandeling ingege-
ven door de feitelijke achterstandspositie van de betreffende groepen en ook alleen op die grond 
te legitimeren. De AWGB kent geen mogelijkheid van voorkeursbehandeling ten behoeve van 
bepaalde godsdienstige groepen. De religieus geïnspireerde wensen van de doelgroep zijn in die 
zin dus niet relevant. Bovendien dient voorkeursbehandeling een tijdelijk karakter te hebben. Een 
recent oordeel van de CGB lijkt dit te bevestigen. 94 Aan de orde was de vraag of het aanbieden 
van aparte sporturen voor migrantenvrouwen kon worden aangemerkt als voorkeursbehandeling 
in de zin van de AWGB. Daarbij wordt door klager, Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Am-
sterdam, gewezen op de negatieve neveneffecten, zoals bestendiging van het isolement van de 
doelgroep en segregatie. De CGB is van oordeel dat de bepaling in de AWGB met betrekking tot 
voorkeursbehandeling niet van toepassing is, nu de betreffende organisatie er geen blijk van 
geeft het gescheiden aanbod te zien als een tijdelijke voorziening voor de betreffende vrouwen. Zij 
toetst niet of het aparte aanbod steeds noodzakelijk is en of betrokkenen niet door kunnen 

93 Oordeel 2005-225, paragraaf 5.19.
94 Oordeel 2010-46.
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stromen naar gemengde groepen. 
De conclusie is dat de AWGB zeer weinig ruimte laat voor naar sekse gesegregeerd aanbod van 
diensten of voorzieningen dat voortkomt uit religieus geïnspireerde wensen van de afnemers. 
Voorkeursbehandeling biedt langs een omweg wel een mogelijkheid voor een gesegregeerd 
aanbod dat grotendeels kan samenvallen met de groep die zulke godsdienstig geïnspireerde 
wensen kan hebben, maar dat is dan alleen op grond van de aanwezigheid van de achterstands-
positie legitiem. 
In het licht van deze conclusie verdient een aantal oordelen van de CGB aandacht waarin de 
Commissie niettemin meer ruimte voor naar sekse gescheiden voorzieningen heeft geschapen. 
In deze oordelen concludeert zij dat het aanbieden van naar sekse gescheiden voorzieningen 
soms niet alleen geoorloofd kan zijn, maar zelfs aangewezen. De problematiek van naar sekse 
gescheiden voorzieningen komt in de betreffende oordelen echter niet aan de orde via artikel 2 lid 
2 sub a AWGB of via voorkeursbehandeling, maar in het kader van claims van indirect onder-
scheid op grond van godsdienst. In de volgende paragraaf wordt daar nader op ingegaan.

4  Toetsing bij indirect onderscheid

Indirect onderscheid in de AWGB is wat cryptisch gedefinieerd in relatie tot direct onderscheid, 
zoals blijkt uit de omschrijving van beide begrippen in artikel 1:

‘In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;
b. direct onderscheid: onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensover-

tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 
gerichtheid of burgerlijke staat; 

c. indirect onderscheid: onderscheid op grond van andere hoedanigheden of gedragingen 
dan die bedoeld in onderdeel b, dat direct onderscheid tot gevolg heeft.’

De CGB interpreteert deze bepaling in navolging van de begripsbepaling onder het EU-recht 
zodanig dat onder indirect onderscheid moet worden verstaan onderscheid op grond van een 
neutraal criterium, voorschrift of handelen dat personen bijzonder treft in verband met één of 
meer in de wet genoemde gronden. 95

Artikel 2 lid 1 AWGB bepaalt wanneer indirect onderscheid kan worden gerechtvaardigd: 

‘Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect 
onderscheid indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en 
de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.’

De CGB heeft in haar oordelen een nadere invulling aan deze toets gegeven. De toets volgt een 
vast stramien. 96 Om te beginnen moet er sprake zijn van een legitiem doel dat voldoende zwaar-
wegend is dan wel beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de organisatie. Voorts mag het 
doel geen discriminerend oogmerk hebben. Het middel dat wordt gehanteerd om het doel te 
bereiken moet passend en noodzakelijk zijn. Een middel is passend als het geschikt is om het 
doel te bereiken (=effectiviteitstoets). Het middel is noodzakelijk als het doel niet kan worden 
bereikt met een ander middel dat niet leidt tot onderscheid, althans minder bezwaarlijk is 
(=subsidiariteitstoets), en het middel in evenredige verhouding staat tot het doel (=proportionali-
teitstoets).’ De diverse onderdelen van de toets zijn cumulatief en vormen een stappenschema. 

95 Zie bv. Naar een discriminatievrije school. Advies Commissie gelijke behandeling inzake gelijke behandeling in het 
onderwijs (advies 2008-3), Utrecht: CGB 2008, p. 6.

96 Idem.
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Dat betekent dat als aan een onderdeel niet is voldaan, men aan de volgende delen van de toets 
niet meer toekomt. Is bijvoorbeeld niet voldaan aan de eis van een legitiem doel, dan is verdere 
toetsing niet meer nodig. Het indirecte onderscheid is dan niet objectief gerechtvaardigd. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de concrete toepassing van deze toets bij een aantal geselec-
teerde oordelen die voor dit onderzoek van bijzonder belang zijn: de oordelen inzake de gewe-
tensbezwaarde trouwambtenaar, de oordelen inzake ‘handen schudden’ en oordelen die verband 
houden met naar sekse gesegregeerde voorzieningen die voortkomen uit op godsdienstige 
overtuiging gestoelde wensen.
Het gaat in dit kader om zaken waarbij via een klacht over indirect onderscheid in feite een 
botsing van gelijkheidsrechten aan de orde komt. Het gaat dan dus veelal bij uitstek om niet in de 
AWGB voorziene en geregelde botsingen van gelijkheidsrechten.

4.1 De gewetensbezwaarde trouwambtenaar

Benadering door de CGB
De oordelen met betrekking tot de trouwambtenaren die op grond van hun geloofsovertuiging 
geen paren van gelijk geslacht willen huwen zijn bijzonder interessant voor dit onderzoek over de 
toereikendheid van het afwegingskader van de AWGB, omdat de CGB hierover twee uiteenlopende 
oordelen heeft geveld. In beide oordelen staat ter discussie of een gemeente in strijd met de 
AWGB handelt als zij iemand niet als trouwambtenaar wil (her)benoemen als betrokkene op 
grond van zijn of haar godsdienstige overtuiging geen homoseksuele paren wil huwen, maar 
alleen paren die bestaan uit en man en een vrouw. 97 Deze vraag kwam op naar aanleiding van de 
openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. In 2002 oordeelt de CGB dat de 
AWGB deze handelwijze van de gemeente niet toestaat. Naar aanleiding van het regeerakkoord 
van het kabinet Balkenende IV enkele jaren later, waarin een passage was opgenomen over de 
gewetensbezwaarde trouwambtenaar en het homohuwelijk, laaide de maatschappelijke en 
politieke discussie over dit vraagstuk weer op. Toen de CGB in het voorjaar van 2008 opnieuw over 
een klacht in dezen te oordelen kreeg kwam de Commissie tot een andere uitkomst. 98 Naar 
aanleiding van het oordeel uit 2008 heeft de CGB ook een advies opgesteld om nader uitleg te 
geven over haar benadering van deze problematiek. 99 
Komt de andere uitkomst voort uit de toepassing van een ander afwegings- of toetsingskader of 
slechts uit een andere afweging onder toepassing van hetzelfde kader? In beide oordelen consta-
teert de CGB dat de eis dat iedere trouwambtenaar bereid moet zijn alle huwelijken te sluiten, 
dus inclusief die van paren van gelijk geslacht, indirect onderscheid oplevert. De Commissie acht 
het een feit van algemene bekendheid dat de eis om ook paren van gelijk geslacht te huwen 
vooral voor personen met een bepaalde religieuze achtergrond bezwaren oplevert en zij dus in 
overwegende mate door die eis worden getroffen.
Bij de beoordeling van de vraag of voor het indirecte onderscheid een objectieve rechtvaardi-
gingsgrond bestaat lopen de twee oordelen echter uiteen. In het oordeel uit 2002 acht de CGB 
geen objectieve rechtvaardiging aanwezig, in 2008 wel. In het eerste oordeel is de vraag of er 
sprake is van een legitiem doel al het struikelblok voor de gemeente. De CGB acht het doel om 
uitvoering te geven aan de Wet openstelling huwelijk wel legitiem, maar niet zwaarwegend 
genoeg nu er voldoende andere trouwambtenaren beschikbaar zijn om het doorgaans geringe 
aantal huwelijken van paren van gelijk geslacht te voltrekken: 

97 Het kan in voorkomend geval ook gaan om een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk, maar dat laat ik 
verder buiten beschouwing.

98 In feite gaat het in 2002 om twee oordelen, oordeel 2002-25 en 2002-26, en in 2008 om oordeel 2008-40.
99 Trouwen? Geen bezwaar. Advies Commissie gelijke behandeling inzake gewetensbezwaarde ambtenaren van de bur-

gerlijke stand (advies 2008-4), Utrecht: CGB 2008.
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‘Het doel van verweerder is het zeker stellen dat alle (b)absen [(buitengewoon) ambtenaren van 
de burgerlijke stand] die voor de gemeente werkzaam zijn zonder uitzondering aan de nieuwe 
wetgeving uitvoering geven, mede gelet op het doel dat wordt beoogd met die wet, namelijk de 
gelijke behandeling bij verschillende huwelijksvormen.

Dit is in ruime zin een legitiem doel, maar - gelet op de bijzondere omstandigheden van het 
onderhavige geval - evenwel in casu niet zwaarwegend genoeg.

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de wet het standpunt gehuldigd dat de gemeenten 
zelf een oplossing mogen creëren voor gewetensbezwaarden. De gemeenten dienen hierbij 
zowel het recht op gelijke behandeling als de vrijheid van godsdienst te respecteren. Nu er zeven 
(b)absen in dienst zijn die geen gewetensbezwaren hebben tegen het voltrekken van een 
huwelijk tussen personen van gelijk geslacht, is afdoende gewaarborgd dat homohuwelijken 
zonder enig probleem en op gelijke voet met andere huwelijken worden voltrokken. De gemeen-
te kan in die zin dus aan haar wettelijke verplichtingen tegemoetkomen. Het daarnaast zeker 
stellen dat ook verzoekster dergelijke handelingen verricht gaat verder dan de wet van hen 
vraagt en dient ook geen zwaarwegend gemeentelijk belang.’100 

De CGB suggereert met deze overwegingen dat er geen wezenlijk probleem van discriminatie is 
zolang er voldoende trouwambtenaren zijn die geen gewetensbezwaren hebben tegen het vol-
trekken van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht en homohuwelijken als 
zodanig dus zonder probleem en op gelijke voet met andere huwelijken kunnen worden voltrok-
ken. Je zou kunnen zeggen dat in dit geval individuele ambtenaren weliswaar onderscheid maken 
op grond van homoseksuele gerichtheid, maar dat de gemeente als zodanig dat niet doet zolang 
ieder paar ongeacht hun seksuele gerichtheid door de gemeente in de echt wordt verbonden. 
In het tweede oordeel komt de CGB expliciet op deze redenering terug. De CGB is van oordeel dat 
ze het feit dat er voldoende andere trouwambtenaren aanwezig waren ten onrechte heeft laten 
meewegen bij de toets of er sprake is van een legitiem doel. Uitvoering van de Wet openstelling 
huwelijk is in zichzelf wel een legitiem en voldoende zwaarwegend doel. Na te hebben geoordeeld 
dat het middel in ieder geval geschikt is om het doel te bereiken, neemt de Commissie het punt 
dat er voldoende andere trouwambtenaren zonder gewetensbezwaren beschikbaar zijn vervol-
gens mee bij de vraag of het middel daarvoor ook noodzakelijk is. Wat de noodzakelijkheidstoets 
betreft, blijkt de beschikbaarheid van andere ambtenaren echter niet langer doorslaggevend. De 
CGB benadrukt nu dat de verplichting om de Wet openstelling huwelijk uit te voeren ook de 
verplichting omvat ‘om bij de uitvoering van haar taken niet in strijd te handelen met het discrimi-
natieverbod. Dat geldt te meer nu van de overheid mag worden verwacht dat zij zelf het goede 
voorbeeld geeft.’ 101 Uiting geven aan een godsdienst zoals in het onderhavige geval aan de orde is 
wordt weliswaar ook beschermd, maar godsdienstvrijheid is geen absoluut recht, aldus de CGB, 
en wordt begrensd door de rechten van anderen. En die zijn in casu wel degelijk in het geding:

‘Verzoeker vraagt immers niet om een vrijstelling van de werkzaamheden als zodanig, of de 
plaats of het tijdstip van uitvoering, maar om de werkzaamheden van een buitengewoon 
ambtenaar niet te hoeven uitvoeren ten aanzien van een specifieke groep personen. Verzoeker 
vraagt verweerder om hem, in de uitoefening van de door hem geambieerde functie, de gelegen-
heid te geven onderscheid te maken tussen twee groepen bruids- en partnerschapsparen, te 
weten man/vrouw-paren enerzijds en vrouw/vrouw- en man/man-paren anderzijds. Dit druist in 
tegen het gelijkheidsbeginsel.’ 102 

Vervolgens oordeelt de CGB dat bij een beoordeling van deze botsing in het licht van het proporti-
onaliteitsbeginsel het verbod van discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid preva-
leert: 

100 Oordeel 2002-25 par. 5.8.
101 Oordeel 2008-40, par. 3.26.
102 Idem par. 3.27.
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‘De wetgever heeft bepaald dat personen met een homoseksuele gerichtheid worden be-
schermd tegen discriminatie en uitsluiting, op gelijke voet met personen met een godsdienstige 
overtuiging. Als verweerder een uitzondering maakt en verzoeker toestaat om geen huwelijken 
te sluiten of partnerschappen te registreren tussen personen van hetzelfde geslacht, dan staat 
hij daarmee toe dat verzoeker een door de wet beschermde groep discrimineert. Het faciliteren 
van een dergelijke uiting van godsdienst, met dermate verstrekkende gevolgen voor de rechten 
van een door de wet beschermde groep personen, zal naar het oordeel van de Commissie niet 
snel gerechtvaardigd kunnen zijn.’ 103 

De Commissie voegt daar aan toe dat naar haar oordeel geen ander, minder onderscheid makend 
middel dan de gestelde functie-eis voorhanden is als het gaat om een buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand, wiens enige taak bestaat uit het sluiten van huwelijken. ‘De enige 
manier om onderscheid tussen hetero- en homoparen te voorkomen, is om een gewetensbe-
zwaarde buitengewoon ambtenaar geheel vrij te stellen van het sluiten van huwelijken en part-
nerschapsregistraties. Dit heeft echter tot gevolg dat er geen taken meer resteren en kan der-
halve niet gelden als een alternatief.’ 104  Daarmee is dus ook voldaan aan de subsidiariteitstoets. 
De CGB concludeert tot slot nog eens nadrukkelijk: ‘De in de eerdere oordelen van de Commissie 
(2002-25 en 2002-26) gehonoreerde praktische oplossing is derhalve niet langer aan de orde’. 105

Het afwegingskader nader bekeken
Hoe men de uitkomst van deze oordelen ook waardeert, de afwegingen die in het kader van de 
objectieve rechtvaardigingstoets moeten worden gemaakt, blijken naar verschillende kanten te 
kunnen uitvallen. Dat is niet het gevolg van toepassing van uiteenlopende toetsingskaders, maar 
van een verschil in de concrete afweging. Dat blijkt niet alleen uit de verschillende uitkomsten 
van de beide oordelen van de CGB zelf, maar ook uit de zeer uiteenlopende commentaren in de 
wetenschappelijke literatuur. Als een ding daaruit duidelijk wordt dan is het dat niet iedereen 
hetzelfde gewicht toekent aan de in het geding zijnde belangen. Zo achten sommige commenta-
toren de gevolgen voor de rechten van anderen anders dan de CGB helemaal niet ‘verstrekkend’, 
zolang de gemeente er voor zorgt dat er altijd een trouwambtenaar beschikbaar is om paren van 
gelijk geslacht te huwen. 106  
Het afwegingskader van de AWGB toont in deze zaken al met al de nodige flexibiliteit. Het biedt 
de ruimte om de aan beide zijden in het geding zijnde rechten en belangen af te wegen. Cruciaal 
lijkt dan om al die rechten en belangen ook goed en zorgvuldig in kaart te brengen en de uitein-
delijke afweging zo inzichtelijk mogelijk te maken.

4.2 Handen schudden

Benadering door de CGB
In de afgelopen jaren heeft de CGB zich diverse keren gebogen over zaken waarin de bezwaren 
van islamitische gelovigen ter discussie stonden die op grond van hun geloof geen handen willen 
schudden met personen van het andere geslacht. Staat de AWGB er aan in de weg om van  
(toekomstige) medewerkers te eisen dat zij volgens Nederlands gebruik handen schudden met 
personen ongeacht hun geslacht, bijvoorbeeld met cliënten, collega’s, leerlingen of ouders? Na 
een wisselvallige start lijkt de CGB tot een consistente beoordelingslijn te zijn gekomen.
Een eis om met iedereen ongeacht geslacht handen te schudden, wordt in beginsel gekwalifi-
ceerd als indirect onderscheid op grond van godsdienst. Mensen die vanwege hun geloof geen 
hand willen geven aan personen van het andere geslacht kunnen immers niet aan die eis voldoen, 
terwijl mensen zonder of met een andersoortige of anders beleefde geloofsovertuiging daar geen 
beperking van ondervinden. De verplichting treft dan hoofdzakelijk mensen met een bepaalde 

103 Idem.
104 Idem, par. 3.29.
105 Idem, par. 3.30.
106 Zie bv. J.P. Loof, CGB sluit deur voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren, NCJM-Bulletin 2008, p. 791-806.
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godsdienstige overtuiging, zoals de islamitische. 107

De vervolgvraag is dan of er voor het gemaakte onderscheid een objectieve rechtvaardiging 
aanwezig is. Dat kan alleen op grond van de concrete omstandigheden van het geval worden 
vastgesteld. Daarbij lijkt de CGB twee situaties te onderscheiden.
De eerste situatie betreft het geval dat betrokkene bereid is om iedereen sekseneutraal te 
begroeten, zij het op een andere wijze dan door fysiek contact. In dat geval is er geen sprake 
meer van een gedraging waarbij direct onderscheid op grond van sekse wordt gemaakt en is 
daarmee, in ieder geval op het oog, geen sprake meer van een botsing van gelijkheidsrechten. In 
deze situatie lijkt de CGB niet snel aan te nemen dat er sprake is van een objectieve rechtvaardi-
ging voor de eis om met iedereen handen te schudden. Daarbij is de toets of er sprake is van een 
legitiem doel meestal niet het struikelblok. Het doel wordt veelal geformuleerd als een streven 
naar respectvolle omgangsvormen en duidelijkheid daarover en de CGB accepteert dat streven 
als een legitiem doel. 108

De toets met betrekking tot de geschiktheid van het middel daarentegen levert wel al snel een 
struikelblok op. De Commissie acht de verplichting om met iedereen ongeacht geslacht handen 
te schudden niet snel geschikt aangezien er tal van andere respectvolle manieren van begroeten 
denkbaar zijn en het streven naar fatsoenlijke omgangsvormen dus niet per se impliceert dat bij 
het begroeten een hand wordt gegeven. De CGB maakt daarbij vooralsnog alleen een uitzonde-
ring als handen schudden als functie-eis kan worden gezien: ‘Dit kan pas anders zijn’ aldus de 
CGB ‘indien het geven van een hand zou moeten worden beschouwd als essentieel voor een 
bepaalde functie of opleiding’. 109 Verder eist de CGB van betrokkenen dat zij bereid zijn uitleg te 
geven over de achtergronden van hun weigering handen te schudden en de mogelijke implicaties 
daarvan en mee te denken en te werken aan het oplossen van de problemen die dat mee kan 
brengen.110 
De tweede situatie die onderscheiden moet worden van de vorige betreft het geval dat de weige-
ring om handen te schudden zich alleen richt op personen van het andere geslacht. In dat geval 
lijkt het belang van het verbod van discriminatie op grond van geslacht in beginsel zwaarder te 
wegen als we af gaan op oordeel 2002-22 inzake de man die solliciteerde naar de functie van 
reproductiemedewerker en werd afgewezen omdat hij weigerde vrouwen een hand te geven. De 
CGB overweegt daarbij dat de betreffende geloofsuiting ‘verstrekkende gevolgen [heeft] voor 
anderen, in casu voor vrouwen, door wie het niet geven van een hand als een ontkenning van de 
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen kan worden opgevat. Het belang dat verweerder 
beoogt te dienen is eveneens een door de AWGB rechtens beschermd belang.’ 111 

Het afwegingskader nader bekeken
Belangrijker dan de specifieke afweging die de CGB in deze zaken maakt, is voor dit onderzoek de 
vraag of de ene of de andere uitkomst wel of niet dwingend volgt uit het toetsingskader dat de 
AWGB biedt. Dat lijkt in het laatste geval eerder aan de orde te zijn dan in het eerste geval. In het 
laatste geval is er zoals gezegd wel sprake van een botsingsproblematiek. Zodra de sollicitant in 
dienst van de werkgever zou zijn kan dat tot strijd met de AWGB leiden. Een vrouwelijke mede-
werkster zou dan een klacht tegen de werkgever kunnen indienen dat hij haar tegen deze vorm 
van onderscheid op de werkvloer dient te beschermen. Het is immers vaste jurisprudentie van de 
CGB dat de AWGB een werkgever verplicht zich in te inspannen om zijn personeel te vrijwaren 
van discriminerende bejegening door collega’s. Aangezien het in dit geval zonder meer om direct 
onderscheid op grond van geslacht gaat, lijkt er bij een analoge toepassing van de systematiek 

107 Zie bv. oordeel 2008-145 en 2007-77.
108 Zie bv. oordeel 2006-211.
109 Oordeel 2007-77.
110 Zie bv. oordeel 2009-129 (imam voor TBS-kliniek).
111 Oordeel 2002-22, par. 5.15. Het betreft een van de eerste zaken aangaande handen schudden die bij de CGB aan de 

orde zijn gekomen en wellicht dat het alternatief om iedereen, dus sekseneutraal, op een andere wijze te begroeten 
nog niet in de hoofden van betrokkenen was opgekomen.
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van de AWGB geen ruimte te zijn voor een rechtvaardigingsgrond, ook al is het niet de werkgever 
zelf die het onderscheid maakt. 112 Aan een afweging zoals de CGB die nu maakt zou je dan niet 
meer toekomen.
In het eerste geval ligt dat anders. De objectieve rechtvaardigingstoets kent een aantal afwe-
gingsmomenten die welhaast nooit onontkoombaar tot een bepaalde conclusie zullen leiden. Dat 
blijkt bijvoorbeeld als men de uitkomst van de weging door de CGB vergelijkt met de weging door 
de Centrale Raad van Beroep in de zaak van de islamitische docente van het Vader Rijn College 
die werd ontslagen nadat zij bij aanvang van het nieuwe schooljaar had laten weten in het vervolg 
op grond van haar geloof geen handen meer te zullen schudden met mannen. 113 De CGB had 
geoordeeld dat er geen sprake was van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de eis dat zij 
iedereen ongeacht geslacht een hand dient te geven. Het doel van het bijbrengen van respectvolle 
omgangsvormen wordt wel legitiem geacht, maar het middel niet geschikt: 

‘De Commissie oordeelt dat dit middel niet geschikt is. Het sluit weliswaar aan bij hetgeen door 
de meeste mensen in Nederland als gebruikelijk en respectvol wordt beschouwd, maar dat geldt 
niet voor iedereen, zoals blijkt uit het voorliggende geval. Met andere woorden, het nastreven 
van respectvolle omgang met behulp van een uniforme begroetingswijze die niet door iedereen 
als respectvol wordt beschouwd, is niet geschikt om die respectvolle omgang te bereiken. 
3.13 Dit klemt te meer nu ook verweerster heeft beaamd dat er verschillende wijzen zijn van 
respectvolle begroeting’.

De Centrale Raad van Beroep daarentegen acht het hanteren van een uniform begroetingsritueel 
dat uitgaat van de in Nederland gebruikelijke norm niet alleen geschikt, maar ook noodzakelijk. 
Daarbij wijst de Raad op het feit dat de weigering handen te schudden confronterend kan overko-
men, dat de docente een voorbeeldfunctie heeft en dat in feite naar ouders en leerlingen toe ook 
de wijze van functievervulling van de ambtenaar (het betreft een openbare school) in het geding 
is:

‘De weigering om in voorkomende gevallen een hand te geven en de redengeving die betrokkene 
daarvoor geeft - zij ervaart het schudden van handen met volwassen mannen vanuit haar 
geloofsovertuiging als seksuele intimidatie - kan door de ander als confronterend en onaange-
naam worden ervaren en de onderlinge relaties onder druk zetten. In het geval van betrokkene 
doet zich dit niet alleen voor bij mannelijke collega’s en bij leerlingen, voor wie betrokkene een 
voorbeeldfunctie heeft, maar ook extern, bij ouders en derden die bij de school zijn betrokken. 
Ten opzichte van deze laatste groepen is de leerkracht in de eerste plaats de vertegenwoordi-
ging van de school en aldus bezien ziet de begroetingsregel direct op de wijze van functievervul-
ling van de ambtenaar. In de gegeven omstandigheden is de Raad van oordeel dat een zo veel 
groter gewicht toekomt aan het belang van de school om ter voorkoming van segregatie en ter 
bevordering van de duidelijkheid in een multiculturele schoolgemeenschap uniformiteit op de 
wijze, zoals dat is gebeurd, te stellen boven diversiteit, dat de uniformiteit in begroetingswijze 
passend en noodzakelijk is te achten.’ (r.o. 7.10)

Wat opvalt, is dat de door de school aangevoerde rechtvaardigingsgrond bij de CGB al strandt op 
de geschiktheidseis. De CGB acht de eis dat de docente bij een begroeting iedereen een hand 
geeft geen geschikt middel, omdat niet iedereen handen schudden als een respectvolle manier 
van begroeten beschouwt. De vraag is of dat geen redenering is die zichzelf in de staart bijt. De 
CGB suggereert er mee dat alleen die begroetingswijzen acceptabel zijn waarover consensus 
bestaat. Maar is niet juist het probleem in dit soort zaken dat een (groot?) deel van de bevolking 
een weigering om handen te schudden als een gebrek aan respect beschouwt en dus als confron-
terend en/of onaangenaam, zoals de CRvB aangeeft, ook al wordt er gebruik gemaakt van een op 

112 De CGB suggereert dit ook in oordeel 2006-220, maar komt aan beantwoording van de vraag niet toe: ‘Nu verweer-
ster niet zozeer een gelijke wijze van begroeten van mannen en vrouwen door haar docenten nastreeft maar expliciet 
handen schudden van hen verlangt, en verzoekster in het voorliggende geval heeft verklaard bereid te zijn in het 
geheel af te zien van het schudden van handen, en om iedereen op eenzelfde, respectvolle wijze te begroeten, komt in 
dit oordeel niet aan de orde of de verlangde bereidheid om handen te schudden ongeacht geslacht noodzakelijk is om 
een discriminatievrije werkvloer te waarborgen.’ (par. 3.4).

113 CRvB 7 mei 2009, LJN: BI2440 en CGB oordeel 2006-220.
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zichzelf wellicht respectvol alternatief? Het gebruik van het alternatief kan nu eenmaal niet goed 
gescheiden worden van de redengeving die er aan ten grondslag ligt en die door anderen als 
problematisch wordt gezien. In wezen gaat het in deze casus niet om wat in objectieve zin als 
respectvol is aan te merken, maar om de percepties van mensen over en weer. 
Een voor dit onderzoek belangrijker aspect dat opvalt bij vergelijking van het oordeel van de CGB 
en de uitspraak van de CRvB: de laatste maakt niet gebruik van een ander, breder toetsingska-
der, maar komt onder toepassing van dezelfde criteria tot een andere afweging, doordat de Raad 
een groter gewicht toekent aan het belang van de school. 114 In dit verband is opvallend dat beide 
instanties selectief lijken te zijn in het selecteren van de belangen die in de afweging worden 
betrokken. De CRvB besteedt geen aandacht aan het feit dat de weigering van de docente om 
handen te schudden niet alleen voortvloeit uit haar geloof, maar voor haar een onacceptabele 
wijze van begroeten vormt, aangezien zij het ervaart als seksuele intimidatie. Dat laatste wordt 
wel vermeld door de CRvB, maar nergens blijkt hoe de Raad dit aspect wel of niet heeft meege-
wogen. De CGB op haar beurt legt juist de nadruk op de beleving van handen schudden door de 
docente (en gelijkgestemden) als een onacceptabele manier van begroeten, maar besteedt 
nauwelijks aandacht aan de door de CRvB doorslaggevend geachte belangen van de school.
De uiteenlopende uitkomsten van de toetsing aan de AWGB in de diverse zaken waarbij bezwaren 
tegen het schudden van handen ter discussie stond laten zien dat het van groot belang is om de 
belangen die in het kader van de objectieve rechtvaardigingsgrond kunnen en moeten worden 
afgewogen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te benoemen, maar dat het een afweging blijft 
die naar verschillende kanten kan uitvallen. Veel zal daarbij afhangen van de feitelijke striktheid 
waarmee aan de verschillende onderdelen van de objectieve rechtvaardigingstoets wordt ge-
toetst. 115

4.3 Naar sekse gesegregeerde diensten

De benadering van de CGB in de oordelen 2004-95 en 2005-86
In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal zaken waarin de problematiek speelt van het 
aanbieden van naar sekse gesegregeerde voorzieningen of diensten in verband met op gods-
dienst gebaseerde opvattingen en wensen van de cliënten/afnemers die niet bij de CGB aan de 
orde zijn gekomen via artikel 2 lid 2 sub a (aanbieden van goederen en diensten in gevallen 
waarin het geslacht bepalend is), maar via klachten over indirect onderscheid op grond van 
godsdienst. Het betreft zaken waarin islamitische vrouwen centraal staan die zonder gezichtsbe-
dekkende sluier niet met een man willen spreken, maar alleen met een vrouw. 116 

114 Hetzelfde geldt voor de rechtbank Rotterdam in zijn uitspraak in de zaak van de sollicitant voor de functie van klant-
manager bij de gemeente Rotterdam; ook de rechtbank komt onder toepassing van de AWGB tot een andere afweging 
dan de CGB in haar oordeel over dezelfde zaak (oordeel 2006-202), zij het dat de rechtbank geen helder toetsings-
schema hanteert. Rb Rotterdam 6 augustus 2008, LJN: BD9643. Zie uitgebreider de annotatie bij deze uitspraak van E. 
Brems, De inclusieve rechtsstaat geklemd tussen conflicterende grondrechten, NJCM-Bulletin 2009, p. 179-184. Voor 
de rechtbank Rotterdam lijkt de weerstand die het niet schudden van handen kan oproepen een belangrijke overwe-
ging te zijn geweest om de benadering van de CGB niet te volgen. De rechtbank overweegt dat het weigeren om een 
hand te geven in Nederland als onbeleefd of kwetsend kan worden ervaren, vooral als die weigering wordt ingegeven 
doordat de betreffende persoon van het andere geslacht is. De rechtbank komt vervolgens tot de conclusie dat het 
door de gemeente jegens de sollicitant gemaakte indirecte onderscheid op grond van godsdienst ‘noodzakelijk [is] 
omdat de gemeente er voor mag kiezen de in Nederland gebruikelijke begroetings- en beleefdheidsvorm jegens alle 
burgers in acht te nemen’.

115 Zie ook de zeer uiteenlopende commentaren bij de diverse oordelen over handen schudden: J. Tigchelaar, Respect! 
Handen schudden II (noot bij oordeel 2006-5), NJCM-Bulletin, 2006, p. 833-843; B.P. Vermeulen, Handen schudden 
op school?  (noot bij oordeel 2006-220) in: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behande-
ling: oordelen en commentaar 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 363-369; L.C. Groen & B.P. Vermeulen, 
Rechtbank Utrecht, 30 augustus 2007, AB 2007, 307; J.H.G.E. van Hedel, Rechtbank Utrecht, 30 augustus 2008, TAR 
2007, afl. 1, p. 3; M.L.M. van de Laar, Rechtbank Rotterdam, 6 augustus 2008, GST 2008, 132; L.C. Groen & B.P. Ver-
meulen, Centrale Raad van Beroep, 7 mei 2009, AB 2009, 280.

116 De navolgende weergave en analyse van de oordelen van de CGB is voor een groot deel rechtstreeks ontleend aan 
M.L.P. Loenen, Gezichtsbedekkende sluiers: toestaan of beperken? NJCM-Bulletin 2006, p. 984-996.
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In de eerste van de te bespreken zaken bij de CGB vraagt een directeur van een basisschool zelf 
om een oordeel van de CGB over zijn beslissing om niet in gesprek te treden met een moeder die 
haar kind wilde komen aanmelden bij de school, vanwege het feit dat zij een gezichtsbedekkende 
sluier droeg die alleen haar ogen vrij liet. 117 Dit aanmeldingsgesprek heeft slechts tot doel om na 
te gaan of de betrokken leerling bij de school wel bij het juiste schooltype terecht komt; er is geen 
toelatingsbeleid. De directeur heeft geen problemen om dit gesprek aan te gaan met ouders die 
slecht Nederlands spreken, hem geen hand willen geven of niet aan willen kijken, maar hij wil 
niet spreken met iemand die een gezichtsbedekkende sluier draagt. Hij heeft daar twee redenen 
voor. Om te beginnen is wat hem betreft een goede communicatie met de moeder niet mogelijk 
omdat het non-verbale deel ontbreekt. Verder is een, minder belangrijke, reden voor hem dat het 
dragen van een gezichtsbedekkende sluier de deelname van de ouder aan activiteiten op school 
belemmert omdat het problemen oproept bij andere ouders. Hij dient daar ook rekening mee te 
houden. Door de weigering van de directeur is het kind niet ingeschreven op de school.
De CGB is van oordeel dat er sprake is van indirect onderscheid op grond van godsdienst, dat een 
objectieve rechtvaardiging behoeft. Toepassing van de daarbij horende toets brengt de CGB tot de 
conclusie dat het handelen van de directeur niet gerechtvaardigd is. Om te beginnen betwijfelt de 
CGB of wel voldaan is aan het geschiktheidscriterium, aangezien het gemis van de non-verbale 
communicatie het verkrijgen van de benodigde informatie weliswaar belemmert, maar een 
weigering om te communiceren daar evenzeer aan in de weg staat. De voor de inschrijving 
benodigde informatie kan ook zonder de non-verbale communicatie makkelijk worden verkregen: 
‘De voor inschrijving van een kind benodigde informatie hoeft voor een goed verstaander niet 
verborgen te blijven, ook niet als het gelaat van de gespreksgenoot bedekt is’ 118. Ook had in dit 
verband een vrouwelijk teamlid bij het gesprek kunnen worden betrokken. Verder is de CGB van 
oordeel dat niet is voldaan aan de eis van proportionaliteit. Het effect van de weigering is dat het 
kind niet is ingeschreven op de school. Dat is disproportioneel ten opzichte van de beperkte 
toegevoegde waarde van het betreffende gesprek, nu immers nagenoeg alle kinderen worden 
toegelaten. 
Ten aanzien van het tweede argument van de directeur geeft de Commissie aan dat in zijn alge-
meenheid geen uitspraak kan worden gedaan over de vraag of dit argument  een objectieve recht-
vaardiging kan opleveren. Dat zal telkens afhangen van de aard van de activiteit en de context 
waarin die plaatsvindt:

‘De Commissie is van oordeel dat het onontkoombaar is om per activiteit na te gaan of het 
passend en noodzakelijk is om te weigeren een moeder met een gezichtsbedekkende sluier in te 
schakelen, dan wel toe te laten bij bepaalde schooltaken. Daartoe zal steeds moeten worden 
overwogen hoe het belang van een goede non-verbale communicatie zich verhoudt tot het 
belang van de moeder om bij activiteiten van de school van haar kind te zijn betrokken. Als het 
gaat om contact met de moeder in het kader van een gesprek over het kind, dan lijkt het in de 
rede – indien dit in het belang van een optimale communicatie onontbeerlijk is – een gesprek zo 
nodig mogelijk te maken door inschakeling van een derde, hetzij een vrouwelijk teamlid, hetzij 
de vader of een vertrouwenspersoon van de moeder’ 119.

Het tweede te bespreken oordeel betreft ook een verzoek over eigen handelen. Dit keer verzoekt 
een instelling van sociaal raadslieden om een oordeel van de Commissie over haar beleid om in 
verband met een goede communicatie van cliënten te eisen dat zij gezichtsbedekkende kleding 
afleggen tijdens een gesprek met een van de sociaal raadslieden, man of vrouw. 120 Cliënten 
hebben in beginsel geen vaste raadsman of -vrouw, maar worden geholpen op volgorde van 
binnenkomst en beschikbaarheid van de betreffende raadslieden. Voor een goede hulpverlening 
is het naar het oordeel van de organisatie essentieel om oogcontact te hebben om te kunnen 

117 Oordeel 2004-95.
118 Oordeel 2004-95, par. 4.18.
119 Idem, par. 4.24.
120 Oordeel 2005-86
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beoordelen of alles is begrepen, of dat het nodig is om door te vragen en dergelijke. Non-verbale 
expressie biedt dus essentiële informatie voor het kunnen voeren van een goed adviesgesprek. 
Als cliënten weigeren aan het verzoek te voldoen, wordt de dienstverlening beëindigd.
Net als bij de directeur van de basisschool acht de CGB de handelwijze van de organisatie niet 
objectief gerechtvaardigd om dit indirecte onderscheid op grond van godsdienst te kunnen 
accepteren. Onder verwijzing naar haar oordeel in die zaak geeft de CGB aan om dezelfde rede-
nen niet overtuigd te zijn van de geschiktheid van het middel. Verder acht zij het middel sowieso 
niet noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken. Aan de eis van subsidiariteit is niet voldaan: 
het gemis aan non-verbale communicatie kan voor een belangrijk deel worden opgeheven door 
betrokkene aan een vrouwelijke medewerker toe te bedelen. De instelling heeft voldoende 
vrouwelijke raadslieden in dienst om dat te organiseren.

Het afwegingskader nader bekeken
De afweging van de CGB in deze zaken hangt op de vraag of de eis aan cliënten of andere afne-
mers van diensten om hun gezichtsbedekkende sluier af te leggen, ongeacht of zij met een man 
of een vrouw van doen hebben, een geschikt en noodzakelijk middel is om een goede communi-
catie te waarborgen. De CGB betwijfelt of het middel geschikt is, maar acht het sowieso niet 
noodzakelijk. In beide gevallen is een belangrijke reden voor de CGB om tot dit oordeel te komen 
dat de betreffende instelling een vrouwelijke medewerker als gesprekspartner aan kan wijzen. In 
feite concludeert de CGB dus dat niet is voldaan aan de subsidiariteitseis.
Wat opvalt in deze oordelen is dat de CGB geen aandacht besteedt aan de botsingsproblematiek 
die aan de orde is als zij zowel in de zaak van de ouder als de sociaal raadslieden aangeeft dat 
een oplossing kan worden gevonden door betrokkene te laten helpen door een vrouwelijke 
medewerker. De CGB lijkt daarmee voorbij te gaan aan het probleem dat deze benadering de 
poort wijd open kan zetten voor het ontstaan van allerlei vormen van seksesegregatie. Dat klemt 
temeer nu de betrokken vrouwen op grond van de AWGB in feite een recht op gesegregeerde 
voorzieningen krijgen doordat aan de dienstverlenende instellingen een verplichting wordt 
opgelegd om de cliënten een vrouwelijke medewerker als gesprekspartner aan te bieden (althans 
als zij de kwaliteit van hun dienstverlening hoog willen houden en dus geen gezichtssluiers 
tijdens gesprekken willen accepteren). 
Deze invulling van de objectieve rechtvaardigingstoets, in het bijzonder van een strikte toepassing 
van de subsidiariteitstoets, zou kunnen leiden tot verplichte en systematische segregatie op 
allerlei terreinen. Ook anderen dan boerkadraagsters lijken immers te kunnen betogen dat hun 
godsdienstig geïnspireerde wensen omtrent het uit de weg gaan van bepaalde vormen van 
contact met mannen moeten worden gehonoreerd, omdat er anders sprake is van een ongerecht-
vaardigd indirect onderscheid op grond van godsdienst. Te denken valt aan de islamitische vrouw 
die in een ziekenhuis vraagt om behandeld te worden door een vrouwelijke arts of verpleegkun-
dige in plaats van een mannelijke. Of die vraagt om aparte wachtkamers voor mannen en vrou-
wen. Ook kan men denken aan een werkneemster die op grond van haar geloof geen kamer wil 
delen met een mannelijke collega of in de kantine aan een aparte ‘vrouwentafel’ wil kunnen 
lunchen. Ook in dit soort situaties is een oplossing die voorziet in gescheiden voorzieningen voor 
mannen en vrouwen veelal best wel mogelijk. Maar een andere vraag, die in de benadering van 
de CGB geen aandacht krijgt, is of dat ook acceptabel is gezien het sekseonderscheid dat er in 
besloten ligt.
De normstelling van de AWGB zelf lijkt daarover gezien de restrictieve invulling van artikel 2 lid 2 
sub a vrij helder. Naar sekse gescheiden aanbod van goederen en diensten is slechts in zeer 
beperkte gevallen toegestaan, en dat is waar de verplichting voor de school respectievelijk 
sociaal raadslieden op uitdraait. Daarnaast omvat de AWGB naar vaste jurisprudentie van de 
Commissie voor een werkgever ook de verplichting om zijn werknemers te vrijwaren van een 
discriminerende werkomgeving. De vraag of dat niet ook geldt voor de werkgever van de school-
directeur en de sociaal raadslieden komt niet aan de orde (het feit dat noch de moeder en de 
schooldirecteur, noch de cliënte van de sociaal raadslieden is onderworpen aan de normstelling 
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van de AWGB doet dan niet ter zake). Tot slot is in het licht van de AWGB problematisch dat een 
verplichting om naar sekse gescheiden voorzieningen aan te bieden ook kan leiden tot onder-
scheid op grond van geslacht bij het werven en aanstellen van personeel. Ook dat blijft in de 
benadering van de CGB buiten beeld. Als vrouwen die een gezichtsbedekkende sluier niet af 
willen leggen recht hebben op een vrouwelijke gesprekspartner zal een instelling zich gedwon-
gen zien daarmee bij de aanstelling rekening te houden. De WGB m/v biedt daarvoor echter maar 
zeer beperkte ruimte en de CGB toetst de betreffende bepalingen zeer strikt. 121

Gezien het voorgaande is het dus de vraag of de AWGB zelf niet in de weg staat aan de lijn die de 
CGB in de hierboven besproken oordelen met betrekking tot gezichtsbedekkende sluiers heeft 
ingezet. Tegelijk valt te constateren dat de wijze waarop de CGB in deze zaken de objectieve 
rechtvaardigingstoets toepast bijzonder strikt zo niet rigide is. Dat geldt in het bijzonder voor de 
subsidiariteitstoets. De Commissie lijkt er in deze oordelen van uit te gaan dat alleen aan de 
subsidiariteitstoets is voldaan als een alternatieve, niet-discriminerende oplossing onmogelijk is. 
Dat lijkt een nogal absolute eis waaraan welhaast nooit voldaan zal zijn. 122 Het lijkt er op dat bij 
de subsidiariteitstoets proportionaliteit geen rol speelt. Wellicht heeft dit te maken met het feit 
dat de subsidiariteitstoets in het stappenschema dat de CGB hanteert vóór de proportionaliteits-
toets komt. Hoe dit ook mag zijn, de CGB bekijkt niet of de alternatieven die voorhanden zijn reëel 
zijn of dat daaraan zoveel bezwaren kleven dat men die in redelijkheid toch eigenlijk ook niet van 
de verweerder kan verwachten. Zo wordt van de schooldirecteur verwacht dat hij iedere keer als 
er een gesprek met de moeder plaats moet vinden een vrouwelijke vervanger organiseert of 
alsnog de vader oproept. Bovendien wordt verwacht dat hij bij iedere schoolactiviteit waarbij deze 
moeder is betrokken gaat overleggen, afwegen en vervolgens uitleggen aan alle betrokkenen 
waarom het voor de ene activiteit wel geoorloofd is om van de vrouw te verlangen dat ze haar 
gezichtsbedekkende sluier aflegt en in het andere geval niet. De CGB besteedt geen aandacht 
aan de vraag of dat, hoewel allemaal niet onmogelijk, nog wel proportioneel is in het licht van alle 
andere bezwaren die er in dit soort situaties tegen het dragen van een dergelijke sluier bestaan. 
Evenmin gaat de CGB in op de vraag hoe proportioneel een en ander is als dat wordt afgezet 
tegen het offer dat van de betrokken vrouw wordt gevraagd. 
Dit laatste punt roept ook vragen op over de manier waarop de CGB de proportionaliteitstoets 
invult. De vraag of van de vrouw een klein of een groot offer wordt gevraagd lijkt, uitsluitend 
omdat het een godsdienstig geïnspireerde uiting betreft, buiten de proportionaliteitstoets te 
blijven. Dat lijkt mij onjuist in de zin dat ook voor de gelovigen zelf niet alle beperkingen van 
godsdienstige manifestaties even ernstig zijn. Zoals ook ten aanzien van de oordelen met betrek-
king tot handen schudden is geconstateerd, heeft de CGB hier in haar afwegingen nauwelijks oog 
voor. 123 Maar niet iedere beperking leidt tot even sterke (gewetens)bezwaren. In het licht van een 
proportionaliteitstoets is van groot belang in welke mate daarvan sprake is. Hoe ernstiger een 
inbreuk is, hoe zwaarwegender de argumenten zullen moeten zijn om die inbreuk te kunnen 
rechtvaardigen. Maar ook andersom: een inbreuk die minder zwaar is behoeft een minder zware 

121 Zie bijvoorbeeld oordeel 2005-8 (Raad en Daadwinkel).
122 Ook Tigchelaar geeft in haar annotatie bij oordeel 2006-51 aan dat de CGB de ‘harde’ eis stelt of er sprake is van een 

‘feitelijke onmogelijkheid’. Zij onderschrijft die toets, zie J. Tigchelaar, Respect! Handen schudden II, NJCM-Bulletin 
2006, p. 838-843.

123 Vgl. Gerards die wijst op het feit dat bij de indirecte discriminatietoets een echte belangenafweging er nogal eens bij 
inschiet, zie J.H. Gerards, Het toetsingsmodel van de CGB voor de beoordeling van indirect onderscheid, in: D.J.B. de 
Wolff e.a. (red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2002, Deventer: Kluwer 2003, p. 77-95.
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rechtvaardiging. 124 
De conclusie van dit alles is dat de CGB het afwegingskader van de AWGB in de oordelen met 
betrekking tot de schooldirecteur en de sociaal raadslieden wel bijzonder stringent heeft toege-
past. Bij de noodzakelijkheidstoets, in het bijzonder de subsidiariteitstoets, lijkt de proportionali-
teit daarmee voor een deel uit beeld te zijn verdwenen. Als de subsidiariteitstoets wordt ingevuld 
als ‘een alternatief is onmogelijk’ dan zal daaraan welhaast nooit zijn voldaan. 
Verder zijn de consequenties van de betreffende oordelen problematisch (dat wil zeggen de 
verplichting om naar sekse gescheiden aanbod te doen en dus direct sekseonderscheid te 
maken), zeker als het aantal gevallen waarin op vergelijkbare wijze een beroep op de AWGB zou 
worden gedaan veel groter zou worden en op vergelijkbare wijze zou moeten worden geaccom-
modeerd. De AWGB zelf indiceert dat dat niet geoorloofd zou zijn.

Op weg naar een andere benadering?
Wellicht komt de CGB al enigszins terug op de eerder gekozen lijn. Hoewel er geen oordelen zijn 
waarin de CGB expliciet afstand neemt van de oordelen 2004-95 en 2005-86 zijn daar wel enkele 
aanwijzingen voor. Men zou dat bijvoorbeeld op kunnen maken uit het advies van de CGB van 13 
december 2007 met betrekking tot het conceptstandpunt van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) inzake vrije artsenkeuze van de patiënt. 125 
De CGB benadrukt dat een patiënt geen zorgverlener met bepaalde eigenschappen kan eisen of 
die kan weigeren op grond van een identiteitskenmerk als geslacht of ras als zodanig: 

‘Vanuit het perspectief van gelijke behandeling is de opmerking dat een patiënt geen zorgverle-
ner met bepaalde eigenschappen kan eisen, essentieel. [cursivering toegevoegd, TL]

(….)

Een patiënt heeft derhalve de vrije keus om, mits beschikbaar, voor een bepaalde arts te kiezen 
of een bepaalde arts te weigeren, maar niet om een categorie van artsen te kiezen of te weige-
ren op basis van identiteitskenmerken die door de gelijkebehandelingswetgeving worden 
beschermd’.

De Commissie onderkent dat wanneer een patiënt met een beroep op godsdienst om een arts van 
een bepaald geslacht verzoekt er sprake is van een botsing van grondrechten en er dan een 
belangenafweging moet plaatsvinden. Maar ook dan zal steeds het uitgangspunt moeten zijn, 
aldus de Commissie, ‘dat een categorale uitsluiting door patiënten van artsen op grond van 
beschermde identiteitskenmerken zich in beginsel niet verdraagt met het non-discriminatiebe-
ginsel’. 126 Verder wijst de CGB er op dat op grond van artikel 5 lid 1 sub h AWGB van een zorgin-
stelling‘ [kan] worden gevergd dat zij zorg draagt voor een discriminatievrije werkomgeving voor 
haar medewerkers’. De CGB onderkent tegelijkertijd dat zij niet bevoegd is te oordelen over het 
gedrag van de patiënt als zodanig: ‘Daarbij moet worden aangetekend dat een patiënt geen 

124 Voor een uitgebreide studie naar modellen van toetsing aan het gelijkheidsbeginsel zie J.H. Gerards, Rechterlijke toet-
sing aan het gelijkheidsbeginsel, Den Haag: Sdu Uitgevers 2002. Om een voorbeeld te geven: een eventuele gedwon-
gen vaccinatie van het kind van streng christelijke ouders die voor betrokkenen ingaat tegen de goddelijke lotsbe-
stemming vraagt om een zwaarwegender argumentatie dan het ontzeggen van de mogelijkheid aan diezelfde ouders 
om hun kind te mogen onttrekken aan biologielessen waarin de evolutietheorie aan de orde komt. In de eerste situatie 
komen de ouders in veel sterkere mate in gewetensnood dan in de tweede. Ingaan tegen hun door God bepaalde lots-
bestemming zet voor hen wellicht de toegang tot het eeuwig leven op het spel. Dat is in het tweede geval niet aan de 
orde. Bovendien hebben de ouders in de tweede situatie nog steeds alle vrijheid om zelf hun kind te onderwijzen in het 
scheppingsverhaal. Hetzelfde kan gelden ten aanzien van allerlei islamitische manifestaties van godsdienst. Juist bin-
nen de islam bestaat er een grote hoeveelheid regels die voor de praktijk van alle dag handvatten biedt over hoe juist 
te leven. Dat varieert van praktische regels met betrekking tot eten, het slachten van dieren, handel en verkeer en het 
onderhouden van contacten met leden van het andere geslacht. Niet al die voorschriften zullen voor betrokkenen even 
zwaar wegen als bijvoorbeeld de verplichting om te bidden of de ramadan te onderhouden.

125 CGB, Advies inzake het conceptstandpunt vrije artsenkeuze van de KNMG (advies 2007-10), Utrecht: CGB 2007.
126 Idem.
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normadressaat is van de gelijkebehandelingswetgeving, reden waarom de CGB niet bevoegd is te 
beoordelen of een patiënt jegens een arts verboden onderscheid heeft gemaakt’. 
Eenzelfde meer kritische opstelling ten opzichte van het meegaan met uit godsdienstige overtui-
ging ingegeven wensen tot seksesegregatie vinden we in een overweging ten overvloede in 
oordeel 2009-1. Het betreft een zaak waarin een Hoge School aangaf voor leerlingen die geen 
handen willen schudden met iemand van het andere geslacht bereid te zijn om hen uitsluitend 
toetsen te laten afleggen bij docenten van hetzelfde geslacht, om zo iedere schijn te vermijden 
dat dergelijk gedrag van invloed zou kunnen zijn op de beoordeling van betrokkene. De CGB acht 
dit op gespannen voet te staan met de AWGB:

‘Ten overvloede wijst de Commissie erop dat verweersters inspanningen om een andere 
kandidaat, die eveneens fysiek contact met vrouwen meed, tegemoet te komen door hem 
uitsluitend toetsen te laten afleggen bij mannelijke docenten, verder gaan dan door de gelijkebe-
handelingswetgeving wordt geëist. Dergelijke aanpassingen komen in de praktijk neer op het 
creëren van geslachtsbepaalde functietaken. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is het 
creëren van geslachtsbepaalde functietaken onwenselijk en zelfs strijdig met de doelen en 
uitwerking van de gelijkebehandelingswetgeving.’ 

De CGB laat hiermee zien wel degelijk oog te hebben voor het in het licht van de gelijkebehande-
lingswetgeving problematische karakter van seksesegregatie. Het is wachten op relevante 
oordelen of de CGB ook expliciet afstand zal nemen van de in de oordelen 2004-95 en 2005-86 
uitgezette lijn.127

5  Slotopmerkingen

Van de drie afwegingskaders die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen, levert het afwegings-
kader bij indirect onderscheid de meeste stof voor discussie op. Het laat voor de CGB ook de 
meeste ruimte voor een eigen invulling.
Met betrekking tot de afwegingskaders van artikel 3 en artikel 2 lid 2 sub a AWGB heeft de 
wetgever al een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Daarbinnen bestaat voor de CGB niet zo gek 
veel ruimte om een eigen koers te varen. 
Artikel 3 AWGB sluit rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en hun zelfstandige 
onderdelen alsmede het geestelijk ambt categoraal van de werkingssfeer van de AWGB uit en 
kent daarmee in feite formeel überhaupt geen afwegingskader voor botsende grondrechten. De 
wetgever heeft die afweging al gemaakt. Wat resteert voor de CGB betreft de kwalificatie wat als 
zodanig is aan te merken. De CGB interpreteert de AWGB daarbij restrictief. 
Wat artikel 2 lid 2 sub a en het bijbehorende Besluit gelijke behandeling betreft, is duidelijk 
geworden dat de AWGB zeer weinig ruimte laat voor naar sekse gesegregeerd aanbod van 
diensten of voorzieningen dat voortkomt uit religieus geïnspireerde wensen van de afnemers, 
tenzij dat als een vorm van voorkeursbehandeling kan gelden. Opvallend is dat de CGB de norm-
stelling van deze bepaling niet heeft betrokken bij de hierboven besproken oordelen inzake 
gezichtsbedekkende sluiers. De strikte normering van artikel 2 lid 2 sub a staat op gespannen 
voet met het oordeel van de CGB dat vrouwen die hun gezichtssluier in het bijzijn van mannen 
niet willen afleggen onder omstandigheden aanspraak moeten kunnen maken op toewijzing van 
een vrouwelijke gesprekspartner, omdat anders sprake is van indirect onderscheid op grond van 
godsdienst. Bij het later uitgebrachte advies voor de KNMG en in een overweging ten overvloede 
in oordeel 2009-1 lijkt de CGB zich van deze discrepantie bewust te zijn en haar benadering 
overeenkomstig te willen bijstellen.
Zoals hiervoor opgemerkt zitten aan het afwegingskader bij indirect onderscheid de meeste 
haken en ogen. De beschouwingen met betrekking tot de oordelen van de CGB over een drietal 
actuele en controversiële casus geven aanleiding tot een aantal opmerkingen. In de eerste plaats 

127 Oordeel 2009-1, par. 3.16.
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is de invulling door de CGB van de objectieve rechtvaardigingstoets soms erg strikt zo niet rigide, 
zoals is gebleken in de oordelen met betrekking tot de sociaal raadslieden en de schooldirecteur 
die niet wilden spreken met een vrouw met een gezichtssluier. Door een bijna absolute invulling 
van de subsidiariteitstoets lijkt de proportionaliteit uit beeld te verdwijnen. Dit heeft wellicht te 
maken met het feit dat bij de nadere invulling door de CGB van het toetsingsmodel bij indirect 
onderscheid de subsidiariteitstoets vooraf gaat aan de proportionaliteitstoets.
In de tweede plaats vraagt de belangenafweging om aandacht. Het is belangrijk alle belangen die 
in het kader van de objectieve rechtvaardigingsgrond kunnen en moeten worden afgewogen zo 
goed mogelijk in beeld te krijgen en te benoemen, maar dat lijkt niet altijd te gebeuren. Tot slot is 
het duidelijk dat de afweging in het kader van de objectieve rechtvaardigingstoets uiteindelijk een 
afweging blijft die naar verschillende kanten kan uitvallen. De uiteenlopende oordelen van de 
CGB zelf inzake de gewetensbezwaarde trouwambtenaren laten dat zien. Veel zal daarbij afhan-
gen van de feitelijke striktheid waarmee aan de verschillende onderdelen van de objectieve 
rechtvaardigingstoets wordt getoetst.
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6  Evaluatie van het afwegingskader van de 
 AWGB en conclusies 

 1 Inleiding

In dit hoofdstuk dient de hoofdvraag van dit onderzoek te worden beantwoord: in hoeverre is de 
AWGB toereikend om een afweging te kunnen maken tussen gelijkheidsrechten onderling, in het 
licht van de doelstellingen die aan de wet ten grondslag liggen en in het licht van de EU-richtlij-
nen inzake gelijke behandeling en het EVRM? De beantwoording vraagt om een evaluatie van de 
bevindingen van hoofdstuk 5 in het licht van de daaraan voorafgaande hoofdstukken. Voldoet het 
AWGB-afwegingskader en de wijze waarop de CGB dat invult aan de eisen en randvoorwaarden 
die voortvloeien uit de doelstellingen die aan de wet ten grondslag liggen, de EU-richtlijnen en 
het EVRM, en hoe sluit het daar overigens bij aan? 
In paragraaf 2 wordt een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot deze vraag gemaakt. 
In de daarop volgende paragrafen ga ik in op de toereikendheid van de in hoofdstuk 5 besproken, 
specifieke afwegingskaders van de AWGB die een centrale rol spelen bij botsende gelijkheids-
rechten:
• het afwegingskader van artikel 3 AWGB (uitsluiting rechtsverhoudingen binnen kerkge-

nootschappen en geestelijk ambt; paragraaf 3).
• het afwegingskader van artikel 2 lid 2 sub a AWGB (geslachtsbepaaldheid; paragraaf 

4).
• het afwegingskader bij indirect onderscheid (paragraaf 5).
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een slotconclusie.

2 Algemene opmerkingen

De algemene, onderliggende doelstellingen van de AWGB, te weten het tegengaan van achter-
stelling en bevordering van maatschappelijke participatie, zijn onverminderd actueel maar 
bieden, zoals in hoofdstuk 2 is gebleken, weinig concrete aanknopingspunten voor de vraag welke 
eisen te stellen zijn aan het afwegingskader van de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten. De 
botsingsproblematiek die de huidige discussies beheerst, is maar zeer ten dele voorzien en 
daarmee niet betrokken in de keuzes die zijn gemaakt voor de afweging van grondrechten. 
Bovendien bestond ook bij de totstandkoming van de AWGB bij de wetgever geen eensgezind 
antwoord op de vraag hoe botsende gelijkheidsrechten moeten worden afgewogen. Het ambigue 
karakter van de ‘enkele-feitconstructie’ getuigt daarvan. Er bestond kortom wellicht wel consen-
sus dat er sprake moest zijn van een ‘evenwichtige’ balans tussen godsdienstvrijheid en gelijke 
behandeling ongeacht geslacht en homoseksuele gerichtheid, maar tegelijk liepen de inzichten 
wanneer men in concrete situaties van evenwicht kan spreken zeer uiteen. 
De doelstelling van het bieden van een uitputtend kader met een gesloten systeem voor botsende 
gelijkheidsrechten is in zekere zin een illusie gebleken. Er hebben zich steeds meer onvoorziene 
botsingsvraagstukken voorgedaan die in het bijzonder via een beroep op het verbod van indirect 
onderscheid op grond van godsdienst op het bord van de CGB (en soms de rechter) terecht 
komen. Zij dienen dan met behulp van de toetsingssystematiek van de ‘objectieve rechtvaardi-
gingsgrond’ te worden beslist. Dat is een relatief open toetsing. De vraag of en hoe dat een toerei-
kend toetsingskader biedt komt in paragraaf 5 aan de orde.
Als we kijken naar de eisen en randvoorwaarden voor het afwegingskader bij botsende gelijk-
heidsrechten die in algemene zin voortvloeien uit de EU-richtlijnen en het EVRM kan het volgende 
worden geconcludeerd. Zowel ten opzichte van de EU-richtlijnen als het EVRM geldt dat het 
Nederlandse recht een hoger beschermingsniveau mag bieden, maar zoals eerder opgemerkt is 
bij botsing van gelijkheidsrechten vaak niet duidelijk of dat wel of niet aan de orde is, omdat een 
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hogere graad van bescherming van de ene groep veelal minder bescherming van de andere groep 
impliceert. De EU-richtlijnen vormen het meest uitgewerkte normenstelsel en zijn van recht-
streeks richtinggevend belang voor de AWGB, nu de AWGB mede de functie heeft om vorm te 
geven aan de implementatie van de richtlijnen in de Nederlandse rechtsorde. De meer concrete 
eisen en randvoorwaarden die vanuit de EU-richtlijnen te stellen zijn aan de in hoofdstuk 5 
besproken afwegingskaders van de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten komen in de volgende 
paragrafen aan de orde. 
Het EVRM is een steeds grotere rol gaan spelen als een overkoepelend referentiekader voor de 
bescherming van fundamentele rechten in Europa. Met het Verdrag van Lissabon is dat bevestigd. 
Het ligt dan ook voor de hand de EU-richtlijnen waar nodig en relevant EVRM-conform te inter-
preteren. Verder zal het EU-recht en de implementatie daarvan binnen de door het EVRM gestel-
de kaders dienen te blijven, dat wil zeggen daarmee niet in strijd mogen zijn. Dat geldt voor de 
Nederlandse regelgeving overigens ook al op grond van de positie die het EVRM los van zijn rol 
ten opzichte van het EU-recht in onze rechtsorde inneemt. De prominente positie van het EVRM 
maakt de vraag cruciaal welke eisen en randvoorwaarden vanuit het EVRM te stellen zijn aan het 
afwegingskader dat de AWGB biedt bij botsende gelijkheidsrechten. De belangrijkste rol van het 
EVRM lijkt in dit verband betrekking te hebben op het afwegingskader bij indirect onderscheid. 
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de toereikendheid van de specifieke afwe-
gingkaders van de AWGB. Gezien de conclusie dat de doelstellingen die aan de AWGB ten grond-
slag liggen weinig concrete aanknopingspunten bieden voor een oordeel daarover, zal ik me 
concentreren op de toereikendheid in het licht van de EU-richtlijnen en het EVRM.

3  Evaluatie van het toetsingskader van artikel 3 AWGB

Wat betreft de toereikendheid van het afwegingskader van artikel 3 AWGB in het licht van de 
EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling en het EVRM is vooral de aard van deze uitzonderings-
bepaling van belang. De bepaling behelst voor rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen 
en het geestelijk ambt een categorale uitsluiting van de werkingssfeer van de wet. Dat brengt dus 
een algehele immuniteit van als zodanig te kwalificeren verhoudingen en ambten mee tegen 
claims van verboden onderscheid onder de AWGB, op welke grond dan ook. 128

Volgens de Europese Commissie is artikel 3 AWGB niet in overeenstemming met de Kaderricht-
lijn, zoals blijkt uit de ingebrekestelling die zij tegen Nederland heeft uitgebracht. 129 De Richtlijn 
voorziet niet in een algemene uitzondering op het discriminatieverbod voor kerken en aanver-
wante organisaties. Ieder beroep op de uitzondering van artikel 4 van de Kaderrichtlijn in verband 
met wezenlijke beroepsvereisten dient getoetst te kunnen worden aan de criteria van een legi-
tiem doel en evenredigheid tussen het vereiste en dat doel. Volgens de Commissie is het huidige 
artikel 3 AWGB dus te ruim geformuleerd omdat het een algemene en ongeclausuleerde uitzon-
dering biedt voor kerkgenootschappen en het geestelijk ambt. 
Hoewel de wijze van toepassing van artikel 3 AWGB door de CGB tot een veel genuanceerdere 
praktijk heeft geleid dan de Europese Commissie met haar ingebrekestelling doet vermoeden, 
staat artikel 3 AWGB door de categorale, ongeclausuleerde uitsluiting inderdaad op gespannen 
voet met de richtlijn. De CGB zelf onderschrijft de conclusie van de Europese Commissie dat de 
bepaling om die reden aanpassing behoeft. 130 Ook de Raad van State vindt artikel 3 AWGB door 

128 Alleen voor geslacht is er, via de WGB die als lex specialis voorrang heeft, wel bescherming tegen discriminatie waar 
er sprake is van arbeidsrelaties van een kerkgenootschap met personeel dat geen geestelijk ambt vervult.

129 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Met redenen omkleed advies van de Europese Commissie gericht tot 
Nederland wegens het niet correct omzetten van artikel 2, lid 1, artikel 2, lid 2, onder a), artikel 2, lid 2, onder b), en 
artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2000/78/EG, Brussel, 31 januari 2008, 2006/2444, C(2008)0115 (ingebrekestelling Kader-
richtlijn), Brussel 31 januari 2008.

130 Advies inzake de ingebrekestelling van Nederland door de Europese Commissie in verband met het niet correct om-
zetten van Richtlijn 2000/78/EG (advies 2008-2), Utrecht: CGB 2008.
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de categorale uitsluiting niet goed aansluiten op de richtlijn. 131 De Nederlandse regering heeft 
zich in haar reactie op de ingebrekestelling daarentegen op het standpunt gesteld dat artikel 3 
AWGB geen aanpassing behoeft. 132  
Vanuit het EVRM gezien lijkt het afwegingskader van artikel 3 AWGB geen grote problemen op te 
leveren. De categorale uitsluiting is gezien de restrictieve invulling die daaraan is gegeven in de 
praktijk niet zo ruim. Ik zou verwachten dat deze de proportionaliteitstoets kan doorstaan. 133 
De conclusie uit het voorgaande is dat het afwegingskader van artikel 3 AWGB niet voldoet aan de 
eisen en randvoorwaarden die voortvloeien uit de EU-richtlijnen. Een niet-categorale uitsluiting, 
maar een uitzondering die voorziet in toetsing aan de in de EU-richtlijn geformuleerde criteria 
zou daarop wel aansluiten. 

4  Evaluatie van het toetsingskader van artikel 2 lid 2 sub 
 a AWGB (geslachtsbepaaldheid)

Aan het toetsingskader van artikel 2 lid 2 sub a AWGB is in het kader van dit onderzoek vooral 
aandacht besteed in verband met de problematiek van naar sekse gescheiden aanbod van 
diensten en voorzieningen in verband met religieus geïnspireerde wensen. In hoeverre is het in 
het licht van de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling en het EVRM toereikend om een 
eventuele afweging te kunnen maken tussen gelijkheidsrechten onderling?
Hoewel de norm in de AWGB zelf uitermate open is geformuleerd en in beginsel veel ruimte laat 
om te bepalen wat kan worden gekwalificeerd als ‘geslachtsbepaald’, is de limitatieve opsom-
ming van uitzonderingsmogelijkheden in het Besluit gelijke behandeling strikt. De CGB volgt 
bovendien een strikte uitleg van het Besluit. De AWGB biedt daarmee weinig mogelijkheden voor 
het aanbieden van gesegregeerde voorzieningen. Deze conclusie behoeft een nuancering als er 
sprake is van voorkeursbehandeling. Er bestaat namelijk wel ruimte voor dergelijke voorzienin-
gen, als deze tot doel hebben om vrouwen uit een achterstandspositie te halen en zij ook overi-
gens onder de bepaling met betrekking tot voorkeursbehandeling in de AWGB vallen (het betreft 
onder meer de eis van tijdelijkheid). Gesegregeerde voorzieningen die uitsluitend voortvloeien uit 
godsdienstige wensen van de afnemers voldoen daaraan niet.
De AWGB kent in dit opzicht een veel strikter en dwingender toetsingskader dan de Richtlijn 
gelijke behandeling m/v inzake goederen en diensten die immers bij seksediscriminatie op dit 
terrein een open rechtvaardigingsmogelijkheid kent (anders dan in de sfeer van de arbeid). De 
Nederlandse invulling is mijns inziens echter niet in strijd met de Richtlijn. De Nederlandse 
regeling biedt vrouwen (en mannen) in beginsel immers meer bescherming dan de richtlijn. 134 
Volgens sommigen is het Besluit gelijke behandeling te strikt en zou er meer ruimte moeten zijn 
voor uitzonderingen waarvoor, in de woorden van Terpstra, ‘ iets te zeggen valt’, maar die nu de 

131 Raad van State, Advies inzake Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten ter 
uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 2000/78/EG (EG-implementatiewet Awgb), Kamerstukken II, 
2002-2003, 28 770 A. De Raad is verder van oordeel dat de bepaling van artikel 3 AWGB gezien de Rassenrichtlijn geen 
betrekking dient te hebben op onderscheid op grond van ras. Ook dat zou volgens de Raad dus moeten worden aange-
past.

132 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 20008, Reactie Nederlandse regering op het 
met redenen omkleed advies van de Europese commissie; ingebrekestelling nr. 2006/2444, CZW/CB kenmerk 2008-
0000128704.

133 De restrictieve interpretatie door de CGB van wat als ‘zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap’ kan worden 
aangemerkt in de zaak over het door de Nederlandse bisschoppenconferentie opgerichte pensioenfonds (oordeel 
2002-110 t/m 115) is volgens Vermeulen onjuist en niet in overeenstemming met het EVRM-afwegingskader. Zie 
Vermeulen, Kerkgenootschap en geestelijk ambt, p. 240-245. Deze uitkomst is zijns inziens in strijd met de proportio-
naliteitstoets. Of men zijn analyse deelt of niet, hij is daarmee dus niet van oordeel dat de AWGB als zodanig geen juist 
afwegingskader biedt, maar dat de invulling van dat kader door de CGB de godsdienstvrijheid verder inperkt dan het 
EVRM toestaat.

134 Anders dan onder de AWGB kunnen vanuit het perspectief van de EU-richtlijnen op godsdienst gebaseerde claims 
voor gescheiden voorzieningen niet aan de orde komen. Wat discriminatie op grond van godsdienst betreft, strekken 
de richtlijnen vooralsnog niet verder dan het terrein van de arbeid.
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toets van het Besluit gelijke behandeling niet kunnen doorstaan. Ze noemt in dit verband fitness-
centra alleen voor vrouwen en speciale echtscheidingsadvocaten alleen voor vrouwen. 135 In beide 
gevallen is de CGB van oordeel dat het Besluit daarvoor geen ruimte biedt. 136 
Hoe men hier ook tegenaan kijkt, het is duidelijk dat de EU-richtlijn meer ruimte biedt voor 
gescheiden voorzieningen en diensten omdat het een open afwegingskader kent, ook bij directe 
discriminatie. Als sprake is van een legitiem doel en een passend en noodzakelijk middel zijn ze 
toegestaan. Het is dus afwachten hoe het Hof van Justitie uiteindelijk zal oordelen over de 
geoorloofdheid van het aanbieden van gescheiden voorzieningen die voortkomen uit godsdien-
stige wensen. Men mag wel verwachten dat het Hof uitzonderingen op het beginsel van gelijke 
behandeling ongeacht geslacht strikt zal interpreteren. In de Preambule worden dat soort 
uitzonderingen bovendien niet als voorbeeld genoemd (zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.4).
Zoals ook in de vorige paragraaf ten aanzien van artikel 3 AWGB is aangegeven laat het EVRM de 
staten veel ruimte om hun eigen keuzes te maken. Dat geldt ook in de context van de uitzonderin-
gen met betrekking tot geslachtsbepaaldheid. In voorkomend geval zal het EHRM toetsen of de 
uitkomst in een concreet geval door de beugel kan.
De conclusie kan dan ook zijn dat artikel 2 lid 2 sub a AWGB in het licht van de EU-richtlijnen en 
het EVRM een toereikend afwegingskader kent. Het is daarmee niet in strijd, al biedt het minder 
ruimte voor geslachtsbepaalde uitzonderingen dan de EU-richtlijn. Het Besluit gelijke behande-
ling is volgens sommigen echter te strak. Het verruimen van de mogelijkheden lijkt overigens 
evenmin in strijd met het EVRM of de EU-richtlijnen te komen, mits de uitbreiding blijft voldoen 
aan de eisen dat er sprake is van een legitiem doel en een passend en noodzakelijk middel. 
Verder biedt de AWGB mogelijkheden voor naar sekse gescheiden aanbod voor zover dat past 
binnen de uitzonderingsbepaling met betrekking tot voorkeursbehandeling, bijvoorbeeld om de 
integratie van bepaalde groepen allochtone vrouwen te bevorderen. Ook de EU-richtlijnen kennen 
een dergelijke uitzonderingsbepaling.

5 Evaluatie van het toetsingskader bij indirect onderscheid

Het afwegingskader bij indirect onderscheid voorziet bij uitstek in een open afwegingsmogelijk-
heid: de objectieve rechtvaardigingstoets. Voor de evaluatie of dat afwegingskader en de invulling 
daarvan door de CGB toereikend is in het licht van de EU-richtlijnen en het EVRM moet worden 
bekeken of het voldoet aan de eisen en randvoorwaarden die vanuit die perspectieven te stellen 
zijn en in welke mate het ook overigens daarop aansluit.

5.1  Vergelijkbaarheid van de afwegingskaders
Om te beginnen valt te concluderen dat als het afwegingskader van de AWGB wordt afgezet tegen 
dat van de EU-richtlijnen en het EVRM, er een opmerkelijke parallel blijkt te bestaan in de 
formulering van de betreffende toetsingskaders. In alle drie draait de toets om twee criteria: de 
aanwezigheid van een legitiem doel en proportionaliteit tussen doel en middel.
De parallel tussen de EU-richtlijnen en de AWGB kan niet verbazen. De laatste is immers bewust 
geënt op de eerste. De objectieve rechtvaardigingstoets bij indirecte discriminatie zoals vastge-
legd in de richtlijnen stelt als eis dat er sprake moet zijn van een legitiem doel en dat het gekozen 
middel geschikt en noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Dit laatste impliceert een (strikte) 
proportionaliteitstoets. 137 De toets zoals geformuleerd in artikel 1 AWGB sluit daar op aan. 

135 G. Th. Terpstra, Noot bij oordeel 2008-102 (vrouwentaxi), in: J. H. Gerards & P.J.J. Zoontjens (hoofdred.), Gelijke be-
handeling: oordelen en commentaar 2008, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p.321-324. Ze laat zich niet expliciet 
uit over de vraag of er ook ‘iets te zeggen valt’ voor naar sekse gescheiden voorzieningen die uit godsdienstige over-
tuiging voortvloeien.

136 Het gaat om een overweging ten overvloede in oordeel 2008-12 (par. 3.25) en om oordeel 2005-169.
137 Vgl. Ellis, die de objectieve rechtvaardigingstoets die het Hof van Justitie in de landmarkcase Bilka-Kaufhaus heeft 

geformuleerd, omschrijft als een ‘stringent test of proportionality’: E. Ellis, European anti-discrimination law, Oxford: 
Oxford University Press 2005, p. 109.
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Toetsing van de geoorloofdheid van de beperkingen van in het EVRM vastgelegde grondrechten en 
toetsing van artikel 14 EVRM zijn sterk vergelijkbaar. De toets bij artikel 14 EVRM is in de juris-
prudentie van het EHRM ontwikkeld en behelst ook een objectieve rechtvaardigingstoets waarbij 
aan twee criteria moet worden voldaan: een legitiem doel en een ‘reasonable relationship of 
proportionality between the means employed and the aim sought to be realised’. Bij ‘verdachte’ 
discriminatiegronden wordt die toets aangescherpt: alleen ‘very weighty reasons’ kunnen dan 
een rechtvaardiging opleveren. Bij toetsing aan artikel 9 lid 2 EVRM staat de vraag centraal of er 
sprake is van een beperking die noodzakelijk is in een democratische samenleving met het oog 
op een van de in het artikel genoemde doelen. In de literatuur wordt er op gewezen dat deze toets 
zich veelal toespitst op de noodzakelijkheidseis: is sprake van een ‘pressing social need’ en is die 
‘proportionate to the legitimate aim pursued’?
Het is duidelijk dat deze toetsen bijzonder veel op elkaar lijken en grosso modo op hetzelfde 
neerkomen. Er moet sprake zijn van een objectieve rechtvaardiging voor een gemaakt onder-
scheid casu quo inbreuk op een fundamenteel recht en dat moet worden beoordeeld aan de hand 
van twee hoofdcriteria: er moet sprake zijn van een legitiem doel en van proportionaliteit tussen 
doel en middel. De proportionaliteit staat daarbij centraal en is veelal waar het om draait bij de te 
maken afwegingen.
    Vergelijking van de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken laat zien dat ondanks deze 
overeenkomsten er een opvallend verschil bestaat tussen de invulling en toepassing van het 
afwegingskader bij indirect onderscheid door de CGB en de benadering onder de EU-richtlijnen 
en het EVRM. De toetsing door het Hof van Justitie en door het EHRM is minder strikt en meer 
flexibel dan toetsing door de CGB onder de AWGB. In de literatuur is de strikte en nogal rigide 
toetsing door de CGB als problematisch ervaren. 138 Vaak wordt daarbij een relatie gelegd met de 
eigen toetsingssystematiek van de AWGB en het feit dat de CGB alleen aan de gelijkebehande-
lingswetgeving mag toetsen en niet aan andere juridische normen. 139 Het is de vraag of het 
wettelijk kader inderdaad in de weg staat aan een flexibelere invulling van de toetsing. In het 
onderstaande kom ik daar nog op terug. In ieder geval kan op grond van de literatuur worden 
geconcludeerd dat meer flexibiliteit gewenst is. Een betere aansluiting op de toetsing in het kader 
van de EU-richtlijnen en het EVRM kan daaraan bijdragen. 
Naast meer flexibiliteit in de toetsing vertoont de benadering van het EHRM met betrekking tot de 
beperking van de godsdienstvrijheid enkele kenmerken die mogelijk relevant kunnen zijn voor de 
benadering van de specifieke botsingsproblematiek die in dit onderzoek centraal staat, te weten 
die tussen gelijke behandeling ongeacht godsdienst enerzijds en sekse en homoseksuele ge-
richtheid anderzijds. Hieronder ga ik op beide onderwerpen nader in. Ik zal daarbij bekijken of en 
in hoeverre een betere aansluiting van het afwegingskader van de AWGB op dat van EU-richtlij-
nen en EVRM mogelijk is.

5.2 Striktheid en flexibiliteit van de toets: de plaats van proportionaliteit en belangenafweging
De CGB opereert bij de invulling en toepassing van de objectieverechtvaardigingstoets over het 
algemeen veel strikter en minder flexibel dan wordt geïndiceerd door de EU-richtlijnen of het 
EVRM, zo is een belangrijke conclusie van dit onderzoek. 
Wat de EU-richtlijnen betreft heeft hoofdstuk 3 laten zien dat het Hof van Justitie van de EU bij 
indirecte discriminatie in beginsel strikt toetst, maar wel ook variaties in intensiteit van de 
toetsing kent. Hoewel niet is uitgekristalliseerd wanneer dat precies aan de orde zal zijn, is vooral 
van belang te onderkennen dat de jurisprudentie van het Hof aan een zekere variatie en daarmee 
flexibiliteit niet in de weg staat. Bovendien neemt in de rechtspraak van het Hof de subsidiari-
teitstoets een minder dominante positie in dan soms bij de CGB het geval is. In ieder geval wordt 

138 Zie de diverse bijdragen in de bundel R. Holtmaat (red.), Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004.
139 Zie in het bijzonder de bijdrage van twee (voormalige) leden van de CGB, J. Goldschmidt & A. Hendriks, Gelijkheid 

anno 2003. Het gelijkheidsbeginsel en andere grondrechten in een veranderende samenleving, in: R. Holtmaat (red.), 
Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 19-38.
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zij door het Hof niet zo absoluut ingevuld. 
Ook het EHRM hanteert in het kader van zowel artikel 14 EVRM als artikel 9 EVRM een flexibeler 
afwegingskader dan de CGB toepast bij de invulling van de objectieverechtvaardigingstoets onder 
de AWGB. Voor het EHRM is bij de toets of beperkingen van grondrechten geoorloofd zijn een 
centrale rol weggelegd voor het beginsel van proportionaliteit. Dat beginsel komt er bij de CGB 
nogal eens bekaaid van af. Enerzijds is dat soms het gevolg van de eerder genoemde strikte 
invulling van de subsidiariteitstoets. Anderzijds schort het soms aan een volledige afweging van 
de in het geding zijnde belangen.

Mogelijkheden voor betere aansluiting: proportionaliteit centraal
Het afwegingskader van de AWGB bij indirect onderscheid lijkt niet principieel in de weg te staan 
aan een grotere flexibiliteit bij de toepassing van de objectieve rechtvaardigingstoets en aan het 
toekennen van een meer centrale rol aan het proportionaliteitsbeginsel. 
Wat het eerste betreft zou de CGB een flexibeler toetsing kunnen bewerkstelligen door een 
minder dominante rol toe te kennen aan de subsidiariteitstoets dan wel daaraan een minder 
stringente invulling te geven (zie daarover hoofdstuk 5 paragraaf 4.3). De proportionaliteitstoets 
zou aanzienlijk meer inhoud kunnen krijgen, als daarbinnen een meer integrale belangenafwe-
ging plaats zou vinden. 

Meer integrale belangenafweging
Bij een dergelijke meer integrale belangenafweging gaat het zowel om de belangen van alle 
rechtstreeks betrokken partijen als om meer achterliggende, maatschappelijke belangen. 
Wat het eerste betreft, de weging van de belangen van alle betrokken partijen, zou de focus van 
de CGB minder eenzijdig gericht kunnen zijn op de vraag of degene die indirect onderscheid 
maakt wel voldoende goede redenen en belangen kan aanvoeren voor het maken van dat onder-
scheid. Die focus maakt dat die beweegredenen niet echt worden afgewogen tegen de belangen 
van de klager die daar tegenover staan. Die neiging is wellicht begrijpelijk, omdat degene die het 
indirecte onderscheid maakt in de systematiek van de toetsing in beginsel zal moeten aantonen 
dat sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond, maar dat ontslaat de CGB niet van de 
plicht om naar aanleiding van de aangevoerde gronden de proportionaliteit tussen doel en middel 
te toetsen. En dat kan niet zonder de wederzijdse belangen in de afweging te betrekken. Daarbij 
moet aan de kant van de klager niet zozeer gekeken worden naar het belang om niet te worden 
gediscrimineerd op zichzelf genomen, maar naar wat dat betekent in de concrete situatie. 140 Om 
aan de hand van de oordelen over ‘handen schudden’ een voorbeeld te geven van het soort vragen 
dat dan relevant is: wat betekent het voor de islamitische docente dat van haar wordt gevraagd 
om met iedereen ongeacht geslacht handen te schudden. Is dat een groot offer of niet? Raakt dat 
de kern of de periferie van haar geloof? 141 Raakt zij hierdoor echt in gewetensnood of is het 
eigenlijk alleen maar hinderlijk? En welke handelingsalternatieven bestaan er voor haar: bete-
kent vasthouden aan de eis van handen schudden inderdaad dat ze wordt uitgesloten van de 
arbeidsmarkt of kan ze, zoals het EHRM in een aantal vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld, 
als oplossing voor een andere baan kiezen? Het gaat mij hier niet om de vraag of dit soort over-
wegingen wel of niet tot een andere uitkomst zal leiden en of dat wenselijk zou zijn, maar om het 
feit dat zij bij de toetsing van de objectieve rechtvaardigingstoets door de CGB vaak onvoldoende 
of niet aan bod komen. 

140 Vgl. J.H. Gerards, Grondrechten en het recht op gelijke behandeling, in: R. Holtmaat (red.), Gelijkheid en (andere) 
grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 97-120.

141 Vgl. de benadering van het Hof Den Haag in de uitspraak inzake de SGP, die veel belang hecht aan dit onderscheid (Hof 
Den Haag 20 december 2007). Zie ook de CGB zelf in oordeel 2002-22 (handenschudden reproductiemedewerker) par. 
5.15: ‘Hoewel het begrip godsdienst, zoals eerder opgemerkt, ziet op beide aspecten van godsdienst, moet overeen-
komstig de door de Grondwet en internationale mensenrechten beschermde vrijheid van godsdienst en de bijbehoren-
de beperkingsclausules worden aangenomen dat het maken van indirect onderscheid vanwege geloofsuitingen eerder 
de noodzakelijkheidtoets kan doorstaan dan indirect onderscheid vanwege het belijden van een godsdienst’.
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Een beoordeling welk belang een godsdienstige uiting voor gelovigen daadwerkelijk vertegen-
woordigt en welke schade zij ondervinden als met die uiting geen rekening wordt gehouden, ligt 
in de Nederlandse rechtspraak gevoelig. Staat dat niet op gespannen voet met het beginsel van 
de interpretatieve terughoudendheid? Volgens mij is dat niet het geval. Er is namelijk een belang-
rijk verschil tussen de vraag óf een bepaalde handeling gezien moet worden als een uiting van 
godsdienst of niet, en de vraag welk gewicht aan die uiting dient toe te komen als die uiting moet 
worden afgewogen tegen andere rechten en belangen. Het laatste impliceert een wegingsproces 
waarbij per definitie geen enkel belang op voorhand als absoluut kan worden gesteld. Anders valt 
er immers niets af te wegen en betekent het kwalificeren van een gedraging als een godsdien-
stige uiting het eind van het verhaal. Dat kan niet de bedoeling zijn: in de context van de gegeven 
zaak moet worden beoordeeld aan welke belangen zwaarder gewicht moet worden toegekend. 142 
Overigens zal hierna nog blijken dat vanuit het perspectief van het EVRM het beginsel van inter-
pretatieve terughoudendheid niet zo strikt lijkt te hoeven worden geïnterpreteerd als in de 
oordelen van de CGB (in navolging van de Hoge Raad) gebruikelijk is.

5.3  Het EHRM en godsdienstvrijheid
In het licht van de vraag hoe op grond van het EVRM een eventuele afweging moet worden 
gemaakt tussen botsing van de godsdienstvrijheid enerzijds en het recht op gelijke behandeling 
ongeacht geslacht of homoseksuele gerichtheid anderzijds, is het relevant op te merken dat het 
EHRM beperkingen van de godsdienstvrijheid over het algemeen weinig strikt toetst.

Ruime margin of appreciation
In de eerste plaats blijkt uit de uitspraak van het Hof in Sahin dat staten bij regulering van religie 
een grote margin of appreciation hebben en daarmee dus ook de nodige ruimte om de gods-
dienstvrijheid, althans godsdienstige manifestaties, te beperken. 
In de tweede plaats krijgt de godsdienstvrijheid gezien de uitkomsten in de bij het EHRM aanhan-
gig gemaakte zaken überhaupt geen erg sterke bescherming van het Hof (buiten het zogenoemde 
forum internum). In ieder geval geldt dat voor allerhande individuele manifestaties van gods-
dienst. Wat daarbij opvalt en in het perspectief van de toetsingssystematiek van belang is, is de 
kwalificatie van handelingen of gedragingen als een uiting van godsdienst. 

Interpretatieve terughoudendheid?
Het Hof is veel minder terughoudend dan de CGB (die in dezen overigens de rechtspraak van de 
Hoge Raad volgt) om een oordeel te vellen over de vraag wat als een manifestatie van godsdienst 
gezien moet worden die artikel 9 EVRM beschermt. Het EVRM laat de nodige ruimte om bepaalde 
op godsdienst geïnspireerde uitingen buiten de bescherming van het EVRM te laten door deze 
niet te kwalificeren als een manifestatie van godsdienst (zie bijvoorbeeld het in hoofdstuk 4 
genoemde voorbeeld van de Franse apothekers die geen voorbehoedmiddelen wilden verkopen in 
verband met hun godsdienstige overtuiging; het Hof acht hun door artikel 9 EVRM beschermde 
godsdienstvrijheid niet in het geding). 143 Het is in dat licht bezien zeer de vraag of het EHRM 
bijvoorbeeld de weigering om met iedereen ongeacht geslacht handen te schudden zou aanmer-
ken als een manifestatie van godsdienst. Hetzelfde geldt voor de weigering om zonder gezichts-
sluier met een man te willen spreken. 
Dit lijkt een belangrijk punt dat mijns inziens nadere overdenking verdient. 144 De vraag is name-

142 Een vervolgvraag is dan hoe de CGB de ernst van de inbreuk dient te bepalen. Elders heb ik er voor gepleit om daarbij 
uit te gaan van een geobjectiveerde benadering, zie M.L.P. Loenen, Gezichtsbedekkende sluiers: toestaan of beper-
ken? NJCM-Bulletin 2006, p. 984-996.

143 De kritiek in de literatuur op de wijze waarop de Straatsburgse organen bepalen wat als een ‘necessary manifestation’ 
van godsdienst geldt, betreft in feite dit zelfde punt. Zie M. Evans, Religious liberty en C. Evans, Freedom of religion.

144 Zie uitgebreider het pleidooi van R. den Boer om terughoudender te zijn in het erkennen van allerhande gedragingen 
als een godsdienstige uiting: R. den Boer, Een open doekje voor de Commissie gelijke behandeling? in: R. Holtmaat 
(red), Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 149-161.
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lijk of het niet onontkoombaar is om de in Nederland veelal gevolgde ‘interpretatieve terughou-
dendheid’ bij het kwalificeren van handelingen als uitingen van godsdienst te nuanceren. Als het 
weigeren van het schenken van alcohol, het niet willen handen schudden met iemand van het 
andere geslacht, het niet willen verzorgen van iemand die een abortus heeft ondergaan, en het 
niet willen meewerken aan vaccinaties of het niet vervoerd willen worden door een mannelijke 
taxichauffeur allemaal als uitingen van godsdienst moeten worden beschouwd, leidt dat dan niet 
potentieel tot onbegrensde en onbeheersbare claims? En daarmee tot het gevaar dat die claims 
op steeds minder maatschappelijke acceptatie kunnen rekenen en als averechts effect kunnen 
hebben dat ook de acceptatie vermindert van het rekening houden met godsdienstige uitingen die 
dichter bij de kern van de betreffende godsdienst liggen? Ook is het de vraag, maar dat is een 
sterk normatieve en weinig juridische vraag, of het niet wenselijker is als conflicten over dit soort 
zaken buiten het domein van het recht blijven. 
Wat men hier ook van vindt, om een proliferatie van claims te voorkomen zou ook binnen het 
huidige kader van de AWGB strikter kunnen worden getoetst of een bepaalde uiting voortkomt uit 
de godsdienstige overtuiging en ook is ingebed in een consistente en serieuze geloofspraxis van 
klager, bijvoorbeeld ook met betrekking tot andere godsdienstige voorschriften. Is hier niet een 
parallel te trekken met de eisen van consistentie die de CGB ook stelt bij een beroep van instel-
lingen op levensbeschouwelijke grondslag op grond van artikel 5 en 7 AWGB? 
Het EVRM laat in ieder geval ruimte voor een dergelijke koers. De sterke bescherming die de 
Nederlandse benadering van ‘interpretatieve terughoudendheid’ voor de gelovige impliceert, is 
blijkens de jurisprudentie van het EHRM niet geïndiceerd door het EVRM. Daar staat tegenover 
dat het EVRM daaraan evenmin in de weg staat. Hoe het Hof van Justitie van de EU met deze 
kwalificatievragen om zal gaan moet worden afgewacht. Tot op heden is er geen jurisprudentie 
met betrekking tot deze materie.

Voorrang voor seksegelijkheid?
Verder is tot op heden gebleken dat het EHRM bij botsingen tussen seksegelijkheid en gods-
dienstvrijheid voorrang heeft gegeven aan het eerste. De vrij principiële bewoordingen die het Hof 
daarbij heeft gebruikt suggereren dat het Hof niet snel geneigd zal zijn de balans naar de andere 
kant door te laten slaan, maar de voor handen zijnde rechtspraak over dit onderwerp is te gering 
om daar meer definitieve uitspraken over te kunnen doen.
Overigens lijkt ook wat het EU-recht betreft seksegelijkheid een streepje voor te hebben op 
godsdienstvrijheid. In de hiërarchie van discriminatiegronden die (in ieder geval vooralsnog) 
impliciet in het EU-recht aanwezig is, wordt gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
sterkere mate beschermd dan gelijke behandeling ongeacht godsdienst. Tegelijk moet worden 
onderkend dat het toekennen van betekenis aan dit soort vormen van hiërarchie van gelijkheids-
rechten een heikele exercitie is en sowieso niet zo eenduidig als het wellicht lijkt. Al was het 
alleen maar omdat in de Europese context nogal eens samenhang kan bestaan tussen discrimi-
natie op grond van godsdienst en discriminatie op grond van ras. Te denken valt aan discriminatie 
tegen moslims. Discriminatie op grond van ras behoort in ieder geval tot de top van de hiërarchie. 
Vooralsnog zal moeten worden afgewacht of het EHRM en/of het Hof van Justitie bepaalde 
vormen van discriminatie op grond van godsdienst onder het bereik van discriminatie op grond 
van ras zullen willen brengen. Dat zou dan juist weer een sterkere bescherming en wellicht 
grotere toetsingsintensiteit kunnen meebrengen.

5.4  Conclusie 
De objectieve rechtvaardigingstoets wordt door de CGB strikter en minder flexibel ingevuld dan 
de sterk vergelijkbare toets in het kader van de EU-richtlijnen en het EVRM. Vergeleken met het 
EVRM valt vooral op dat de vraag of sprake is van proportionaliteit tussen doel en middel een 
minder centrale plaats inneemt. Daarbinnen krijgt de subsidiariteitstoets soms een overheer-
sende plaats en is er weinig aandacht voor een integrale belangenafweging. Bij botsingen van 
gelijkheidsrechten waarbij de godsdienstvrijheid is betrokken, valt daarnaast op dat het EHRM 



156

niet zo heel strikt toetst of beperkingen op de godsdienstvrijheid zijn toegestaan, althans waar 
het individuele manifestaties van godsdienst betreft. Hoewel de invulling die de CGB geeft aan het 
afwegingskader van de AWGB bij indirect onderscheid niet in strijd komt met de eisen en rand-
voorwaarden die daaraan vanuit de EU-richtlijnen en het EVRM te stellen zijn, is een betere 
aansluiting daarop wel mogelijk en ook aan te bevelen. Dergelijke aanpassingen zouden het 
afwegingskader van de AWGB flexibeler maken en meer ruimte bieden voor een integrale belan-
genafweging. 

6 Slotconclusie

Uit het onderhavige onderzoek valt te concluderen dat de drie onderzochte afwegingskaders van 
de AWGB in het licht van de EU-richtlijnen en het EVRM niet geheel toereikend zijn om een 
afweging te kunnen maken tussen botsende gelijkheidsrechten. Over de toereikendheid in het 
licht van de doelstellingen die aan de wet ten grondslag liggen is niet veel te zeggen, aangezien 
die te weinig concrete aanknopingspunten bieden voor een oordeel daarover.
Het afwegingskader van de AWGB is in ieder geval niet toereikend waar het artikel 3 AWGB 
betreft. De afweging van grondrechten die in deze bepaling besloten ligt, voldoet ondanks de op 
zich restrictieve interpretatie van de CGB niet aan de formele eisen en randvoorwaarden die 
voortvloeien uit de EU-Kaderrichtlijn. De laatste staat een categorale uitsluiting voor kerkgenoot-
schappen en het geestelijk ambt niet toe. 
Het afwegingskader van artikel 2 lid 2 sub a AWGB is niet bedoeld geweest om een rol te spelen 
bij botsende gelijkheidsrechten, maar is relevant in situaties waarin naar sekse gescheiden 
voorzieningen worden aangeboden in verband met claims daartoe die op de godsdienstige 
overtuiging van betrokkenen zijn gebaseerd. Het afwegingskader van artikel 2 lid 2 sub a AWGB is 
gezien de restrictieve invulling die het Besluit gelijke behandeling daaraan geeft strikt. Dat is niet 
in strijd met de EU-richtlijnen en het EVRM. Tegelijk zal het verruimen van de mogelijkheden van 
gescheiden voorzieningen voor mannen en vrouwen overigens evenmin in strijd met het EVRM of 
de EU-richtlijnen komen, mits die verruiming voldoet aan de eisen van een legitiem doel en een 
passend en noodzakelijk middel. Dit staat los van de mogelijkheden die de AWGB biedt voor naar 
sekse gescheiden aanbod voor zover dat past binnen de uitzonderingsbepaling met betrekking tot 
voorkeursbehandeling, bijvoorbeeld om de integratie van bepaalde groepen allochtone vrouwen 
te bevorderen.
De meeste aandacht van dit onderzoek is uitgegaan naar de toereikendheid van het afwegingska-
der bij indirect onderscheid. De belangrijkste conclusie in dat verband is dat de CGB de objectieve 
rechtvaardigingstoets strikter en minder flexibel en open invult dan de sterk vergelijkbare toets 
in het kader van de EU-richtlijnen en het EVRM. Vooral de vraag of sprake is van proportionaliteit 
tussen doel en middel neemt een minder centrale plaats in. De subsidiariteitstoets wordt soms 
bijna absoluut ingevuld en drukt dan de proportionaliteitstoets naar de achtergrond. Sowieso is 
er weinig aandacht voor een integrale belangenafweging. Bij botsingen van gelijkheidsrechten 
waarbij de godsdienstvrijheid is betrokken valt daarnaast op dat het EHRM niet zo heel strikt 
toetst of beperkingen op de godsdienstvrijheid zijn toegestaan, althans waar het individuele 
manifestaties van godsdienst betreft. Ook getuigt de jurisprudentie van het EHRM van minder 
‘interpretatieve terughoudendheid’ dan de CGB. Dit suggereert dat de sterke bescherming die in 
het kader van de AWGB via het verbod van indirect onderscheid aan de godsdienstvrijheid toe-
komt niet in die mate door het EVRM is geïndiceerd.
Hoewel de invulling die de CGB aan het afwegingskader van de AWGB bij indirect onderscheid 
geeft niet in strijd komt met de eisen en randvoorwaarden die daaraan vanuit de EU-richtlijnen en 
het EVRM te stellen zijn, is een betere aansluiting daarop zeker mogelijk. In het voorgaande zijn 
daartoe ook een aantal suggesties gedaan. 
Tegelijk zijn enkele relativerende opmerkingen over de mogelijkheden en beperkingen van het 
AWGB-toetsingskader op hun plaats. Een deel van de in de literatuur gesignaleerde knelpunten 
is niet uniek voor de AWGB en doet zich voor bij alle individual rights litigation. Dat heeft nu 
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eenmaal aanzienlijke beperkingen als het gaat om het oplossen van conflicten die hun oorsprong 
vinden in maatschappelijke problematiek. Verder is het onontkoombaar dat bij een oordeel over 
controversiële issues iedere uitkomst zal kunnen rekenen op kritiek. ‘Hard cases’ kenmerken 
zich immers bij uitstek door het feit dat het ‘juiste’ juridische oordeel niet voor het grijpen ligt. Bij 
botsing van grondrechten moet dan ook telkens weer opnieuw beargumenteerd en verdedigd 
worden welk recht in een specifieke situatie voorrang krijgt. 145 Het zo inzichtelijk mogelijk maken 
van de belangenafweging die aan oordelen van de CGB ten grondslag ligt bij botsende gelijk-
heidsrechten is vanuit die optiek van groot belang. Een betere aansluiting op de benadering onder 
het EU-recht en het EVRM zou het afwegingskader van de AWGB flexibeler kunnen maken en 
meer ruimte bieden voor een integrale belangenafweging. De behoefte aan een dergelijke 
flexibiliteit zal vermoedelijk alleen maar groter worden naarmate meer gronden van onderscheid 
op meer terreinen van het maatschappelijke leven worden bestreken door de AWGB.
Tot slot: gezien de (vaak onvoorspelbare) maatschappelijke ontwikkelingen lijkt het belangrijk en 
goed verdedigbaar om, in navolging van het EHRM, de AWGB als een ‘living instrument’ te 
benaderen, dat bij de toepassing (maar uiteraard binnen de wettelijke kaders),  moet worden 
geïnterpreteerd in het licht van de omstandigheden en issues die eigen zijn aan iedere tijd. Als die 
tijd om meer flexibiliteit vraagt, zoals ook door vele experts is bepleit, is het zaak te kijken naar 
de mogelijkheden die binnen het wettelijke kader aanwezig zijn. De uitkomsten van dit onderzoek 
bieden daarvoor mede een basis.
 

145 Vgl. R. Holtmaat, Gelijkheid en (andere) grondrechten. Naar een nieuw evenwicht tussen vrijheid, gelijkheid en solida-
riteit, in: R. Holtmaat (red.), Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 3-18.



158

Geraadpleegde Literatuur

• I.P. Asscher-Vonk, Inleiding I-1. Juridische analyse, in: I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groe-
nendijk (red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologi-
sche analyse van de gelijkebehandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999.

• M. Bell, Anti-discrimination law and the European Union, Oxford: Oxford University 
Press 2002.

• M. de Blois e.a. ´Nadere opmerkingen over het voorontwerp van een wet gelijke behande-
ling, NJB 1983, p. 269-276.

• R. den Boer, Een open doekje voor de Commissie gelijke behandeling? in: R. Holtmaat 
(red), Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 149-161.

• E. Brems, De inclusieve rechtsstaat geklemd tussen conflicterende grondrechten, 
NJCM-Bulletin 2009, p. 179-184 (annotatie).

• E. Brems (ed), Conflicts between fundamental rights, Antwerp/Oxford/Portland: Inter-
sentia 2008.

• S. Burri & A. McColgan, Sex-Segregated Services. European Network of Legal Experts in 
the Field of Gender Equality, 2008,  http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=641&langId=en

• E. Caracciolo di Torella,  The principles of gender equality, the goods and services 
directive and insurance: a conceptual analysis, Maastricht Journal of European and 
Comparative law 2006, p. 339-350.

• Commissie Gelijke Behandeling, Het verschil gemaakt. Evaluatie AWGB en werkzaamhe-
den CGB 1999-2004, Utrecht: CGB 2005.

• Commissie Gelijke Behandeling, Advies inzake het conceptstandpunt vrije artsenkeuze 
van de KNMG (advies 2007-10), Utrecht: CGB 2007.

• Commissie Gelijke Behandeling, Advies inzake de ingebrekestelling van Nederland door 
de Europese Commissie in verband met het niet correct omzetten van Richtlijn 2000/78/EG 
(advies 2008-2), Utrecht: CGB 2008.

• Commissie Gelijke Behandeling, Naar een discriminatievrije school. Advies Commissie 
gelijke behandeling inzake gelijke behandeling in het onderwijs (advies 2008-3), 
Utrecht: CGB 2008.

• Commissie Gelijke Behandeling, Trouwen? Geen bezwaar! Advies Commissie gelijke 
behandeling inzake gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand (advies 
2008-4), Utrecht: CGB 2008.

• Commissie van de Europese Gemeenschappen, Met redenen omkleed advies van de 
Europese Commissie gericht tot Nederland wegens het niet correct omzetten van artikel 2, 
lid 1, artikel 2, lid 2, onder a), artikel 2, lid 2, onder b), en artikel 4, lid 2, van Richtlijn 
2000/78/EG, Brussel, 31 januari 2008, 2006/2444, C(2008)0115 (ingebrekestelling 
Kaderrichtlijn),  Brussel 31 januari 2008.

• P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (eds), Theory and practice of the European 
Convention on Human Rights, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2006 (4th edition).

• E. Ellis, EU-antidiscrimination law, Oxford: Oxford University Press 2005.
• M.D. Evans, Religious liberty and international law in Europe, Cambridge: Cambridge 

University Press 1997.
• C. Evans, Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, Oxford: 

Oxford University Press 2001.
• Explanatory Report to Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms (ETS No. 177).
• J.H. Gerards, Rechterlijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. Een rechtsvergelijkend 

onderzoek naar een algemeen toetsingsmodel (Diss. Maastricht), Den Haag: Sdu Uitge-
vers 2002.

• J.H. Gerards, Het toetsingsmodel van de CGB voor de beoordeling van indirect onder-



159

BIJLAGE 2

scheid, in: D.J.B. de Wolff e.a. (red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 
2002, Deventer: Kluwer 2003, p. 77-95.

• J.H. Gerards, Grondrechten en het recht op gelijke behandeling, in: R. Holtmaat (red.), 
Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 97-120.

• J. Goldschmidt & A. Hendriks, Gelijkheid anno 2003. Het gelijkheidsbeginsel en andere 
grondrechten in een veranderende samenleving, in: R. Holtmaat (red.), Gelijkheid en 
(andere) grondrechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 19-38.

• L.C. Groen & B.P. Vermeulen, Rechtbank Utrecht, 30 augustus 2007, AB 2007, 307.
• L.C. Groen & B.P. Vermeulen, Centrale Raad van Beroep, 7 mei 2009,  AB 2009, 280.
• J.H.G.E. van Hedel, Rechtbank Utrecht, 30 augustus 2007, TAR 2007, afl. 1, p. 3.
• A. Hendriks & A. Terlouw, Raad van State helpt regering Europese antidiscriminatie-

richtlijn te ontduiken, NJB 2009, nr. 26.
• K. Henrard, annotatie D.H. tegen Tsjechië, NJCM-Bulletin 2008 nr. 2, p. 242-250.
• R. Holtmaat, Gelijkheid en (andere) grondrechten. Naar een nieuw evenwicht tussen 

vrijheid, gelijkheid en solidariteit, in: R. Holtmaat (red.), Gelijkheid en (andere) grond-
rechten, Deventer: Kluwer 2004, p. 3-18.

• E. Howard, The case for a considered hierarchy of discrimination grounds in EU law, 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2006, p. 445-470.

• E. Howard, The EU Race Directive. Developing the protection against racial discrimination 
in the EU, London/New York: Routledge 2010.

• M.L.M. van de Laar, Rechtbank Rotterdam, 6 augustus 2008, GST 2008, 132.
• M.L.P. Loenen, Gezichtsbedekkende sluiers: toestaan of beperken? NJCM-Bulletin 2006, 

p. 984-996.
• M.L.P. Loenen, Botsing tussen de vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling, in: A.J. 

Nieuwenhuis & C.M. Zoethout (red.), Rechtsstaat en religie (staatsrechtconferentie 2008, 
UvA), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 189-200.

• T. Loenen, Gelijkheid als juridisch beginsel. Een conceptuele analyse van de norm van 
gelijke behandeling en non-discriminatie, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2009.

• T. Loenen, (Leeftijds)Discriminatie, in: T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler en 
R.J.G.M. Widdershoven (red.), AB-Klassiek, Deventer: Kluwer 2009 (6e druk), p. 317-
326.

• J.P. Loof, CGB sluit deur voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren, NCJM-Bulletin 
2008, p. 791-806.

• Aileen McColgan, Class wars? Religion and (in)equality in the workplace, Industrial Law 
Journal 2010, p. 1-29.

• M. Monster, E. Cremers, T. Havinga, P. van Meerwijk en I. Asscher-Vonk, Een bepaald 
geslacht. Een onderzoek naar regelgeving inzake beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht 
bepalend is, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

• W.C. Monster, B.P. Vermeulen en K. Waaldijk, Hoofdstuk  I-5. Uitzonderingen (art.2 lid 2 
sub a en b, lid 3, lid 2t/m6, 7 lid 2 en 3 AWGB), in: I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk 
(red.), Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische 
analyse van de gelijkebehandelingswetgeving, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999, p.131-201.

• Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving, Den Haag: Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004, Kamerstukken II 2003/2004, 29 614 nr. 2.

• Raad van State, Advies inzake Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en 
enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 2000/78/EG 
(EG-implementatiewet Awgb), Kamerstukken II, 2002-2003, 28 770 A.

• Raad van State, Advies inzake de zogenoemde enkele-feitconstructie in de AWGB, Den 
Haag 18 mei 2009 (advies WO4.08.0593/1.

• D. Schiek, L. Waddington & M. Bell (eds), Cases, materials and text on national, suprana-
tional and international non-discrimination law, Oxford/Portland: Hart Publishing 2007.

• A. Terlouw, Rivaliserende gelijkheids- en andere grondrechten, 2008 (interne notitie CGB, 



160

ongepubliceerd).
• A.B. Terlouw & A.C. Hendriks, Gebrekkige implementatie Algemene gelijkebehandelings-

richtlijn, NJCM-Bulletin 2008, p. 616-629.
• G. Th. Terpstra, Noot bij oordeel 2008-102 (vrouwentaxi), in: J. H. Gerards & P.J.J. Zoon-

tjens (hoofdred.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2008, Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers 2009, p. 321-324.

• J. Tigchelaar, Respect! Handen schudden II, NJCM-Bulletin 2006, p. 838-843.
• C. Tobler, Indirect discrimination. A case study into the legal development of the concept of 

indirect discrimination under EU law, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2005.
• B.P. Vermeulen, Godsdienst en gelijkheidsbeginsel, in: R. Holtmaat (red.), De toekomst 

van gelijkheid. De juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelings-
norm, Deventer: Kluwer 2002, p. 77-86.

• B.P. Vermeulen, Onderdeel 4. Kerkgenootschappen en geestelijk ambt, in: M.L.M. Her-
togh & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieon-
derzoek Algemene wet gelijke behandeling, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 
219-248.

• Voorontwerp van een wet gelijke behandeling, themanummer van het NJB, 27 maart 
1982.

• B.P. Vermeulen, Handen schudden op school? (noot bij oordeel 2006-220), in: J.H. 
Gerards, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens (red.), Gelijke behandeling: oordelen en 
commentaar 2006, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 363-369.

• L. Waddington & M. Bell, More equal than others: distinguishing European Union equality 
directives, Common Market Law Review, 2001, p. 587-611.



161

BIJLAGE 2


