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STELLINGEN 
 

Behorende bij het proefschrift van M.H.S. Gijzen 
 

Selected Issues in Equal Treatment Law: 
A Multi-Layered Comparison of European, English and Dutch Law 

 
 
(1) Artikel 13 van het EG Verdrag, alsmede de uitspraak van het HvJEG in de 

zaak C-144/04 Mangold t. Helm, Jur. 2005, I-9981 vormen een weerspiegeling 
van een opkomend geconstitutionaliseerd gelijkheidsprincipe in de Commu-
nautaire rechtsorde.  

(2) De introductie in het EG recht van de nieuwe discriminatiegronden vervat in 
Artikel 13 EG heeft ertoe geleid dat het concept van indirecte discriminatie 
thans berust op het individual justice in plaats van het group justice model. Deze 
verschuiving doet afbreuk aan de theoretische fundering van het concept zelf.  

(3) Hoewel de top-down invloed van Europees op nationaal recht ten goede komt 
aan de coherentie van het recht tussen de lidstaten kan het een corrosief effect 
hebben op de eenheid van het recht in de lidstaten.  

(4) In de beslechting van hoofddoekjeszaken die zich voordoen in een publieke 
context dient het HvJEG juridische terughoudendheid te betrachten; wat de 
toepasselijke verhouding is tussen godsdienst en Staat dient beantwoord te 
worden door de nationale constitutionele rechter die beter dan de supra-
nationale rechter in staat is het geschil in zijn historische, maatschappelijke en 
culturele context te plaatsen.  

(5) Het relatieve of comparatieve gelijkheidsmodel ondermijnt het vermogen van 
het gelijkheidsbeginsel om te fungeren als een social engineering mechanisme. 

(6) Een recht op gratis kinderopvang bevordert niet slechts gelijkheid tussen de 
seksen, maar is tevens economisch efficiënt.  

(7) De wijze van distributie van de subsidies onder het Europees landbouwbeleid 
doet geen recht aan een materiële gelijkheidsgedachte.  

(8) Het pleidooi voor volledige vestiging van het Europees Parlement in Brussel 
heeft niets van doen met een ongelijke behandeling van Frankrijk, maar berust 
bovenal op het democratiebeginsel. 

(9) Een goed begin is niet het halve werk. 
(10) Dat de discussie over global warming is losgebroken tegen het einde van de 

koude oorlog wekt geen bevreemding.  
 
 
 
 


