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THEMA’S IN HET GELIJKEBEHANDELINGSRECHT: EEN VEELLAGIGE 
RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE VAN HET EUROPESE, ENGELSE 
EN NEDERLANDSE RECHT 

Al in 1957, toen het Verdrag tot oprichting van de Europese (Economische) Gemeen-
schap werd ondertekend, kende het Communautaire recht het verbod van ongelijke 
behandeling bij de beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (Artikel 141 
EG; Artikel 119 oud). Daarnaast is het verbod van ongelijke behandeling op grond 
van nationaliteit (tussen de burgers van de EU) neergelegd in Artikel 12 EG.1 De 
grondgedachte achter deze bepalingen was niet zozeer van een ethische of morele 
aard, maar stoelde vooraleer op economische gronden te bezien binnen de doelstel-
lingen van de Interne Markt.2 Pas in 1999, bij de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Amsterdam, werd het Gemeenschapsrecht verrijkt met een algemene non-dis-
criminatie bepaling die, zo betoogt dit boek, een uiting is van een opkomend geconsti-
tutionaliseerd gelijkheidsprincipe in de Communautaire rechtsorde. Voorgenoemde 
bepaling is neergelegd in Artikel 13 EG, dat niet zozeer is ingegeven door economische, 
als wel door morele gronden. Artikel 13 EG verleent de juridische bevoegdheid aan 
de Gemeenschapswetgever om maatregelen te nemen om discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid te bestrijden (waarbij het principe van ‘gebonden bevoegd-
heden’3 overigens niet mag worden geschonden). In 2000, zeer kort na de adoptie van 
Artikel 13 EG, nam de gemeenschapswetgever op basis van dit Artikel twee4 belang-

 
1 Zie ook de Artikelen 39-42 EG (vrij verkeer van werknemers), Artikelen 43-48 EG (vrijheid 

van vestiging) en Artikelen 49-55 EG (vrijheid tot het verrichten van diensten) alsmede 
relevante secundaire regelgeving.  

2 Alhoewel dit ten dele is gemitigeerd in de rechtspraak van het HvJEG. Dit is besproken in 
hoofdstuk 2 onder verwijzing naar de relevante jurisprudentie van het Hof.  

3 Artikel 5 EG bepaalt dat ‘de Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door [het] 
Verdrag verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen’. Artikel 13 EG refereert 
expliciet aan dit beginsel in de specifieke context van ‘non-discriminatie’.  

4 In 2004 werd op basis van Artikel 13 EG tevens Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 
december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen 
en mannen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten aangenomen (Publi-
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rijke Richtlijnen aan te weten, Richtlijn 2000/43/EC (de ‘Rasrichtlijn’)5 en Richtlijn 
2000/78/EC (de ‘Kaderrichtlijn’).6 Bij aanvang van dit onderzoek moesten beide Richt-
lijnen nog worden geïmplementeerd in het nationale recht van de lidstaten wat 
inmiddels is gebeurd.7 Eerstgenoemde Richtlijn bevat een verbod van discriminatie op 
grond van ras en etniciteit op een groot aantal maatschappelijke terreinen waaronder 
‘arbeid en beroep’. Laatstgenoemde verbiedt discriminatie op grond van godsdienst en 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid en is gelimiteerd tot het arbeids-
terrein. Naast voornoemde Richtlijnen is het Communautaire recht (onder meer) rijk 
aan een scala van secundaire regelgeving betreffende de gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen, zowel binnen als buiten de arbeid.8 Het sinds oudsher bestaande 
principe van gelijkheid tussen de seksen is bovendien veelvuldig geïnterpreteerd in 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie (hierna: HvJEG). Ditzelfde geldt overigens 
niet voor het gelijkheidsbeginsel betreffende de nieuwe discriminatiegronden neer-
gelegd in Artikel 13 EG.9 

Bovenstaande maakt duidelijk dat het gelijkheidsbeginsel in het Communautaire 
recht volop in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling wordt in dit boek in kaart gebracht 
op basis van een veellagige rechtsvergelijkende analyse. Zoals uiteengezet in hoofd-
stuk 1 staan binnen deze analyse drie primaire en twee secondaire vraagstellingen 
centraal welke hierna kort worden uitgewerkt. In de eerste plaats wordt in dit boek 
een analyse gemaakt van de ‘top-down’ invloed die het Communautaire recht uitoefent 
op het recht van de lidstaten. Hiertoe wordt de juridische regulering van het gelijk-
heidsbeginsel in het Engelse en het Nederlandse recht bestudeerd alsmede de inter-
pretatie van dit beginsel door (quasi) judiciële organen. Het nationale recht wordt 
vergeleken met het Communautaire gelijkebehandelingsrecht teneinde een antwoord 
 

katieblad no. L 373 van 21/12/2004, p.. 0037-0043). Deze Richtlijn wordt niet in dit boek 
behandeld.  

5 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming Publikatieblad no. 
L 180 van 19/07/2000, p. 0022-0026. 

6 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep Publikatieblad no. L 303 van 02/12/2000, 
p. 0016-0022. 

7 De implementatietermijn van de Rasrichtlijn is verstreken op 19-07-03 (vgl. Artikel 16 Rassen-
richtlijn) en die van de Kaderrichtlijn op 2 December 2003 (vgl. Artikel 18 Kaderrichtlijn). Een 
uitzondering wordt gemaakt in de Kaderrichtlijn voor de implementatie van de Richtlijn wat 
betreft de gronden ‘handicap’ en ‘leeftijd’ die uiterlijk op 02-12-06 in het nationale recht moeten 
zijn omgezet.  

8 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006, betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in arbeid en beroep (Publikatieblad nr L 204 van 26/07/2006, p. 0023-0036) consolideert de be-
staande bepalingen betreffende het gelijkheidsbeginsel tussen de seksen uit reeds bestaande 
Richtlijnen alsmede vaste rechtspraak van het HvJEG in één tekst (zie hoofdstuk 2). Deze 
Richtlijn staat bekend als de z.g. ‘Recast Directive’.  

9 Tot op heden is er geen rechtspraak voorhanden betreffende Richtlijn 2000/43/EG (de ‘Ras-
richtlijn’) en heeft het HvJEG slechts twee zaken gewezen in de context van Richtlijn 2000/ 
78/EC (de ‘Kaderrichtlijn), namelijk Mangold v. Helm (Zaak C-144/04) van 22 november 2005 
(HvJEG) en Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA, (Zaak C-13/05) van 11 July 2006 
(HvJEG). Beide zaken zijn respectievelijk besproken in hoofdstukken 9 en 8.  
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te bieden op de vraag of het nationale recht in overeenstemming is met de eisen die 
voortvloeien uit het Gemeenschapsrecht (‘top-down’ vergelijking). In de tweede 
plaats wordt in dit boek een vergelijking getrokken tussen het Engelse en Neder-
landse gelijkebehandelingsrecht, zowel vóór als ná de implementatie van EG recht 
(‘cross-country’ vergelijking). Hierboven was al opgemerkt dat de lidstaten onder het 
Communautaire recht verplicht zijn om EG Richtlijnen om te zetten in het nationale 
recht binnen een daartoe vastgestelde termijn. Zij hebben echter een discretionaire be-
voegdheid ten aanzien van de vraag hoe zij dit willen doen, mits het door de Richtlijn 
vastgestelde doel wordt bereikt. Met andere woorden, zelfs na de implementatie 
van EG recht kunnen er verschillen zijn in de juridische benadering van ‘gelijkheid’ 
in de wetgeving van verschillende lidstaten (in casu: het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland). In de derde plaats wordt in dit boek een vergelijking gemaakt tussen de 
onderliggende waarden van de verschillende discriminatiegronden neergelegd in 
Artikel 13 EG te weten geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (‘cross-ground’ vergelijking). Het is van 
belang om inzicht te verwerven in de logica van de verschillende discriminatiegronden, 
nu deze een belangrijke leidraad vormen voor de vraag hoe de wetgevende en recht-
sprekende macht discriminatie op een bepaalde grond dienen te reguleren, c.q. inter-
preteren. Immers, zoals dit boek laat zien, het gelijkheidsbeginsel kent meerdere 
‘gezichten’ welke meer of minder opgeld doen ten aanzien van (een) bepaalde dis-
criminatiegrond(en), vergeleken met (een) andere. In het voorgaande heb ik de drie 
hoofdvragen geschetst die in dit boek centraal staan. Op een tentatieve wijze wordt in 
dit boek tevens aandacht besteed aan een vierde vraag, namelijk of en in welk 
opzicht het Communautaire gelijkebehandelingsrecht is beïnvloed (of zou beïnvloed 
moeten worden) door het nationale recht (‘bottom-up’ vergelijking). De invloed die 
het nationale recht uitoefent op het EG recht en die het EG recht heeft op het recht in 
de lidstaten vormen samen de scharnieren van de wisselwerking tussen Commu-
nautair en nationaal recht. Een laatste, secundaire, vraag is of en in welke opzicht 
EG en nationaal recht lessen kunnen trekken uit de rechtspraak van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens aangaande de rechten van seksuele minderheden en 
de vrijheid van godsdienst (zie hoofdstukken 6 en 7).  

Bovenvermelde vergelijkingen worden in dit boek getrokken binnen de con-
text van de arbeid en ten aanzien van geselecteerde thema’s uit het gelijkebehande-
lingsrecht. Na een uiteenzetting van de evolutie van het gelijkheidsbeginsel in de Com-
munautaire, Britse en Nederlandse rechtsorde (hoofdstuk 2), behandelt hoofdstuk 3 
het concept van ‘indirecte discriminatie’ op basis van de uiteengezette veellagige 
rechtsvergelijkende analyse. Hetzelfde wordt gedaan in hoofdstukken 4 en 5 met 
betrekking tot, respectievelijk, de concepten ‘(seksuele) intimidatie’ en ‘positieve actie’. 
De bespreking van de theorie omtrent ‘indirecte discriminatie’, ‘(seksuele) intimidatie’ 
en ‘positieve actie’ is ingebed in de hiervoor genoemde hoofdstukken wat als voor-
deel heeft dat de theoretische verhandeling over ‘gelijkheid’ direct wordt gekoppeld 
aan de analyse van positiefrechtelijke vraagstukken. Hoofdstukken 6 tot en met 9 
behandelen het gelijkheidsbeginsel in relatie tot, respectievelijk, godsdienst, seksuele 
oriëntatie, handicap en leeftijd op basis van de veellagige rechtsvergelijking. Zoals 
eerder vermeld wordt in de analyse van de gronden godsdienst en overtuiging (hoofd-
stuk 6) en seksuele oriëntatie (hoofdstuk 7) tevens aandacht besteed aan relevant 
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recht voortvloeiende uit de Artikelen 8 en 9 (al dan niet in combinatie met Artikel 
14) van het EVRM. Het is, zoals dit boek aangeeft, niet onwaarschijnlijk dat het 
HvJEG (alsmede nationale rechtsprekende organen) bij de interpretatie van de gelijke-
behandelingsnorm ten aanzien van ‘godsdienst’ en ‘seksuele oriëntatie’ word(t)(en) 
geïnspireerd (zowel positief als negatief) door relevante rechtspraak van het Hof in 
Straatsburg. Als direct gevolg van de adoptie van de Kaderrichtlijn is het Engelse 
gelijkebehandelingsrecht uitgebreid met een verbod van discriminatie op grond van 
godsdienst en overtuiging, seksuele oriëntatie en leeftijd10. Met uitzondering van de 
grond leeftijd waren deze gronden al sinds 1994 gereguleerd in de Nederlandse 
Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Vice versa, waar het Engelse recht al 
sinds 1995 wetgeving kende op het gebied van discriminatie van gehandicapten is 
dergelijke wetgeving in Nederland pas ingevoerd in 2003. Dit is grotendeels gebeurd 
onder invloed van het EG recht. Hetzelfde geldt voor de in 2004 ingevoerde wet-
geving inzake leeftijdsdiscriminatie. Al met al vormen de nationale rechtssystemen 
een vruchtbare bron voor wederzijdse rechtsvergelijking gezien hun respectievelijke 
ervaring met betrekking tot verschillende gronden van discriminatie.  

De veellagige rechtsvergelijkende analyse die in dit boek is toegepast leidt tot 
de volgende (belangrijkste) conclusies.  

Conclusies met betrekking tot onderzoeksvraag 1 

Wat betreft de ‘top-down’ vergelijking was hierboven al aangegeven dat het bereik 
van de nationale gelijkebehandelingswetgeving is uitgebreid met nieuwe gronden als 
(direct) gevolg van EG regelgeving. Het onderzoek heeft echter vastgesteld dat deze 
positieve ontwikkeling tevens twee negatieve bijgevolgen heeft gehad. In de eerste 
plaats heeft de implementatie van het relevante EG recht een corrosief effect gehad 
op het wettelijke stelsel van gelijke behandeling in het Engelse recht. In deze context 
moet worden benadrukt dat de adoptie van Artikel 13 EG ‘een weerspiegeling 
[vormde] van het groeiend besef dat er een samenhangende en geïntegreerde aanpak 
nodig was om discriminatie te bestrijden’.11 Het onderzoek heeft echter een paradox 
vastgesteld, namelijk dat het zoeken naar coherentie in de regelgeving inzake ‘gelijk-
heid’ tussen de lidstaten kan leiden tot een ontwrichting van de coherentie in de 
regelgeving binnen een lidstaat. Dit negatieve effect heeft zich duidelijk gemanifesteerd 
in het Engelse recht, met name in de Engelse Race Relations Act die, post implemen-
tatie van het EG recht wordt gekenmerkt door een tweespaltige vorm van rechtsbe-
scherming. De reden waarom de implementatie van de Europese gelijkebehandelings-
richtlijnen een minder eroderend effect heeft gehad op de coherentie van de Neder-
landse regelgeving is dat de Nederlandse wetgever, vaker dan de Engelse, bereid is 

 
10 De regulering van leeftijdsdiscriminatie in het Engelse recht werd onlangs pas voltooid (op 

01-10-06) toen de zogenaamde Employment Equality (Age) Regulations 2006 (S.I. 2006 No. 1031) 
inwerking zijn getreden. De Age Regulations zijn niet meer behandeld in dit boek gezien hun 
late inwerkingtreding.  

11 Equality and Non-discrimination in an Enlarged European Union, Green Paper [Groenboek] 
May 2004, p. 10.  
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om de Communautaire regel tevens toe te passen op gebieden waar dit juridisch 
bezien niet hoeft.  

Het tweede negatieve effect dat is vastgesteld op basis van de ‘top-down’ ver-
gelijking is dat het EG recht tegelijkertijd een versnellend en regressief effect kan 
hebben op de ontwikkeling van nationale regelgeving. Dit is in dit onderzoek geïllus-
treerd aan de hand van de Nederlandse regelgeving inzake discriminatie op grond 
van handicap. Enerzijds is deze regelgeving veel vlugger aangenomen dan het geval 
zou zijn geweest zonder de EG-rechtelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 
Kaderrichtlijn. Anderzijds heeft de Richtlijn tevens tot gevolg gehad dat de voorstellen 
voor regelgeving op dit terrein die reeds bestonden vóór de adoptie van het relevante 
EG recht qua (materieel) bereik hebben ingeboet als gevolg van het implementatie-
proces (aangezien de Kaderrichtlijn tot minder verplichtte).  

Als gevolg van de top-down invloed van het EG recht op het nationale recht is 
het recht inzake indirecte discriminatie en (seksuele) intimidatie versoepeld en biedt 
het een ruimere mate van rechtsbescherming aan slachtoffers van discriminatie, c.q. 
intimidatie. Deze positieve invloed van het EG recht is met name waar te nemen in 
het Engelse recht. Als gevolg van de implementatie van het EG recht is de noodzaak 
om indirecte discriminatie te bewijzen op grond van (niet altijd voorhanden zijnd) 
statistisch bewijsmateriaal gemitigeerd. Dit geldt voor zowel Nederlands als Engels 
recht. Wat het Engels recht betreft is bovendien als gevolg van de implementatie 
van EG recht het zogenaamde ‘Perera-gat’ grotendeels gedicht. Dit betekent dat in 
de huidige situatie zowel mandatoire als niet mandatoire job criteria in een indirecte 
discriminatie procedure kunnen worden aangevochten. Bescherming tegen (seksuele) 
intimidatie is nieuw in het Gemeenschapsrecht. Pre-implementatie van de Richtlijnen 
werd (seksuele) intimidatie in zowel Engels als Nederlands recht behandeld onder 
de noemer van directe discriminatie c.q. direct onderscheid. Het comparatieve element 
dat het verbod van ‘directe discriminatie’ kenmerkt leidde met name in het Engelse 
recht tot onbevredigende uitkomsten. Het feit dat het EG recht ‘(seksuele) intimidatie’ 
conceptualiseert als een autonoom kwaad wordt in dit onderzoek als positief 
gekwalificeerd.  

Conclusies met betrekking tot onderzoeksvraag 2 

In meer algemene zin heeft de ‘cross-country’ vergelijking onder meer nadruk gelegd 
op het feit dat het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht bezien dient te worden in 
het licht van een constitutionele gelijkheidsgedachte die is verwoord in Artikel 1 
van de Grondwet, terwijl ‘gelijkheid’ in het Engelse recht met name is geëvolueerd 
in de context van het arbeidsrecht en tegen de achtergrond van een implementatie-
plicht die voortvloeit uit het Communautaire recht. Engels recht kent immers geen 
geschreven Constitutie. Daarnaast laat dit boek op verschillende plaatsen zien dat 
het Engelse recht meer dan het Nederlandse recht is ingegeven door een comparatief 
gelijkheidsmodel (zie met name de analyse in hoofdstuk 4 en (in mindere mate) 
hoofdstuk 7). Meer specifiek heeft de ‘cross-country’ vergelijking principiële verschillen 
aangetoond in de regulering van discriminatie op grond van handicap in het Engelse 
vergeleken met het Nederlandse recht (zie hoofdstuk 8). Waar de Engelse regelgeving 
inzake handicap is gestoeld op een asymmetrisch gelijkheidsprincipe neemt de 
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Nederlandse wetgeving een symmetrische gelijkheidsgedachte als uitgangspunt. 
Dit betekent dat onder het Engelse recht een klager alleen een beroep kan doen op 
de wet vanwege het feit dat hij of zij is gediscrimineerd ‘op grond van handicap’. Het 
Nederlandse recht biedt tevens bescherming aan mensen die zijn gediscrimineerd 
omdat ze juist geen handicap hebben. Het praktische en tegelijkertijd onwenselijke 
gevolg van de Engelse benadering is dat de groep van ‘gehandicapte mensen’ nauw-
keurig door het recht moet worden gedefinieerd hetgeen overbodig is onder het 
symmetrische (Nederlandse) model. De noodzaak tot definiëring heeft er in het 
Engelse recht toe geleid dat de interpretatie van de DDA 1995 wordt gedomineerd 
door het medische model van handicap en niet door het sociale model. Beide modellen 
pogen de bron van het nadeel dat gehandicapte mensen ondervinden in het dagelijkse 
leven in te lokaliseren. Kort gezegd ligt deze bron volgens het medische model in de 
individuele handicap zélf, terwijl deze volgens het sociale model ligt in de interactie 
van iemands individuele handicap en de reacties daarop uit de omgeving. Het 
medische model legt de nadruk op de individuele handicap en niet op de discriminatoire 
behandeling en dient daarom niet als uitgangspunt te worden genomen bij het ontwerp 
en de interpretatie van wetgeving inzake discriminatie met betrekking tot ‘handicap’. 
Dit wil overigens niet zeggen dat het Engelse asymmetrische model op zichzelf 
genomen een onjuist uitgangspunt vormt. Het wil wél zeggen dat áls een asymmetrisch 
model wordt gevolgd de groep van ‘gehandicapte mensen’ ruim dient te worden 
gedefinieerd op basis van de uitgangspunten van het ‘sociale model’.  

Ook in de context van het discriminatieverbod op grond van godsdienst en 
overtuiging zijn er verschillen aangetoond tussen het Engelse en Nederlandse recht 
in deze. De vrijheid van godsdienst kan onder meer in conflict zijn met het principe 
van de contractuele vrijheid. Waar de Engelse rechtspraak godsdienstige geschillen 
tussen een werknemer en een werkgever pleegt te beslechten in het voordeel van de 
contractvrijheid is het omgekeerde het geval in het Nederlandse recht. Uit de 
Engelse rechtspraak blijkt dat de godsdienstvrijheid van een werknemer afhankelijk 
wordt gemaakt van diens aanvaarding om het dienstverband te verbreken. Een 
dergelijke benadering strookt echter niet met het fundamentele karakter van de 
vrijheid van godsdienst en verdient derhalve geen aanbeveling.  

Conclusies met betrekking tot onderzoeksvraag 3 

De derde laag van de vergelijkende analyse betreft een vergelijking van de onder-
liggende waarden van verschillende discriminatiegronden. De bespreking in hoofd-
stukken 6-9 van discriminatie in relatie tot, respectievelijk, godsdienst, seksuele oriën-
tatie, handicap en leeftijd begint steeds met een verhandeling van de theorie behorende 
bij deze gronden. Godsdienst, bijvoorbeeld, is niet per se een onveranderlijke status, 
zoals ras en sekse, welke beide biologisch zijn bepaald. Hetzelfde geldt voor seksuele 
oriëntatie dat een fluctuerend concept is, alsmede leeftijd dat een zichzelf trans-
formerend concept is. In de literatuur zijn de gronden godsdienst en seksuele oriëntatie 
gecategoriseerd als zijnde een uitdrukking van iemands (gekozen) levensstijl welke 
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echter lastig is te verklaren in termen van ‘voorkeur’.12 Zoals dit boek betoogt zijn 
beide gronden sterk verbonden met iemands identiteit. Bovendien kan ten aanzien 
van deze gronden een onderscheid worden gemaakt tussen het ‘forum internum’ (dit 
is het recht om een bepaalde godsdienst/oriëntatie te hebben) en het ‘forum externum’ 
(dis is het recht om zich te gedragen in overeenstemming daarmee). Dit onderscheid 
kan niet worden gemaakt ten aanzien van de andere gronden opgenomen in Artikel 
13 EG. Een overeenkomst tussen godsdienst, zwangerschap (dat valt onder ‘sekse’) 
en handicap is dat al deze gronden een impact kunnen hebben op de mogelijkheid 
van de werknemer om (op tijd) beschikbaar te zijn voor werk en op de wijze waarop 
het werk wordt uitgevoerd.13 Zo zou, bijvoorbeeld, een godsdienstige werknemer 
zijn werkgever kunnen vragen of hij tijdens bepaalde uren op het werk kan bidden 
en kan een gehandicapte werknemer vragen om een aanpassing van de werkplek 
teneinde het werk te kunnen uitoefenen. Voornoemde gronden verschillen in deze 
zin van ras en seksuele oriëntatie die vrijwel nooit enige impact hebben op ‘aan-
wezigheid’ of ‘job performance’. Zo bezien past een formeel gelijkheidsmodel beter 
bij de twee laatstgenoemde gronden, terwijl de daarvoor genoemde gronden materiële 
gelijkheid vergen. Het materiële gelijkheidsmodel is het duidelijkst aanwezig in 
zowel Communautair als nationaal gehandicaptenrecht (zie hoofdstuk 8). Dit verplicht 
werkgevers ‘redelijke aanpassingen’ te maken voor gehandicapte werknemers, teneinde 
de verschillen tussen gehandicapte en niet gehandicapte werknemers te compenseren. 
De wettelijke verplichting tot het maken van redelijke aanpassingen is tevens een 
erkenning van het feit dat ‘handicap’ niet puur in biologische termen is te verklaren. 
Net als ‘gender’14 is handicap een sociale constructie in die zin dat de maatschappij/ 
omgeving vaak ‘handicap’ creëert door de dominante niet gehandicapte norm15 als 
uitgangspunt te kiezen. Een overeenkomst tussen handicap en leeftijd is dat het niet 
makkelijk is om de benadeelde groep te traceren, omdat beide heterogene begrippen 
zijn.16 Leeftijd wordt over het algemeen niet gekwalificeerd als een verdachte grond, 
o.a. onder verwijzing naar het ‘levensloop’ argument. Dat leeftijd minder verdacht 
is dan andere gronden wordt ook tot uitdrukking gebracht door het feit dat, wat 
deze grond betreft, het EG en het nationale recht op een ‘open’ model van non-
discriminatie zijn gestoeld. Dit betekent dat zowel directe als indirecte vormen van 
leeftijdsdiscriminatie algemeen gerechtvaardigd kunnen worden. Tegelijkertijd, zo is 
betoogd, moeten leeftijdsclassificaties door de rechter streng worden getoetst17, 

 
12 Zie Schiek 2002.  
13 Dit laatste geldt tevens voor de grond leeftijd. Zie Waddington en Bell 2003.  
14 ‘Gender’ heeft betrekking op de sociale, culturele en psychologische aspecten van ‘sekse’, 

terwijl ‘sekse’ een biologisch concept is.  
15 In genderstudies gaat het dan om de mannelijke norm die dominant is.  
16 De moeilijkheid om ten aanzien van bepaalde gronden van discriminatie de benadeelde 

groep te traceren heeft ook een impact gehad op de juridische formulering van ‘indirecte dis-
criminatie’ in de Kaderrichtlijn en de Rassenrichtlijn. Dit punt is behandeld in hoofdstuk 3.  

17 Een strenge toets werd inderdaad door het HvJEG gehanteerd in de allereerste zaak aan-
gaande EG leeftijdsdiscriminatierecht. Zie Mangold v. Helm (Zaak C-144/04) van 22 november 
2005 (HvJEG). Deze zaak is van wijdere constitutionele betekenis en is uitvoerig besproken in 
hoofdstuk 9. Ook de Nederlandse CGB hanteert een strenge toets in de behandeling van 
zaken betreffende onderscheid op grond van leeftijd.  
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omdat zij lang niet altijd rationeel te verklaren zijn en dus kunnen leiden tot sociale 
uitsluiting en marginalisering.  

Conclusies met betrekking tot onderzoeksvraag 4 

De interactie tussen het EG enerzijds en het nationale recht anderzijds strekt verder 
dan de conventionele (mandatoire) invloed van supranationaal op nationaal recht. 
EG recht kan tevens van onderaf worden beïnvloed door het recht (inclusief de 
juridische interpretatie van dat recht) in de lidstaten. De ‘bottom-up’ vergelijking 
vormt de vierde laag van de rechtsvergelijkende studie. Deze laag wordt relatief 
marginaal bestudeerd vanwege de redenen uiteengezet in hoofdstuk 1. Een eerste 
vorm van ‘bottom-up’ invloed is ontwaard in hoofdstuk 3 in de context van de discussie 
over indirecte discriminatie op grond van handicap. Indirecte discriminatie kan slechts 
worden gerechtvaardigd op basis van de zogenaamde ‘objectieve rechtvaardigings-
toets’. Deze is door het HvJEG ontwikkeld in de context van sekse discriminatie. 
Ten aanzien van de grond ‘handicap’ bepaalt de Kaderrichtlijn echter dat indirecte 
discriminatie op deze grond tevens kan worden gerechtvaardigd indien de werkgever 
verplicht is krachtens nationale wetgeving om een redelijke aanpassing te maken. 
Betoogd is dat deze tweede rechtvaardigingsmogelijkheid is beïnvloed door de Engelse 
gehandicaptenwetgeving. Deze kent immers geen verbod van indirecte discriminatie 
hetgeen overigens in strijd is met de Kaderrichtlijn. Volgens de Britse regering 
daarentegen wordt deze omissie gecompenseerd door de plicht om redelijke aan-
passingen te maken.  

Een mogelijk tweede voorbeeld van invloed van onderaf is gegeven in hoofdstuk 
6 in de context van discriminatie op grond van godsdienst. Het Communautaire recht 
met betrekking tot deze discriminatiegrond is een weerspiegeling van conflicterende 
rechten, in die zin dat het recht op gelijke behandeling op grond van godsdienst 
vaak op gespannen voet staat met de rechten van anderen (met name homoseksuelen 
en vrouwen). De ‘balancing-exercise’ tussen conflicterende rechten komt in de Kader-
richtlijn (onder meer) tot uiting in Artikel 4(2) van de Richtlijn. Kort gezegd bepaalt 
dit Artikel dat godsdienstige organisaties (bijvoorbeeld kerken of godsdienstige 
scholen) een onderscheid mogen maken op grond van godsdienst indien dit nodig 
is vanwege de aard van de beroepsactiviteit óf de context waarin deze wordt uit-
geoefend. Dit betekent dat godsdienstige eisen dus ook mogen worden gesteld teneinde 
de godsdienstige ethos van de organisatie te beschermen, ook al zijn dergelijke eisen 
niet nodig voor een effectieve uitoefening van het werk in kwestie. Artikel 4(2) van 
de Richtlijn bepaalt echter tevens dat dergelijke godsdienstige eisen geen rechtvaar-
diging kunnen vormen voor discriminatie op een andere door het EG recht beschermde 
grond. Een vrijwel identieke constructie is eveneens neergelegd in de Nederlandse 
AWGB18 en staat bekend als de zogenaamde ‘enkele feit constructie’. Betoogd is dat 

 
18 Algemene Wet Gelijke Behandeling. Deze wet dateert uit 1994 en is daarna op punten ge-

wijzigd in het licht van supranationaal recht.  
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de wijze waarop deze constructie is geïnterpreteerd door de Commissie Gelijke 
Behandeling (CGB) als voorbeeld kan dienen voor het HvJEG in toekomstige zaken.19 

De rechtspraak van het HvJEG kan tevens op een ‘negatieve’ manier worden 
geïnspireerd door nationale benaderingen, in die zin dat het Hof er bewust voor 
kan kiezen een bepaalde nationale benadering niet te volgen. Betoogd is onder meer 
dat het Hof zeker geen voorbeeld moet nemen aan de medische interpretatie van 
discriminatiewetgeving inzake handicap die gangbaar is in het Engelse recht. Het is 
bijzonder jammer dat het Hof deze medische benadering desalniettemin heeft gevolgd 
in het eerste arrest dat het heeft gewezen aangaande discriminatie op grond van 
handicap.20 

Conclusies met betrekking tot onderzoeksvraag 5 

Tot slot is in dit boek summier aandacht besteed aan de vraag in welk opzicht het 
HvJEG en de nationale rechtsprekende organen iets kunnen leren van de interpretatie 
door het Hof in Straatsburg van (mensenrechtelijke) geschillen betreffende ‘gods-
dienst’ en ‘seksuele oriëntatie’. Deze vraag is slechts behandeld in hoofdstukken 6 en 7. 
In hoofdstuk 6 is onder meer aandacht besteed aan de uiteenlopende benaderingen 
van de Nederlandse CGB enerzijds en het Straatsburgse Hof anderzijds in zoge-
naamde hoofddoekjeszaken. De CGB pleegt deze zaken op te lossen onder verwijzing 
naar een positieve neutraliteitsgedachte. In praktijk betekent dit dat hoofddoekjes 
op de (publieke) werkplek en in (publieke) scholen in beginsel niet geweigerd 
mogen worden. Betoogd is dat deze benadering past in het socioculturele klimaat in 
Nederland dat multicultureel en pluriform is. Het Hof voor de Rechten van de Mens 
daarentegen lost hoofddoekjeszaken niet zelf actief op, doch beziet slechts of een 
staat die regels stelt omtrent de hoofddoek in strijd handelt met Artikel 9 (al dan 
niet in combinatie met Artikel 14) van de Conventie. Gezien de afwezigheid van een 
Europese consensus ten aanzien van het begrip ‘seculiere staat’ en daarmee de ver-
houding tussen ‘religie’ en ‘staat’ pleegt het Hof in hoofddoekkwesties een ruime 
beoordelingsvrijheid (‘margin of appreciation’) toe te kennen aan de Verdragsrechtelijke 
staten. Kort gezegd, verschillende juridische benaderingen kunnen worden verklaard 
op grond van (1) de verschillende (quasi) judiciële taken van verschillende recht-
sprekende organen en (2) de uiteenlopende socioculturele context waarin deze organen 
opereren. Betoogd is dat het HvJEG analoog aan het Straatsburgse Hof terug-
houdendheid dient te betrachten in hoofddoekkwesties die zich voordoen in een 
publieke context. De vraag wat de rol van godsdienst is in het publieke leven dient 
beantwoord te worden door de nationale (constitutionele) rechter die veel beter dan 
de supranationale rechter het geschil in zijn historische en socioculturele context 
kan plaatsen.  

In hoofdstuk 7 is het Communautaire en nationale gelijkebehandelingsrecht 
ten aanzien van de grond ‘seksuele oriëntatie’ bezien in het licht van relevante 
Straatsburgse rechtspraak. Vóór de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn benaderde 

 
19 Dit is en detail besproken in hoofdstuk 6 waarnaar de lezer wordt verwezen.  
20 Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA, (Zaak C-13/05) van 11 July 2006 (HvJEG).  



Gelijke behandeling in Europees, Engels en Nederlands recht 

506 

het HvJEG klachten over discriminatie op grond van seksuele oriëntatie op basis 
van het Communautaire gelijkebehandelinsrecht tussen mannen en vrouwen. Een 
klager bleek hiermee weinig op te schieten aangezien het Hof weigerde om dis-
criminatie op grond van seksuele oriëntatie tevens te kwalificeren als discriminatie op 
grond van geslacht.21 De analyse in hoofdstuk 7 heeft aangetoond dat vóór de 
adoptie van de Kaderrichtlijn het Hof (alsmede het Engelse House of Lords) een 
conservatieve houding aannam ten aanzien van de rechten van seksuele minderheden. 
Dit was met name het gevolg van de keuze voor de foute maatman (‘comparator’) 
binnen het model van comparatieve (sekse) gelijkheid (zie hoofdstuk 7).  Het Hof in 
Straatsburg behandelt ‘seksuele oriëntatie’ als een verdachte grond. Beweerdelijke 
discriminatie op deze grond wordt daarom strikt door het Hof getoetst. Het HvJEG 
dient in toekomstige rechtspraak eenzelfde strikte lijn te volgen.  
 

 
21 Zie Grant v. South West Trains (Zaak C-249/96) [1998] ECR I-621. 


