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Inleiding

1.1' Aanleiding en opdracht tot het onderzoek
Hoewel discriminatie naar ras in Nederland nooit helemaal afwezig geweest
is, krijgt dit verschijnsel door de toename in de laatste tien jaar hernieuwde
aandacht.
Nog in 1968 schrijven de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en
van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de parlementaire behandeling
van de wetsontwerpen tot goedkeuring en uitvoering van het Internationaal
Verdrag van New York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm
van rassendiscriminatie (Trb. 1966, 237; 1967, 48; 1972, 38 en 1983, 31), dat 'de
situatie in Nederland niet zo is, dat grote behoefte bestaat aan nieuwe, spe-
ciaal tegen rassendiscriminatie gerichte wettelijke regelingen.' En in 1973
constateert de Engelsman Christopher Bagley naar aanleiding van in 1969 uit-
gevoerd sociologisch onderzoek dat in Nederland weliswaar gediscrimineerd
wordt maar dan eerder wegens non-conformisme dan naar ras.

In 1972 vinden evenwel ongeregeldheden met een raciaal element plaats in de
Afrikaanderbuurt in Rotterdam, gevolgd door een uitbarsting van volkswoede
tegen Turken in Schiedam in 1976. In 1978 verschijnt een studie, getiteld 'Om-
dat zij anders zijn', (Bovenkerk, e.a. 1978) waaruit duidelijk. blijkt dat in Neder-
land wel degelijk gediscrimineerd wordt. Opiniepeilingen (Sociaal Cultureel
Rapport 1980 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, AVRO-Lagendijk: Pu-
blieksmeningen over nieuwe landgenoten, mei 1980) bevestigen dit beeld.
Van verschillende zijden is recentelijk dan ook aandacht gevraagd voor het
verschijnsel rasdiscriminatie en voor mogelijkheden dit verschijnsel te be-
strijden.

In de op 20 november 1978 door de Tweede Kamer gehouden openbare com-
missievergadering over het onderwerp 'Positie van migranten uit Suriname in
Nederland en het beleid op middellange termijn' nodigt het lid Mertens in een
motie de Regering uit 'na te gaan of het mogelijk is een anti-discriminatie-
instituut in te stellen, dat klachten over discriminerende behandeling zou kun-
nen ontvangen en op hun steekhoudendheid beoordelen, en dat in volledige
onafhankelijkheid en onpartijdigheid zou kunnen te werk gaan' 1). Deze motie
wordt op 6 februari 1979 door de Tweede Kamer aanvaard.

In datzelfde jaar brengt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
het rapport 'Etnische minderheden' uit. Daarin sluit de Raad zich aan bij de
strekking van bovenvermelde motie en werkt deze verder uit:
'Een dergelijke instantie zou zelfstandig diverse activiteiten kunnen ontwikke-
len. Allereerst is er behoefte aan publicitaire en voorlichtende activiteiten die
zowel gericht zijn op de etnische minderheidsgroepen als op het geheel van
de Nederlandse samenleving. Vervolgens is het gewenst dat het uiten van
klachten over discriminatoire behandeling wordt gekanaliseerd. Dit moet een

1)
Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14 398, nr. 19.
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vervolg krijgen in het adviseren van bedrijven en instellingen die veel met min-
derheidsgroepen te maken hebben, en in het bemiddelen in en begeleiden van
concrete gevallen van discriminatie. Eventueel kan dit leiden tot strafrechte-
lijk optreden. Daarnaast zou onderzocht moeten worden of de bedoelde in-
stantie de mogelijkheid zou moeten hebben om in dergelijke gevallen een be-
vel of verbod uit te lokken bij de burgerlijke of administratieve rechter, even-
tueel afdwingbaar met een dwangsom.'

In haar reactie op dit rapport (maart 1980) geeft de Regering te verstaan de
discriminatie te willen bestrijden en de mogelijkheden van een anti-discrimi-
natie-instituut te zullen bestuderen. Tegen deze achtergrond is in het kader
van het eerste interdepartementale onderzoekprogramma (198011981) beslo-
ten een onderzoek te laten verrichten naar de ervaringen die in een aantal an-
dere landen zijn opgedaan bij de bestrijding van discriminatie naar ras. Daar-
bij werd verondersteld dat bij eventueel in Nederland te nemen maatregelen
profijt getrokken zou kunnen worden van die ervaringen. In verband met de be-
trokkenheid van verschillende ministeries werd door de toenmalige Ministers
van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van CRM opdracht verstrekt een stu-
die uit te voeren naar de ervaringen die in andere, met Nederland vergelijk-
bare, landen zijn verkregen met het nemen van maatregelen tegen rasdiscrimi-
natie, in het bijzonder door een anti-discriminatie-instituut (voor de volledige
tekst van de opdracht zie bijlage 1). De studie werd uitgevoerd door een mede-
werker van de Directie Vreemdelingenzaken onder supervisie van, en volgens
de regels geldend bij, het WODC.
Tezelfdertijd hebben de drie genoemde Ministers een andere opdracht aan het
WODC gegeven: gevraagd werd een inventarisatie te maken van bepalingen in
de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid gemaakt wordt tus-
sen allochtonen en autochtonen 2). Omdat de opdrachtgevers zich realiseer-
den dat beide onderzoeken duidelijke raakvlakken vertonen, is, ter bevorde-
ring van een goede onderlinge afstemming van beide projecten, een begelei-
dingscommissie voor deze twee onderzoeken benoemd. Voor de samenstel-
ling van de begeleidingscommissie zij verwezen naar bijlage 2.

Ondanks het feit dat dus naar één kant een zekere begrenzing van het onder-
zoek was aangegeven, bleek al spoedig na de aanvang van de studie dat een
nadere afbakening van het onderwerp nodig was. Deze afbakening is evenwel
niet mogelijk zonder een nadere omschrijving van een aantal begrippen. Daar-
om zal in paragraaf 1.2 ingegaan worden op de begripsomschrijving. In para-
graaf 1.3 komt dan de nadere invulling van de onderzoekopdracht ter sprake.

1.2 Begripsomschrijving
Het geven van omschrijvingen van het begrip `discriminatie', in het bijzonder
rasdiscriminatie', van de varianten daarvan en van daarmee samenhangende
of verwante verschijnselen is zowel een noodzakelijke als een hachelijke aan-
gelegenheid. Noodzakelijk omdat de lezer dient te weten op welke wijze de
auteur de diverse begrippen hanteert. Hachelijk omdat de omschrijvingen nog
geenszins vaststaan en verschillende auteurs verschillende definities hante-
ren. Hachelijk ook omdat bij de beoordeling van concrete situaties verschil-
lende conclusies getrokken kunnen worden. Het zou ons - in het kader van
deze naar tijd en mankracht beperkte studie - te ver voeren een diepgaande
beschouwing over de diverse gehanteerde begrippen te geven. Wij volstaan
daarom met een korte bespreking van de te hanteren begrippen.

Discriminatie
Onder rasdiscriminatie verstaan wij `het maken van onderscheid naar ras zon-
der objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond.'

2) Deze inventarisatie is in januari 1983 verschenen onder de titel: Minderheid - Minder recht?, mr.
H.H.M. Beune en mr. A.J.J. Hessels, WODC rapport nr. 35.
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Ten aanzien van het eerste onderdeel van deze definitie (het maken van on-
derscheid) is aansluiting gezocht zowel bij artikel 1 van het Internationaal Ver-
drag van 7 maart 1966 als bij artikel 429quater Wetboek van Strafrecht, waarin
bij Wet van 22 mei 1981 (S. 306) 'achterstellen wegens ras' gewijzigd is in 'on-
derscheid maken wegens ras'.
Genoemd Verdrag verstaat in artikel 1, eerste lid, onder raciale discriminatie:
'elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van
ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel
heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch,
sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven te-
niet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan
ten gevolge heeft.'
Deze definitie is vrijwel gelijkluidend overgenomen in artikel 90quater Wet-
boek van Strafrecht.

De ruime definitie in het eerste lid van artikel 1 van het Verdrag wordt in de vol-
gende leden enigszins ingeperkt. Allereerst door het Verdrag niet van toepas-
sing te verklaren op vormen van onderscheid (etc.) die door een Staat, partij bij
het Verdrag, in acht worden genomen tussen onderdanen en niet-onderdanen
(men denke aan de vreemdelingenwetgeving). Voorts door wettelijke bepalin-
gen betreffende nationaliteit, staatsburgerschap of naturalisatie niet aan te
tasten, mits zij geen discriminatie inhouden ten aanzien van een bepaalde na-
tionaliteit. Tenslotte door niet als raciale discriminatie aan te merken 'bijzon-
dere maatregelen die uitsluitend zijn genomen voor de behoorlijke ontwikke-
ling van bepaalde rasgemeenschappen, etnische groepen of personen die be-
scherming behoeven om hun een gelijk genot of de gelijke uitoefening van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te verzekeren, mits deze
maatregelen niet tot gevolg hebben dat voor verschillende rasgemeenschap-
pen afzonderlijke rechten in stand worden gehouden en zij niet van kracht blij-
ven nadat de oogmerken waarmede zij zijn genomen, zijn bereikt.'

Ten aanzien van het tweede onderdeel (ras) wordt de uitspraak van de Hoge
Raad van 15 juni 1976 (N.J. 1976, 551), gevolgd, waarin wordt bevestigd dat ras
moet worden uitgelegd naar de kennelijke strekking van de in artikel 1 van ge-
noemd Verdrag gegeven opsomming, waarin naast 'ras' ook worden ge-
noemd: huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming 3).

Wat betreft het derde onderdeel (zonder objectieve en redelijke rechtvaardi-
gingsgrond) is aansluiting gezocht bij het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens in zijn uitspraak in de Belgische taal-zaak, arrest van 23 juli 1968,
(Publ. E.C.H.R., Series A, vol. 6 (1968)).

Het is niet wel doenlijk om nauwkeurig te omschrijven wat wel en niet onder
een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond moet worden'verstaan. Wat
het overheidsoptreden betreft kan men denken aan het vreemdelingenbeleid:
de Commissie voor de Rechten van de Mens heeft in de zaak 7729/76 (Agee v.
Verenigd Koninkrijk) de status van vreemdeling op zichzelf reeds een objec-
tieve en redelijke rechtvaardiging voor een verschil in behandeling tussen on-
derdanen en vreemdelingen op het gebied van immigratiewetgeving genoemd.
Dit neemt niet weg dat zich zeer wel gevallen kunnen voordoen waarin de over-
heid er niet in slaagt een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond aan te
voeren voor een bepaalde maatregel of een bepaald beleid: zo zal een beleid
dat tot enige vorm van apartheid leidt of kan leiden naar men mag verwachten

3) Zie mr. L.A.N.M. Barnhoorn, 'De term 'ras' in de Uitvoeringswet van het Anti-
Rassendiscriminatie-verdrag', Toepassing en interpretatie door de rechter, NJB, 1977, blz. 969-
977.
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deze toets nimmer doorstaan. Wat het optreden van particulieren betreft kan
men bv. denken aan het geval van een beroepsfotograaf, die voor een bepaal-
de nauwkeurig omschreven opdracht alleen kleurlingen als fotomodel mag
gebruiken. Kunnen hij en/of zijn opdrachtgever dit onderscheid objectief en
redelijk rechtvaardigen dan worden blanken niet naar hun (blanke) ras gedis-
crimineerd.

De begrippen 'racisme' en 'rasvooroordeel' hangen nauw samen met 'rasdis-
criminatie', doch dienen daar wel van onderscheiden te worden.

Volgens Bovenkerk verstaat men onder 'racisme' een samenhangend stel uit-
spraken over de mindere kwaliteit van een ander ras of van andere rassen (Bo-
venkerk e.a., 1978, blz. 29). Naar men mag aannemen is ook het hebben van op-
vattingen over de mindere kwaliteit van een ander ras voldoende om van ra-
cisme te spreken.

In navolging van G.W. Allport stelt Bovenkerk dat men met 'rasvooroordeel'
gewoonlijk bedoelt een rigide en emotioneel geladen opvatting over een ra-
ciale of etnische groep of over dé individuele leden daarvan, welke steunt op
onvoldoende of eenzijdige kennis van ter zake dienende informatie, of op een
- naar de maatstaven van empirische wetenschap - fictief bewijs (Boven-
kerk e.a., 1978, blz. 28 en 29). Zet iemand zijn racistische of rasbevooroordeel-
de opvattingen om in daden of handelingen, dan discrimineert hij of zij naar
ras. Het is niet strikt noodzakelijk dat iemand die naar ras discrimineert ook
racistisch of raciaal bevooroordeeld is; men denke aan een exploitant van een
horecabedrijf die uit vrees voor verlies van autochtone klanten of voor proble-
men in zijn bedrijf leden van minderheidsgroeperingen weert of slechts tot
een bepaald percentage toelaat. Deze strafbare discriminerende handeling
heeft een commercieel motief en behoeft niet te betekenen dat de horeca-
exploitant racistisch of raciaal bevooroordeeld is. Omgekeerd kan iemand ra-
cistisch of raciaal bevooroordeeld zijn zonder zijn opvattingen uit te spreken
dan wel tot rasdiscriminatoire handelingen over te gaan. Door het feit dat de
definitie in het Verdrag vrijwel gelijkluidend is overgenomen in artikel
90quater Wetboek van Strafrecht is strafrechtelijk gezien het motief echter
niet relevant ('onderscheid dat ten doel heeft of ten gevolge kan hebben').

Discriminatie zal in de meeste gevallen bewust plaats hebben. Toch is het niet
onmogelijk dat mensen bok onbewust naar ras discrimineren, waarbij men bij
wijze van voorbeeld zou kunnen denken aan een (naar ras discriminerende)
werkgever die uit macht der gewoonte net als zijn vader en grootvader slechts
Friezen pleegt aan te nemen en deze gewoonte als verklaring geeft voor het
weigeren van de sollicitatie van een lid van een allochtone minderheidsgroep.
Voorbeelden van - bewuste - discriminatie naar ras zijn:

het weigeren van de toegang tot een horecabedrijf aan een allochtoon, dan
wel het beperken van het aantal allochtonen tot een bepaald percentage
van het totale aantal bezoekers;

het weigeren een kamer te verhuren aan een allochtoon;

het verzoeken aan het Gewestelijk Arbeidsbureau om geen Surinamers
langs te sturen.

Het hierboven omschreven begrip discriminatie is het klassieke begrip,
waarin de nadruk ligt op een individuele dader die (meestal opzettelijk) een in-
dividueel slachtoffer met onderscheid behandelt. Dit begrip wordt thans ook
wel 'directe' discriminatie genoemd, zulks ter onderscheiding van 'indirecte'
discriminatie.

Een verschijnsel dat verder geen uitwerking zal krijgen maar wel gesignaleerd

4



dient te worden, is de mogelijkheid van spanning tussen verschillende grond-
rechten. Het bij de bestrijding van rasdiscriminatie van groot belang zijnde
grondrecht van gelijke bescherming door en gelijkheid voor de wet kan met de
vrijheid van vereniging en vergadering of de godsdienstvrijheid in conflict ko-
men. Een dergelijke vraag kan zich bv. voordoen indien een op christelijke
grondslag opgerichte woningbouwvereniging van haar leden c.q. aspirant-
huurders onderschrijving van haar grondslag eist. Zou er geen enkele woning-
bouwvereniging bereid zijn om bv. Turken of Marokkanen te accepteren, dan
bestaat er voor deze bevolkingsgroep rechtsongelijkheid: een aanzienlijk deel
van de markt voor redelijk betaalbare huurwoningen is voor hen dan afgeslo-
ten. Het is de vraag of men in een dergelijk geval niet, vanwege het feit dat de
woningbouwvereniging een taak van algemeen belang uitvoert, de voorrang
zou moeten geven aan het recht van gelijke behandeling boven het recht van
vereniging.

Indirecte discriminatie
Onder indirecte discriminatie wordt verstaan een behandeling die formeel
geen onderscheid maakt - op papier raciaal neutraal is - maar bij toepas-
sing in de praktijk nadeliger blijkt uit te werken op een minderheidsgroepering
dan op de meerderheid. Men kan bij wijze van voorbeeld denken aan een werk-
gever die elke sollicitant dezelfde psychologische test laat afleggen, maar
deze test zo opstelt of laat opstellen dat sollicitanten met een andere cultu-
rele achtergrond ongetwijfeld mindere resultaten zullen behalen (bv. door aan
alle sollicitanten de vraag te stellen wie Willem van Oranje is). Het is in deze
benadering van het discriminatievraagstuk niet nodig dat er een aanwijsbaar
individueel slachtoffer is; wel zal het nadelig effect op een minderheidsgroe-
pering aangetoond moeten worden.

Het begrip indirecte discriminatie (in de Amerikaanse rechtsliteratuur ook be-
kend als `adverse impact') is afkomstig uit de Verenigde Staten en ontwikkeld
als een antwoord op de uitwijkmechanismen na het verbod op directe discri-
minatie neergelegd in de Civil Rights Act 1964 4)

De oorsprong van het begrip is te vinden in de uitspraak van het Amerikaanse
Supreme Court in de landmark case Griggs versus Duke Power Co (401 US
424, 1971), in welke zaak het Hooggerechtshof regels heeft geformuleerd
waaraan de voorwaarden die een werkgever aan een sollicitant stelt moeten
voldoen wil hij niet van discriminatie worden beschuldigd. In deze zaak kon-
den de advocaten van de gedaagde Duke Power Co. in North Carolina (een
energiebedrijf dat voor de Civil Rights Act 1964 openlijk discrimineerde en dat
daarna de eis stelde dat ieder die bij het bedrijf als kolensjouwer wilde komen
werken ten minste een highschooldiploma moest bezitten en zich aan twee
psychologische tests moest onderwerpen) het Hooggerechtshof er niet van
overtuigen, dat een highschooldiploma en twee tests iets te maken konden
hebben met de bekwaamheid waarmede men kolen zou kunnen sjouwen of
scheppen. In de zaak Dothard v. Rawlinson (433 US 321) uit 1977 gaf het Su-
preme Court eenzelfde beslissing in een geval van sexe-discriminatie.

Het grote belang van deze ontwikkeling ligt onder andere in de omkering van
de bewijslast. Kan aangetoond worden dat een bepaald selectiecriterium -
en wellicht ook .een bepaald selectiemechanisme zoals het via mondelinge
aanbeveling van in dienst zijnde personeelsleden en niet via openbare aan-
kondigingen recruteren van personeel - een nadelige uitwerking heeft op een
minderheidsgroep, dan is er een `prima facie' geval van discriminatie. De
werkgever dient dan te bewijzen dat er geen sprake van discriminatie is, bv.

4) Voor de literatuur zie men Lustgarten (1978 en 1980), mr. J. Hoens (NJB 1981, blz. 260-261) en het
NJCM-Bulletin maart/april 1980 (no. 5-2, blz. 86-92), waarin men ook de tekst aantreft van de
eerste wettelijke verwoording van het begrip, ni. in artikel 1 (1) (b) van de Engelse Race Relations
Act 1976.



omdat er tussen de voorwaarde en het doel een vanuit zakelijk oogpunt bezien
noodzakelijke verhouding is. De betekenis van de uitspraak voor de Neder-
landse situatie is op dit moment moeilijk te overzien. Wel verdient vermelding
dat voorzover het de strafrechtelijke benadering betreft de Minister van Justi-
tie tijdens de behandeling van het nieuwe artikel 429quater Wetboek van
Strafrecht in de Tweede Kamer naar aanleiding van een voorgesteld amende-
ment om indirecte discriminatie onder de werkingssfeer van dit artikel te bren-
gen, het volgende heeft opgemerkt:
`Ik wil op haar betoog heel duidelijk zeggen dat het wetsontwerp inderdaad
beoogt mede indirecte discriminatie te omvatten. Het is door mij al ettelijke
malen gezegd; ik mag wijzen op de memorie van antwoord, ik mag ook wijzen
op verschillende stadia in het debat over vraagstukken van de Arabische boy-
cot. Daaruit kan onmogelijk iets anders worden afgeleid dan dat het maken
van onderscheid in zodanig ruime zin moet worden opgevat, dat er ook dat
handelen of nalaten dat een onderscheid wegens ras ten gevolge heeft, onder
valt.'
Sommige schrijvers 5) betwijfelen of indirecte discriminatie wel onder artikel
429quater Wetboek van Strafrecht verboden is, zich afvragende wat de rege-
ring precies onder indirecte discriminatie verstaat. Ook al zou indirecte discri-
minatie geen strafrechtelijke gevolgen hebben, deze uitbreiding of verruiming
van het discriminatiebegrip zal (naar nog zal blijken) van grote betekenis kun-
nen zijn bij het bestrijden van discriminatie naar ras.

Ook binnen het indirecte discriminatieconcept kan men een bewuste en onbe-
wuste variant onderscheiden. Lustgarten (1980, blz. 12, 13) geeft van de eerste
variant een hypothetisch voorbeeld van een gemeente, die gedurende lange
tijd een verblijf van vijf jaar in de gemeente als eis stelt om voor huisvesting
van gemeentewege in aanmerking te komen. Drie jaar na de komst van een
aanzienlijk aantal niet-blanke immigranten, en in antwoord op een campagne
om gemeentelijke huizen blank te houden, verdubbelt de gemeente deze ter-
mijn. De tienjaarsbepaling is niet openlijk rasdiscriminatoir, en zou ook wel
enkele blanken uitsluiten, maar sluit in elk geval alle kleurlingen uit. Dit nu is
duidelijk een geval van bewuste, indirecte discriminatie.

Onbewuste indirecte discriminatie daarentegen is meer de discriminatie die
het gevolg is van lange tijd geleden gevestigde praktijken en patronen, die nog
niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie, waarin men grote en blijvende min-
derheidsgroeperingen in een land kent, danwel de rechten van deze groepen is
gaan erkennen (USA). Men kan bij wijze van voorbeeld denken aan werkgevers
die hun testprocedures niet voldoende op raciale neutraliteit toetsen. Een
voorbeeld van (naar wij aannemen onbewuste) indirecte discriminatie bij de
uitvoering van de Werkloosheidswet is te vinden in de uitspraak van de Cen-
trale Raad van Beroep van 16 maart 1978 (RSV 1978, nr. 239). Ingevolge het be-
paalde in artikel 31, eerste lid, aanhef en onder h en i van de Werkloosheids-
wet wordt geen uitkering ingevolge die wet toegekend aan de werknemer die
vakantie geniet noch aan de werknemer die buiten het Rijk woont of verblijf
houdt. Door een wet van 1976 daartoe bevoegd verklaard kan een bedrijfsver-
eniging bij (interne) richtlijn de uitsluiting van uitkering beperken tot een be-
paalde termijn (in dit geval 20 dagen). De eiser - van Marokkaanse nationali-
teit - had een vakantie in het buitenland genoten van bijna twee maanden.
De Centrale Raad van Beroep stelde tegenover het standpunt van de gedaag-
de bedrijfsvereniging dat de vakantieregeling op Nederlandse en buitenland-
se werknemers gelijk dient te worden toegepast:
`Dit leidt ertoe dat toepassing van de gehanteerde richtlijnen wel voor de
categorie van werknemers, voor wie vakantie in het buitenland van ten
hoogste 20 dagen geenszins ongewoon is, een positief (gunstig) effect kan
hebben, doch voor de categorie van werknemers waartoe eiser behoort, voor

5) mr. A.W. Heringa en mr. T. Knoop Pathuis, Huisvesting en Discriminatie, NJCM•Bulletin,
sept./okt. 1981, jrg. 6-5, blz. 291.
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wie het juist gebruikelijk is jaarlijks gedurende een langere periode in het land
van herkomst te verblijven, in de praktijk althans als regel niet anders dan tot
weigering van uitkering kan leiden. Gedaagde stelt deze beide categorieën
formeel wel gelijk, maar in feite maakt gedaagde zijn bereidheid, om ten aan-
zien van de tot de laatstbedoelde categorie behorende verzekerden de uitslui-
ting van het recht op uitkering te beperken, afhankelijk van het voldoen aan
een vereiste, waarvan blijkens het voorgaande in redelijkheid van hen niet kan
worden gevergd dat zij daaraan voldoen.'

Directe en indirecte discriminatie tesamen vormen het discriminatiebegrip in
negatieve zin. In tegenstelling hiermee staat het begrip positieve discrimina-
tie dat hierna aan de orde zal komen.

Positieve discriminatie
Onder positieve discriminatie - in de Verenigde Staten ook wel 'reverse dis-
crimination' of omgekeerde discriminatie genoemd - verstaan wij het maken
van onderscheid ten gunste van personen of een groep van personen wegens
ras (voorkeursbehandeling) met als doel het verbeteren van de positie van de
betreffende persoon of groep van personen 6). Heeft het verbod van negatieve
discriminatie als doel het scheppen of bereiken van gelijke kansen ('equal op-
portunity'), degene die het middel van positieve discriminatie voorstaat ver-
laat het idee dat een dergelijk verbod tot feitelijke materiële (in tegenstelling
tot formele) gelijkheid leidt en tracht door speciale voorkeursmaatregelen het
doel, een gelijk aandeel ('fair share'), te bereiken.

Sloot onderscheidt ter rechtvaardiging van positieve discriminatie twee rede-
neerpatronen, het retrospectieve en het prospectieve. Het retrospectieve rede-
neerpatroon zoekt aanknoping bij de discriminatie die in het verleden door
minderheden is ondervonden, terwijl het prospective redeneerpatroon posi-
tieve discriminatie tracht te rechtvaardigen op grond van de effecten die men
ervan verwacht. Deze redeneerpatronen zou men op één lijn kunnen stellen
met de objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond, die aangetoond moet
worden wil men van het in artikel 1.1. van de Grondwet neergelegde beginsel
van gelijke behandeling en verbod van onderscheidende behandeling wegens
onder andere ras kunnen afwijken. Daarbij zij vermeld, dat het toepassen van
positieve discriminatie, zelfs als de tijdelijkheid der maatregelen duidelijk is,
bepaald niet onomstreden is, zulks in tegenstelling tot het opheffen van nega-
tieve discriminatie.

Affirmative Action
Een ander begrip wordt in het begin van de jaren '60 in de Verenigde Staten
door President Kennedy in Executive Order 10925 van 6 maart 1961 geïntrodu-
ceerd: 'affirmative action'. Dit begrip kan wellicht het beste met 'extra inspan-
ning' worden vertaald. 'Affirmative action' is niet gelijk te stellen met voor-
keursbehandeling, noch op één lijn te stellen met positieve discriminatie. Het
is veeleer het doen van positieve stappen ('iets meer') om gelijke kansen te
scheppen voor diegenen, die in een achterstandspositie verkeren, bv. omdat
tegen hen in het verleden gediscrimineerd werd, en zij daarvan nog steeds na-
delige gevolgen ondervinden. Is 'affirmative action' het middel, het instru-
ment, het doel is gelijke kansen. 'Affirmative action' is in wezen de erkenning
van het feit, dat gelijkheid van kansen - indien al verwezenlijkt - betrekke-
lijk weinig te betekenen heeft indien het uitgangspunt, de beginsituatie, van
diegenen die van deze gelijke kansen gebruik maken in ernstige mate ongelijk
is. Bij maatregelen in het kader van 'affirmative action' denke men aan quota

6) De definitie is enigszins gewijzigd overgenomen van mr. drs. B.P. Sloot (Ars Aequi 1981, blz. 658)
die positieve discriminatie als tegenhanger van negatieve discriminatie definieert als
'het maken van onderscheid tussen mensen op grond van kenmerken welke doorgaans niet ter
zake zijn, maar in de gegeven situatie tot doel hebben de positie van de desbetreffende personen
te verbeteren'.
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en aan tijdschema's ter bereiking van een raciaal evenwichtiger situatie in be-
drijven en op de woningmarkt, aan trainings- en scholingscurssen en aan ver-
betering van bestaande recruterings- en promotiesystemen.

Een voorbeeld (uit de Verenigde Staten) is het bij de toelating voor een univer-
siteit ten behoeve van minderheden beschikbaar houden van een bepaald per-
centage plaatsen. Voor Nederland denke men aan de 5%-quotumregeling in
het voorontwerp van Wet arbeid gehandicapte werknemers.

De bestrijding van discriminatie naar ras
Tenslotte de rasdiscriminatie-bestrijding. In dit rapport wordt daarbij een on-
derscheid gemaakt tussen repressieve vormen en preventieve vormen van
bestrijding. Repressieve. vormen van bestrijding van rasdiscriminatie zijn
reacties op discriminatoire gedragingen die hebben plaatsgevonden. Naast
strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties moet daarbij ook aan andere
sancties gedacht worden, bv. administratiefrechtelijke als het intrekken van
vergunningen. Preventieve vormen van bestrijding van rasdiscriminatie rich-
ten zich op het voorkomen van het verschijnsel. Het hierboven omschreven
verschijnsel van 'affirmative action' is daar een voorbeeld van. In dit kader
wordt wel aangenomen dat het verkeren in een achterstandssituatie van een
bepaalde groepering een voedingsbodem is voor discriminatie door leden van
de meerderheid. 'Affirmative action' is dan een middel om deze achterstands-
situatie op te heffen en daarmee het verschijnsel discriminatie tegen te gaan.
Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om achterstandssituaties weg te wer-
ken, bv. via het onderwijs. Op deze wijze gezien is alle beleid dat gericht is op
het doen verdwijnen van achterstandssituaties van etnische of raciale groepe-
ringen tevens een preventieve vorm van bestrijding van rasdiscriminatie. Kort
gezegd: 'affirmative action' is één van de vormen van het voeren van een ach-
terstandsbeleid, is een van de preventieve vormen van de bestrijding van ras-
discriminatie.

Niet alle discriminatie wortelt evenwel in achterstandssituaties. Van de Jo-
den kan men bv. bezwaarlijk zeggen dat de tegen hen bedreven discriminatie
samenhangt met het verkeren in een achterstandssituatie. In dit geval zal wel-
licht eerder gedacht moeten worden aan excessen voortvloeiend uit racisme
en/of rasvooroordeel. Uit dit voorbeeld valt af te leiden dat men alle oorzaken
van rasdiscriminatie zou moeten kennen om ook alle preventieve vormen van
de bestrijding daarvan te kunnen noemen (en bedenken!). Het zal duidelijk zijn
dat dit in het kader van deze studie te ver gaat. Volstaan wordt daarom met de
notie dat vele vormen van preventieve bestrijding mogelijk zijn en dat daarbij
niet alleen aan achterstandsbeleid maar ook aan andere mogelijkheden zoals
bv. voorlichting, stimuleren van samenwerking en bewustmaking van gediscri-
mineerden gedacht kan worden.

1.3 Nadere afbakening van de opdracht
In het kader van deze studie zal het niet mogelijk zijn alle denkbare vormen
van bestrijding van rasdiscriminatie te bezien.
De opdracht'een studie uit te voeren naar de ervaringen die in andere, met Ne-
derland vergelijkbare, landen zijn verkregen met het nemen van maatregelen
tegen rasdiscriminatie, in het bijzonder door een anti-discriminatie-instituut'
is door ons aldus opgevat dat de nadruk zal liggen op juridische maatregelen
die expliciet genomen zijn om de rasdiscriminatie te bestrijden. Maatregelen
die om andere redenen genomen zijn en die (wellicht) tevens een preventieve
werking hebben met betrekking tot discriminatie, blijven in principe buiten be-
schouwing. Voorzover anti-discriminatie-instituten ook preventieve vormen
van bestrijding uitvoeren, zullen deze eveneens de revue passeren.

Bij de bestudering van de genomen maatregelen zal (conform de opdracht)
vooral aandacht gegeven worden aan specifiek voor de bestrijding van discri-
minatie opgerichte instituten. Daarnaast - en gedeeltelijk in verband daar-
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mee - zullen ook wettelijke maatregelen en belangrijke rechterlijke uitspra-
ken aan de orde komen. Volledig kan de studie in dit opzicht niet zijn; gepoogd
is evenwel de belangrijkste maatregelen - en de ervaringen daarmee - te
achterhalen.

Tenslotte zij vermeld, dat er veel meer vormen van discriminatie zijn dan die
wegens ras. De meest op de voorgrond tredende vorm is heden ten dage die
wegens sexe; andere vormen zijn discriminatie wegens godsdienstige overtui-
ging, politieke overtuiging, leeftijd, gehuwd zijn, andersgerichte seksuele ge-
aardheid, fysieke handicap, strafrechtelijke veroordeling e.d. Deze vormen
van discriminatie zullen in het onderstaande slechts aan de orde komen voor
zover er een verband is tussen de bestrijding van discriminatie naar ras en an-
dere vormen van discriminatie.

1.4 De volgende hoofdstukken
Na dit inleidende hoofdstuk zal hoofstuk 2 een weergave bevatten van maatre-
gelen in de Verenigde Staten van Amerika, en zal in hoofdstuk 3 de situatie in
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland worden behan-
deld. In hoofdstuk 4 worden de recente ontwikkelingen in Frankrijk, België en
Zweden bezien. Hoofdstuk 5 is gewijd aan Nederland, terwijl hoofdstuk 6 (de
slotbeschouwing) na een samenvatting beschouwingen bevat over de wijze,
waarop in Nederland het grondrecht van gelijke behandeling in de praktijk
meer concrete inhoud zou kunnen krijgen. In dit slothoofdstuk zal ook aan-
dacht worden besteed aan de mogelijkheden en modaliteiten van een anti-dis-
criminatie-instituut.
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2 De Verenigde Staten van Amerika

In de Verenigde Staten van Amerika hebben velen zich op één of andere wijze
bezig gehouden met de bestrijding van raciale discriminatie. De wetgever, de
rechterlijke macht, federale en lagere overheden en particuliere organisaties
hebben daarbij een rol gespeeld. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd daarvan
een overzicht te geven. Daartoe komt in de eerste paragraaf de historische
ontwikkeling aan de orde. In deze ontwikkeling heeft, naar zal blijken, de rech-
terlijke macht een belangrijke rol gespeeld. In de volgende paragrafen wordt
ingegaan op de huidige situatie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
de federale overheid (paragraaf 2), de statelijke en stedelijke overheden (para-
graaf 3), en de particuliere organisaties (paragraaf 4). In paragraaf 5 wordt een
samenvatting gegeven.

2.1 Historisch overzicht van de ontwikkeling van de rassenverhoudingen en de
bestrijding van discriminatie (1)
Afschaffing van de slavernij en vervolgens de `separate but equal'-doctrine
In het midden van de zeventiende eeuw begint in Virginia de slavernij: Britse,
Spaanse, Portugese en Nederlandse kooplieden brengen ter voorziening in de
behoefte aan goedkope arbeidskrachten Afrikaanse negers de oceaan over en
verkopen deze aan de blanke Engelse kolonisten.

Na het einde van de Burgeroorlog in 1865 legt het winnende Noorden het Zui-
den zijn wil op door het te dwingen tot het aanvaarden van een drietal Amen-
dementen op de Constitutie. Het Dertiende (1865) schaft de slavernij af, als-
mede onvrijwillige dienstbaarheid, het Veertiende (1868) geeft iedere ge-
borene op het grondgebied van de Verenigde Staten het burgerschap (met ver-
bod aan de Staten om de privileges van dat burgerschap te verkorten of om
aan iemand de gelijke bescherming van de wet of een behoorlijk proces te ont-
zeggen), terwijl het Vijftiende (1870) rasdiscriminatie met betrekking tot het
recht om te stemmen verbiedt. Een tien jaar durende `Period of Reconstruc-
tion' volgt, die een massale hoeveelheid federale en staatswetten oplevert, ge-
richt op het afschaffen van allerlei verboden en op het doen deelnemen van
zwarten aan de samenleving op gelijke voet als blanken. In Louisiana en
South-Carolina worden zelfs gemengde scholen geëist.

De reconstructieperiode wordt abrupt afgebroken en gevolgd door een lang-
durige periode van zuidelijke restauratie, waarin veel van de winst van de re-
constructieperiode teloor gaat. Er worden weer rassenwetten ingevoerd, die
gezamenlijk te boek staan als de Jim Crow-wetten. De rol van het Hoogge-
rechtshof (Supreme Court) is in deze tijd van groot belang. Dit Hof heeft met
betrekking tot het kiesrecht elke vorm van discriminatie steeds afgewezen. Op
het gebied van de toegang tot de openbare gelegenheden en voorzieningen
heeft het Hof echter lange tijd scheiding van rassen toegestaan. Zo wordt in
1883 een wet die apartheid verbood ongrondwettig verklaard. Het Hoogge-

Voor deze uiteenzetting is gebruik gemaakt van de werken van Gunner Myrdal, Simpson/Yinger,
Claiborne, Kroes, lest-Sloot en Santa Cruz.
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rechtshof overweegt, dat nu de slaaf een burger is geworden hij ophoudt de
speciale bescherming van de wet te genieten en hij er mee moet leren leven
dat iedereen vrij is om als gast te ontvangen wie hij wil, te vervoeren wie hij wil
of tot zijn concert of theater toe te laten wie hij wil. Dit is het begin van de tijd
van lynch-partijen en apartheid (segregatie).

In 1896 bevestigt het Hooggerechtshof in de zaak Plessy versus Ferguson
(163 U.S. 537) een wet van Louisiana die raciale segregatie (apartheid) voor-
schreef voor de spoorwegen: gescheiden maar gelijke voorzieningen (de 'se-
parate but equal'-doctrine) waren geen schending van de equal-protection-
clause van het Veertiende Amendement.
De doctrine wordt later uitgebreid tot scholen, parken, sportterreinen, hotels,
amusementsgelegenheden, restaurants en alle andere vormen van openbaar
vervoer.
Verschijnselen die de toets van de gelijkheid in de 'separate but equal'-doc-
trine niet konden doorstaan werden evenwel verboden. In 1938 werd daarom
ook opdracht gegeven om een zwarte student toe te laten tot de juridische fa-
culteit van de Universiteit van Missouri, aangezien deze staat geen raciaal ge-
scheiden maar overigens gelijkwaardige opleiding kon bieden. In 1940 be-
vestigt het Supreme Court een beslissing van een lagere rechter, waarbij
wordt uitgemaakt dat blanke en zwarte leraren voor hetzelfde werk hetzelfde
salaris moeten ontvangen.
Ook op het gebied van de huisvesting heeft het Hooggerechtshof een aantal
discriminerende maatregelen verboden (1917 en 1927).

Particuliere organisaties en acties van overheden in de eerste helft van de 20e
eeuw.
Tegen het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw worden en-
kele particuliere organisaties opgericht door respectievelijk joden en zwarten.
Deze organisaties gaan als pressiegroepen optreden en trachten de discrimi-
natie te bestrijden door onder andere aan te dringen op speciale wetgeving en
door rechterlijke uitspraken uit te lokken. Het meest bekend geworden is wel-
licht de NAACP (National Association for the Advancement of Colored
People), opgericht in 1909.
Hoewel de strijd tegen discriminatie in Amerika vooral door de zwarten en de
joden is gestreden hebben later ook andere etnische groepen zich actief be-
toond (zie paragraaf 4).

Ook de overheid zit in deze periode niet geheel stil.
In 1941 verbiedt President Roosevelt discriminatie van zwarte werknemers in
de defensie-industrie, welke bepaling wordt gehandhaafd door in alle over-
heidscontracten met het particuliere bedrijfsleven bepalingen op te nemen
die de particuliere contractant verbieden wegens (onder andere) ras te discri-
mineren. Klachten kunnen bij een Committee on Fair Employment Practice
worden ingediend, die gedurende de vijf jaren van zijn bestaan 14.000 klach-
ten behandelt, waarvan 80% afkomstig van negers, 6% wegens geloof (voor-
namelijk Joden) en de resterende 14% wegens nationale afkomst (voorname-
lijk Mexicaans-Amerikaanse arbeiders). Het succes is niet onaanzienlijk, wan-
neer men weet dat het percentage minderheden-werknemers van minder dan 3
in 1942 stijgt tot meer dan 8 in 1944: anderhalf miljoen negers en Mexicaans-
Amerikanen vinden werk in vitale oorlogsindustrieën, zij het dat het getij mee
was en vele bedrijven op eigen initiatief negers aanstelden. De FEPC had
geen bevoegdheid om naleving van zijn richtlijnen af te dwingen. De instelling
moest het hebben van publiciteit en veroordeling in de publieke opinie.

In deze tijd worden ook door een aantal staten en steden anti-discriminatie-
wetten aangenomen. Daarbij worden meestal commissies enlof instituten in
het leven geroepen die op de naleving van de bepalingen moeten toezien en
klachten over eventuele schendingen in ontvangst dienen te nemen en te on-
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derzoeken. Enkele van deze instituties worden in paragraaf 3 van dit hoofd-
stuk besproken.

Het einde van de `separate but equal'-doctrine
In 1954 kiest de NAACP voor een frontale aanval op de 'separate but equal'-
doctrine, en vindt aan zijn zijde het Ministerie van Justitie dat in een nog on-
der President Truman aan het Hooggerechtshof uitgebracht advies zich even-
eens keert tegen deze doctrine. Het Supreme Court acht met eenparigheid van
stemmen in de vier zaken tezamen bekend als Brown versus Board of Educa-
tion (347 U.S. 483) scheiding naar ras bij het onderwijs inherent strijdig met ge-
lijkheid van. behandeling, aangezien de vereiste aanwezigheid van zwarte kin-
deren op raciaal gescheiden scholen hen de gelijke bescherming van het
Veertiende Amendement ontzegde, en breekt uitdrukkelijk met de overwegin-
gen van Plessy versus Ferguson. In de zaak bekend als Brown II (349 U.S. 294)
(1955) dringt het Hof er op aan dat invoering van desegregatie diende te ge-
schieden 'with all deliberate speed', ter beoordeling van plaatselijke districts-
rechters.

De uitspraak van het Supreme Court, die als 'landmark' (keerpunt) wordt ge-
zien, was van ontwrichtende betekenis voor het Zuiden. De reactie bekend on-
der de naam 'Massive Resistance' was hevig, ondanks het feit dat het Hof in
Brown II een overgangsperiode toestond. Het Hof werd beschuldigd van tiran-
nie en usurpatie en zou beïnvloed zijn door de door communisten geïnfiltreer-
de NAALP. De gebeurtenissen in Little Rock in september 1957, wanneer Pre-
sident Eisenhower de Nationale Garde van Arkansas onder federaal gezag
plaatst en federale troepen stuurt om negen zwarte kinderen naar een tot dat
moment blanke school te begeleiden, zijn het bewijs dat de schoolintegratie
op krachtig verzet stuit. In 1962 moet President Kennedy op dezelfde manier
optreden om James Meredith toegang tot de Universiteit van Mississippi te
verschaffen.

Brown versus Board of Education heeft geleid tot een periode van rechterlijk
activisme, ongekend in Amerika's geschiedenis. De door rechters afgedwon-
gen gebruikmaking van schoolbussen om desegregatie te bewerkstelligen
laat zien dat zij geen middel te zwaar achten om het doel te bereiken. Geleide-
lijk gaan de rechters over tot het formuleren van kwantitatieve criteria voor de
samenstelling naar ras van zowel het leerlingenbestand als het onderwijzend
personeel per school.
In deze tijd (1955-1956) worden door Ds Martin Luther King de succesvolle boy-
cots van de stadsbussen in Alabama georganiseerd, waarmee een einde ge-
maakt wordt aan de apartheid in het openbaar vervoer.

De 'Civil Rights'-wetten van 1957, 1960, 1964, 1965 en 1968.
De Civil Rights Act van 1957 is de eerste van een aantal wetten uitdrukkelijk
gericht op de bestrijding van discriminatie. De eerste wet richt zich op het
kiesrecht. Bij deze wet wordt een als tijdelijk bedoelde onafhankelijke Com-
mission on Civil Rights ingesteld, die tot taak krijgt om klachten te onderzoe-
ken inzake ontzegging of verkorting van het kiesrecht, zowel wegens ras als
wégéns enkele andere gronden zoals godsdienst en sexe. De Commission is
onafhankelijk en heeft subpoena powers (om getuigen te dwingen te verschij-
nen en om documenten op te eisen).
In 1960 wordt deze wet verder uitgebreid in die zin, dat thans ook Staten kun-
nen worden vervolgd indien zij discriminerende praktijken hanteren voorzover
het betreft het uitoefenen van het stemrecht; daarnaast eist deze wet het bij-
houden van kiesregisters die geïnspecteerd kunnen worden door de Attorney-
General (het hoofd van het ministerie van Justitie). Federale 'voting referee's'
(soort scheidsrechter ter oplossing van geschillen bij verkiezingen) kunnen
ten onrechte van hun stemrecht beroofde kiezers alsnog laten registreren.
Waar ook deze wet geen krachtig instrument blijkt te zijn komt de Voting
Rights Act 1965 met een originele oplossing: alle statelijke of lokale stem-
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rechtvereisten die worden (of kunnen worden) gebruikt om zwarten van het ge-
bruikmaken van hun stemrecht af te houden, worden ongeldig verklaard. Elk
nieuw stemrechtvereiste krijgt pas geldigheid als de Attorney-General danwel
een federaal gerechtshof heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben. De
federale regering kan wederom eigen ambtenaren benoemen om zwarte kie-
zers te registreren en om toe te zien op kieslokalen. Deze wet is succesvol en
effectief.

In 1964 volgt de beroemde Civil Rights Act 1964, niet beperkt tot het kiesrecht
maar zich uitstrekkend tot openbare gelegenheden (zowel door particulieren
als door overheden geëxploiteerd of onderhouden), scholen en de arbeids-
markt, niet evenwel tot huisvesting. Acties tegen rasdiscriminatie in hotels,
motels, restaurants, lunch counters, bioscopen, theaters en stadions kunnen
voor de rechter worden gebracht zowel door individuele slachtoffers als door
de Attorney-General, indien deze overtuigd is van het bestaan van een syste-
matisch patroon van discriminatie. De rechters kunnen 'injunctions' 2) beve-
len. Indien particulieren niet effectief tot vervolging van - alreeds onwettige
- discriminatie in overheidsfaciliteiten zoals parken, zwembaden, stadions,
bibliotheken, ziekenhuizen en scholen, kunnen overgaan, kan de Attorney-
General dat doen (Title III). Een krachtig wapen wordt aan de federale overheid
gegeven in de bepaling, dat allen die federale gelden ontvangen aan de wet
moeten voldoen; doen zij dat niet dan kunnen de fondsen worden geweigerd
(Title VI).

Voor discriminatie op de particuliere arbeidsmarkt stelt de Civil Rights Act
1964 de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) in, die tot taak
krijgt om beweerde gevallen van discriminatie op de arbeidsmarkt te onder-
zoeken, zowel op klacht als op eigen initiatief (Title VII). Een beschrijving van
de EEOC vindt men in par. 2 van dit hoofdstuk.

Vervolgingen van staten en lokale besturen wegens discriminatie op de ar-
beidsmarkt teneinde systematische patronen of praktijken van rasdiscrimina-
tie uit te bannen worden in beginsel behandeld door de Civil Rights Division
van het Ministerie van Justitie, welke afdeling acht secties heeft die zich be-
zighouden met het uitoefenen van het kiesrecht, de arbeidsmarkt, het onder-
wijs, de strafrechtelijke aspecten, het eventueel onthouden van subsidies aan
begunstigden van federale hulpprogramma's die zich aan discriminatie schul-
dig maken (Title VI), de uitvoering van Title III en met het Office of Indian
Rights (gevestigd in 1974).

Een andere instelling in het leven geroepen bij de Civil Rights Act 1964, is de
Community Relations Service van het Ministerie van Justitie. Deze heeft tot
taak om geschillen die rijzen naar aanleiding van discriminatoire praktijken,
waardoor rechten gegarandeerd bij de federale wetten of de interstatelijke
handel worden aangetast, te beslechten.

De huisvestingsdiscriminatie wordt aangepakt bij de Civil Rights Act 1968:
het wordt strafbaar om te weigeren een huis te verhuren of te verkopen of on-
derhandelingen daarover te weigeren aan iemand wegens diens ras. Het is te-
vens onwettig in de voorwaarden van een kooplverkoop of huur/verhuur we-
gens ras te discrimineren. Er zijn uitzonderingen voor kleine huizen bewoond
of verkocht door de eigenaar en voor verkoop of verhuur zonder makelaar. De
wet is niet van toepassing op bedrijfspanden.

Tussen 1957 en 1968 zijn dan alle belangrijke terreinen door middel van wetge-
ving aangepakt: het kiesrecht in 1957, 1960 en 1965, de openbare gelegenhe-
den en de arbeidsmarkt in 1964 en de huisvesting in 1968.

2) Een 'injunction' is een bevel een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. Een verklaring
van een aantal vreemde begrippen is opgenomen in bijlage 5.
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Hoewel in de nationale wetgeving dus veel aandacht aan de discriminatie-
bestrijding gegeven is, heeft de Verenigde Staten van Amerika het Internatio-
naal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elk vorm van rassen-
discriminatie wel ondertekend, doch (nog) niet geratificeerd. Naar het schijnt
bestaat er onzekerheid of het Verdrag verenigbaar zal blijken met de nationale
wetgeving, terwijl wellicht ook een zekere angst voor misbruik door andere
landen een rol speelt 3).

Indirecte discriminatie en 'affirmative action'
Na het breken met de 'separate but equal' doctrine (1954) verschuift de aan-
dacht van het verbod van segregatie naar het gebod van integratie. Een vol-
gende stap is de verschuiving van het beginsel van gelijke kansen voor ieder-
een (equal opportunity) naar het beginsel van een eerlijk deel (fair share) voor
elke groep. Reeds in 1963 spreekt de voorzitter van de New York City Commis-
sion on Human Rights zich uit voor voorkeursbehandeling van leden van min-
derheidsgroepen teneinde allen een gelijkwaardige plaats te geven.

In 1971 geeft het Supreme Court in de reeds eerder besproken zaak Griggs ver-
sus Duke Power Co. met unanimiteit van stemmen een ingrijpende uitbreiding
aan het discriminatiebegrip door daaronder ook te verstaan dat, wat men
thans als indirecte discriminatie omschrijft. Deze uitspraak heeft geleid tot
talloze gerechtelijke procedures over het al dan niet (indirect) discriminatoir
zijn van testprocedures. Procedures niet alleen tegen bedrijven maar ook te-
gen vakverenigingen, die in de Verenigde Staten opleidingen verzorgen en
vaak met bedrijven overeenkomen dat deze slechts leden van de betreffende
vakverenigingen zullen aanstellen.

Het Supreme Court heeft in 1978 de vraag moeten beantwoorden of de weige-
ring de blanke Allan Bakke toe te laten tot een plaats aan de medische facul-
teit van de Universiteit van Californië te Davis (100 plaatsen waarvoor in 1973
2.644 en in 1974 3.736 gegadigden waren) discriminatie naar ras van Bakke in-
hield, welke discriminatie strijd met het gelijkheidsbeginsel van het Veertien-
de Amendement en/of met het discriminatieverbod neergelegd in Title VI van
de Civil Rights Act 1964 zou opleveren. Van de 16 volgens een speciale toela-
tingsprocedure met het doel de positie van minderheidsgroepen (negers, In-
dianen, Mexicaanse Amerikanen en Aziatische Amerikanen) te verbeteren toe-
gelaten leden van minderheidsgroepen waren er namelijk met lagere cijfers
dan Bakke. Een scherp verdeeld Hof heeft met 5 tegen 4 stemmen geoordeeld
dat Bakke moest worden toegelaten, omdat de speciale toelatingsprocedure
in zijn toenmalige vorm onwettig was (438 U.S. Reports 265). Desalniettemin
mogen onderwijsinstellingen ras wel een rol laten spelen bij de selectie van
studenten. Door deze beslissing lijken zowel de voor- als de tegenstanders
van 'affirmative action'-programma's bevredigd; de voorstanders omdat de
voornaamste doeleinden van 'affirmative action' een vervolg konden krijgen,
zij het in een andere vorm dan de toelatingsprocedure van de Universiteit van
Californië (bv. in die van de Harvard Universiteit die niet met een quota-
systeem werkt maar met een puntensysteem, waarbij ras of afkomst een ze-
ker voordeel kan zijn), en de tegenstanders omdat Bakke's individuele over-
winning hun zienswijze ondersteunde dat 'affirmative action'-plannen dikwijls
te ver gaan.

De na de Bakke-beslissing ontstane vrees dat 'affirmative action'
programma's een moeilijke tijd tegemoet gaan lijkt niet bewaarheid te wor-
den. In 1979 heeft het Supreme Court in de zaak Kaiser versus Brian Weber
(een blanke staalarbeider) met 5 tegen 2 stemmen beslist, dat een door de
staalfabriek Kaiser met de staalarbeidersvakbond overgekomen trainingspro-

3) Zie N. Lerner, 1980, blz. 200.

15



gramma niet in strijd was met Title.VII van de Civil Rights Act 1964. In dit pro-
gramma was onder meer bepaald dat op elke blanke die volgens senioriteit in
aanmerking kwam voor een interne opleiding voor een hoger geschoolde func-
tie daarvoor ook een zwarte - ook al zou diens senioriteit lager zijn dan die
van een eveneens appliquerende blanke - in aanmerking zou komen; net zo-
lang tot het aantal zwarten in hogere functies proportioneel gelijk zou zijn aan
hun percentage van het totale arbeidersbestand in de omgeving van de staal-
fabriek. Ook op arbeidsterrein zijn derhalve speciale programma's voor zwar-
ten toegestaan, ondanks het feit dat de kansen voor sommige blanken door
deze programma's tijdelijk - totdat het doel bereikt is - kleiner zijn dan deze
zonder dergelijke programma's zouden zijn.

2.2 De Federale Overheid
De federale overheid tracht op drie verschillende wijzen de discriminatie (niet
altijd alleen naar ras, ook op andere gronden zoals sexe) te bestrijden.

1. Allereerst is een aantal wetten tot stand gebracht, waarin de norm duide-
lijk gesteld is. Deze wetten (de Civil Rights Acts) zijn in de vorige paragraaf
besproken.

2. Op de tweede plaats worden er apparaten ter handhaving van dé wetten of
Presidentiële besluiten zoals de Executive Orders geschapen, soms in de
vorm van onafhankelijke instituten zoals de Equal Employment Oppor-
tunity Commission (EEOC), soms in de vorm van speciale. afdelingen op
Departementen: de Civil Rights Division van het Ministerie van Justitie, het
Fair Housing and Equal Opportunity Office van het Department of Housing
and Urban Development (HUD) het Office of Civil Rights in het Department
of Health, Education and Welfare en het Office of Federal Contract Com-
pliance Programs (OFCCP) van het Department of Labor.

3. Op de derde plaats maakt de federale overheid gebruik van haar macht als
aanbesteder van grote werken. Zij eist non-discriminatie (en soms meer)
van haar contractanten.

Op de onder 2 en 3 genoemde middelen wordt hieronder nader ingegaan.

2.2.1 Apparaten ter handhaving van de Civil Rights
Teneinde toe te zien op de naleving van de Civil Rights wetten waarbij discri-
minatie op verschillende terreinen uitdrukkelijk verboden wordt, is een aantal
overheidsinstituten in het leven geroepen, die soms verbonden zijn aan de be-
langrijkste departementen, soms onafhankelijk zijn.

De federale instituten werken samen met statelijke en stedelijke anti-discrimi-
natie-instituten, waarbij de statelijke en stedelijke instituten de eerste zijn om
individuele klachten te behandelen (en daartoe ook in veel gevallen meer be-
voegdheden hebben), terwijl de federale instituten dienen als vangnet voor
klachten die op lager niveau niet (voldoende) worden behandeld. Bovendien
leggen de federale instituten zich meer toe op algemene zaken. Te denken valt
daarbij aan het opsporen van discriminerende praktijken van grote werkge-
vers of makelaars, aan voorlichting door middel van richtlijnen inzake bv. non-
discriminatie en 'affirmative action' en aan training van medewerkers van la-
gere instellingen en anderen die de discriminatie actief bestrijden.

Naast de vakdepartmenten speelt ook het Ministerie van Justitie (Openbaar
Ministerie) een belangrijke rol. Indien zij meent dat een zaak het openbaar be-
lang betreft kan zij een civiele actie beginnen.

Alles bij elkaar zijn er in de Verenigde Staten enkele honderden instituten, in-
stellingen of speciale departementale afdelingen die zich op een of andere
manier met de bestrijding van discriminatie bezighouden. In het verleden
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heeft dit meer dan eens aanleiding gegeven tot competentie- en andere ge-
schillen; thans lijkt men evenwel te proberen tot enige afstemming en coordi-
natie te komen.
Waar de bestrijding van discriminatie zich thans vooral richt op de arbeids-
markt en de huisvesting zullen de federale instituten die op deze gebieden op
de naleving van de Civil Rights Acts toezien hieronder kort worden besproken.

De Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)
Inleiding
De federale Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) is de groot-
ste Amerikaanse overheidsinstelling belast met het bestrijden van discrimina-
tie. In het leven geroepen bij Title VII van de Civil Rights Act 1964, is de EEOC
belast met het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat
het niet alleen om discriminatie wegens ras, maar ook om discriminatie op an-
dere gronden, bv. sexe, leeftijd, godsdienst en handicap. De EEOC is ook be-
last met de handhaving van de wet gelijk loon uit 1963.

De Commissie bestaat uit vijf leden, van wie er niet meer dan drie mogen be-
horen tot dezelfde politieke partij. Zij worden benoemd door de President voor
een termijn van vijf jaren. De Commissie is onafhankelijk. De begroting moet
in 1980 ongeveer $ 119 miljoen bedragen hebben. Het personeelsbestand be-
droeg eind 1979 3489 personen, het percentage zwarten 49,3. Het aantal ju-
risten bedraagt ongeveer 300. De EEOC heeft verspreid over de Verenigde Sta-
ten 22 districtskantoren en ook nog eens 27 zogenaamde'area offices'. Inmid-
dels moet ook de EEOC afslanken, zodat budget en personeelsbestand inmid-
dels waarschijnlijk verlaagd zijn.

Aanvankelijk had de EEOC tot taak individuele klachten te behandelen en
daarop te reageren door middel van overleg, verzoening en overreding. In 1972
worden de bevoegdheden uitgebreid, in 1974 wederom en ditmaal met de be-
langrijkste bepaling dat de EEOC een civiele actie kan beginnen indien er een
'reasonable cause' is om een patroon of praktijk van discriminatie te ver-
moeden.

De eerste tien jaren heeft de EEOC zich vooral bezig gehouden met het behan-
delen van individuele klachten. Vanwege gebrek aan geld en gebrek aan vol-
doende gekwalificeerd personeel liep de werkvoorraad gigantisch op, eind
1975 culminerend in een achterstand van 120.000 zaken. De gemiddelde af-
handelingsduur voor een klacht bedroeg na die tien jaren 32 maanden. Daar-
naast werd gepoogd de zg. 'systemic discrimination' te attaqueren. Hierbij
gaat het om bepaalde praktijken die hele groepen van (potentiële) werknemers
discrimineren. De EEOC trachtte beide doelstellingen, de behandeling van in-
dividuele klachten en het aanpakken van discriminerende praktijken, tege-
lijkertijd te verwezenlijken door het onderzoek van individuele klachten uit te
breiden of om te zetten, zodat zij de omvang van een groepsklacht ('class
action') konden aannemen. Deze benadering bleek het bereiken van beide
doelstellingen te benadelen. Eén en ander leidde tot veel kritiek op en een
slechte reputatie van de EEOC. Eind 1977 zijn er vergaande veranderingen in
de organisatie aangebracht onder het Presidentschap van Carter en onder lei-
ding van Eleanor Holmes Norton, de voorzitster die inmiddels onder het Presi-
dentschap van Reagan vervangen is. De veranderingen betroffen het splitsen
van de individuele klachten en de meer systematisch gerichte activiteiten en
verbetering van onderdelen van beide soorten activiteiten.

De EEOC verricht thans de volgende taken:

het behandelen van individuele klachten;

het opsporen en behandelen van structurele gevallen van discriminatie;
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- het opstellen van richtlijnen voor non-discriminatie en 'affirmative action';

- het verzorgen van trainingen voor hen die de discriminatie bestrijden.

Individuele klachten
De EEOC kan individuele klachten in behandeling nemen en deze trachten op
te lossen door middel van overleg, overreding en verzoening; lukt dit niet dan
kan de EEOC sinds 1972 een civiele actie beginnen. De EEOC kan zelf geen
uitspraken doen of sancties opleggen.

De EEOC is echter niet steeds bevoegd. Indien er een statelijke of stedelijke
instelling is die bevoegdheid heeft, en daarvan zijn er vele, dan dient de EEOC
de zaak in eerste instantie daarnaar door te verwijzen.
Om een inzicht te geven in de verhoudingen tussen de EEOC en de statelijke
en stedelijke instellingen zij vermeld dat in 1979 van de in totaal 66.569 ont-
vangen klachten er 31.190 voor rekening van de statelijke en plaatselijke in-
stellingen kwamen en 35.279 voor rekening van de EEOC.

Gedurende 60 dagen heeft de statelijke of lokale instelling uitsluitend be-
voegdheid over de klacht, waarna de klager zich met zijn klacht mag richten
tot de EEOC. De klacht moet evenwel in eik geval bij de EEOCworden inge-
diend binnen 30 dagen nadat de statelijke instelling daarover beschikt heeft,
of binnen 300 dagen na de discriminerende handeling, ongeacht wat de state-
lijke instelling doet. Daarna heeft de EEOC een uitsluitende bevoegdheid voor
nog eens 180 dagen. Pas na het verstrijken van deze periode heeft de klager
het recht om indien de EEOC dit niet doet de verweerder voor een federaal ge-
recht te dagen.
De procedure is gecompliceerd en heeft nogal eens tot verwarring geleid. De
laatste jaren probeert men de procedures zoveel mogelijk te vereenvoudigen.
Tenslotte zij vermeld dat de EEOC elke klacht die met succes door een state-
lijke of stedelijke instelling wordt afgehandeld, subsidieert.

Structurele discriminatie
De EEOC kent een programma ter behandeling van discriminatiepatronen die
als het ware deel uitmaken van het beleid van instellingen (werkgevers en vak-
bonden) en waar groepen van werknemers de dupe van kunnen zijn ('systemic
discrimination').

Kern van deze aanpak is dat men vooraf uitgebreid onderzoek pleegt naar en
gegevens opspoort over de totale arbeidssituatie in een bepaald gebied, zodat
men in staat is een bepaalde werkgever te identificeren, wiens personeels-
bestand naar etnische samenstelling significant niet representatief is voor
het totale arbeidsaanbod in de regio, dan wel sterk afwijkt van de personeels-
samenstelling van soortgelijke werkgevers in dat gebied. Hoewel dergelijke
afwijkingen niet meteen een schending van de wettelijke verplichting tot
'equal employment opportunity' betekenen of bewijzen, stellen zij de EEOC
wel in staat om de toch niet onbeperkte mankracht en middelen zo rationeel
mogelijk aan te wenden. Bovendien kan de EEOC zodoende haar onderzoek-
activiteiten baseren op het beginsel van 'de slechtste eerst', waarmee naar zij
stelt alle werkgevers gebaat zijn 4). Het gevolg van deze aanpak is dat een
werkgever pas benaderd wordt als er een voorafgaand uitvoerig onderzoek
naar zijn situatie en beleid is uitgevoerd en tevens de kansen op succes (ver-
zoening of proces) zijn beoordeeld.

4) Individuele klachten apart geven niet altijd een betrouwbaar beeld van het beleid dat een onder-
neming op EEO-terrein voert.
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De behandeling van een geval van structurele discriminatie geschiedt min of
meer op dezelfde wijze als bij de individuele klachten. Na het onderzoek wordt
eerst geprobeerd door middel van overleg een oplossing te vinden; lukt dit niet
dan kan de EEOC een civiele procedure beginnen. Naar schatting behandelt
de EEOC ongeveer 100 gevallen van 'systemic discrimination' per jaar.

Voorlichting
Een ander uiterst belangrijk onderwerp is de selectie en promotie van perso-
neel: in samenwerking met de Departementen van Justitie en Arbeid en met
de Civil Service Commission (een instelling die zich bezighoudt met het bur-
gerlijk overheidspersoneel) heeft de EEOC richtlijnen opgesteld voor het aan-
stellen en promoveren van personeel, zowel bij particuliere bedrijven als bij de
federale en lagere overheden. Deze richtlijnen trachten de werknemers te be-
schermen tegen eisen die met de functie niets te maken hebben ('non-job-
related' zijn). De richtlijnen eisen tevens dat tests en andere selectieprocedu-
res, indien blijkt dat deze in de praktijk disproportioneel minderheden en vrou-
wen uitsluiten, gerechtvaardigd worden. Elke test of procedure die de rechten
van leden van deze beschermde groepen nadelig beïnvloedt moet gevalideerd
worden, of de werkgever moet aantonen dat er verband bestaat met de
functie.

In dit kader past het ook dat de EEOC richtlijnen maakt over bv. 'affirmative
action'. De eerste richtlijnen 'Affirmative Action and Equal Employment' date-
ren van januari 1974 en zijn gewijzigd in februari 1979. Onderneemt een onder-
nemer 'affirmative action' maatregelen conform de richtlijnen van de EEOC,
wat inhoudt dat hij een analyse van zijn personeelsbeleid en -bestand maakt
en redelijke verbeteringen aanbrengt, dan loopt hij minder kans om (bv. door
blanke werknemers) aangesproken te worden wegens bv. omgekeerde discri-
minatie. Bij het interpreteren van wettelijke bepalingen op dit terrein letten de
federale rechters op de interpretatie van de EEOC en verwijzen daar veelal
naar.

Training
De EEOC kent een nationaal trainingsprogramma bestemd voor stafleden van
de EEOC en voor stafleden van statelijke en stedelijke instellingen. De cursus-
sen betreffen zowel de wijze van aanpak als de organisatorische kanten van
de discriminatiebestrijding. Zo werden in 1979 2500 personeelsleden, onder-
zoekers, advokaten, juristen, maar ook administratief personeel getraind.

Department of Housing and Urban Development (HUD)
Inleiding
De belangrijkste wet op huisvestingsgebied komt tot stand in 1968 met Title
VIII van de Civil Rights Act 1968. Discriminatie bij het kopen en verhuren van
en adverteren met huizen etc. wordt verboden. Zo ook 'blockbusting', dat wil
zeggen het met winstoogmerk overreden van eigenaren om hun huizen te ver-
kopen of te verhuren door hen te vertellen dat minderheidsgroepen zich (gaan)
vestigen in hun omgeving.
De verboden discriminatiegronden zijn 'ras, huidskleur, religie, afkomst' en
sedert de Community Development and Housing Act 1974 ook sèxe.

Naast het verbod tot discriminatie wordt door de wet nog een tweede doelstel-
ling genoemd, nl. het handhaven c.q. bereiken van geïntegreerde wijken ('to re-
place the ghetto's by truly integrated and balanced living patterns'). De wet
heeft betrekking op ongeveer 80% van het woningbestand van de Verenigde
Staten. Uitzonderingen zijn er voor een hele reeks van zeer gedetailleerd om-
schreven gevallen, die bv. betrekking hebben op de verhuur van gedeelten van
een door de eigenaar zelf bewoonde woning dan wel op woonruimte van reli-
gieuze organisaties en particuliere clubs.

Met het toezicht op de naleving van de wet wordt het federale ministerie van
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huisvesting (Housing and Urban Development) belast.
Het ministerie houdt zich daartoe vooral bezig met:

individuele klachten;

het opstellen van richtlijnen;

het hanteren van andere machtsmiddelen van de overheid om het gestelde
doel te bereiken.

De individuele klacht
De in sectie 810 van de Civil Rights Act 1968 neergelegde klachtenprocedure
door het Department of Housing and Urban Development (HUD) is tamelijk ge-
compliceerd. De klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 180 dagen
na de vermeende discriminatoire daad. Een afschrift wordt gezonden door
HUD naar de persoon of personen van wie wordt beweerd dat zij gediscrimi-
neerd hebben of dat zij op het punt staan te zullen discrimineren. Binnen der-
tig dagen na het ontvangen van de klacht start HUD een onderzoek. Wanneer
een statelijke of lokale `fair housing law' substantieel equivalente wettelijke
mogelijkheden biedt als Title VIII (en 22 staten, waaronder Massachusetts en
New York, alsmede het District Columbia doen dat, alsmede 64 van de meer
dan 400 lagere overheden) dan wordt de zaak door HUD aan de uitvoerende
statelijke of gemeentelijke instelling ter behandeling toegezonden. Van de 22
Staten hebben sommige uitvoerende instellingen grotere bevoegdheden dan
de HUD, zoals `cease and desist'- bevelen 5) , het laten betalen van schadever-
goedingen (ook civielrechtelijke boetes) aan de eiser, en het verplichten dat de
oorspronkelijk gewenste woning of een gelijkwaardige aan de klager wordt
aangeboden. Handelt de statelijke of gemeentelijke instelling niet binnen der-
tig dagen of vindt de Minister van HUD dat de behandeling niet snel genoeg
gaat dan kan hij de zaak weer tot zich trekken, iets dat volgens Hetzel 6) zel-
den voorkomt. Behandelt HUD de zaak zelf dan wordt getracht door informele
methoden van samenkomst, verzoening en overreding de discriminerende
huisvestingspraktijk uit te bannen of te corrigeren. Deze onderhandelingen
zijn geheim en niets ervan mag (later) in een procedure als bewijs gebruikt
worden zonder schriftelijke toestemming van de betrokkenen.
Slaagt HUD er niet in om binnen dertig dagen vrijwillig de verweerder tot nale-
ving van zijn wettelijke plicht tot non-discriminatie te bewegen, dan kan de
eiser zelf binnen dertig dagen daarna een civiele actie instellen. HUD heeft in-
gevolge sectie 811 subpoena powers: toegang tot gebouwen, archieven, docu-
menten en personen alsmede de bevoegdheid om getuigen op te roepen en te
verhoren.

Jaarlijks verwerkt HUD's Fair Housing and Equal Opportunity Office ongeveer
3.000 klachten, terwijl de statelijke en lokale discriminatiebureau's twee keer
dit aantal verwerken. Naar men aanneemt blijft het overgrote deel van de ge-
vallen ongerapporteerd. Volgens Hetzel leidt de weg van sectie 810 van de wet
van 1968 slechts tot uitstel en verwarring: zij die werkelijk op hun rechten
staan handelen als `private attorney general' en doen zelf rechtstreeks, al dan
niet met behulp van het ministerie van justitie een beroep op de rechter. Dit
kan nl. zowel op grond van sectie 812 van genoemde wet als op grond van een
in de jaren `60 herontdekte Civil Rights Act uit 1866 (sectie 1982).

5) Een 'cease and desist-order' is een bevel om een bepaalde handeling te stoppen en daarvan ook
in de toekomst af te zien. Zie voorts bijlage 5.

6) Inleiding van prof. dr. O.J. Hetzel voor een op 3 juni 1982 in Utrecht gehouden PAO-seminar van
de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht.
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Kwalitatief is er veel bereikt, vooral op het gebied van de bewijslevering, en
het aanvaarden van tests als bewijsmateriaal door de rechterlijke macht: een
blanke en een zwarte met zoveel mogelijk gelijke referenties bezoeken na el-
kaar een makelaar, waardoor gevallen van 'racial steering', dat wil zeggen het
aan de één laten zien van huizen in andere wijken dan aan de ander, kunnen
worden opgespoord. In het algemeen is de opstelling van de rechterlijke
macht zeer welwillend: in de bekende zaak Trafficante versus Metropolitan
Life Insurance Company, 409 U.S. 205 (1972) erkent het Supreme Court zelfs
het recht van een tweetal blanke huurders van een duur appartementenge-
bouw die de huisbaas van discriminatie beschuldigden om in rechte op te ko-
men. De rechter erkent dat zij door dergelijke praktijken schade kunnen lijden.
De huurders hadden gesteld, dat het toewijzingsbeleid hen als bewoners stig-
matiseerde een blank getto te scheppen waardoor hen indirect onrecht werd.
aangedaan omdat het profijt in hun maatschappelijke, zakelijke en be-
roepsmogelijkheden van het wonen in een geïntegreerde gemeenschap hen
ontnomen werd.

Kwantitatief is er minder bereikt. Uit een in 1978 uitgevoerd landelijk onder-
zoek naar de praktijken van onroerend-goed-makelaars (3.264 geldige of bruik-
bare tests) in 40 grote stedelijke gebieden bleek dat wanneer het gaat om het
verkrijgen van woningen (in huur of in eigendom) de onderzochte firma's in
27% van de gevallen tegen zwarten discrimineerden voorzover het betrof hu-
ren en in 15% voorzover het betrof aankopen. Er zijn geen betrouwbare gege-
vens over individuele civielrechtelijke actie's. De kans om betrapt en bestraft
te worden als huiseigenaar, makelaar of huizenbeheerder die discrimineert is
minimaal. Dit wordt uiteraard mede veroorzaakt doordat de gehanteerde prak-
tijken dikwijls (naar blijkt uit het landelijk onderzoek) subtiel en sophisticated
zijn. Wordt een discrimineerder evenwel betrapt dan loopt hij aanzienlijke risi-
co's: er zijn gevallen bekend van schadeloosstellingen ten bedrage van
$ 20.000 en $ 63.000, terwijl in een aantal staten vergunningen van onroerend-
goed-makelaars zijn ingetrokken of schorsingen zijn uitgesproken.

Het opstellen van richtlijnen
Bewust van het feit dat eigen fondsen en mogelijkheden niet toereikend zijn,
alsmede van de noodzaak van een plaatselijke aanpak stimuleert en on-
dersteunt HUD in toenemende mate het particuliere initiatief. Complete hand-
leidingen voor advokaten (gemaakt door de National Bar Association) en voor
organisaties van vrijwilligers worden vervaardigd en verspreid. Sommige hier-
van bevatten gespecificeerde en gedetailleerde aanwijzingen hoe door middel
van testers gevallen van discriminatie kunnen worden opgespoord en hoe ver-
volgens dient te worden gehandeld om de discriminatie zo effectief mogelijk
te elimineren: inclusief de juridische mogelijkheden als 'pre-trial discovery',
het gebruik van statistisch materiaal in een procedure, alsmede het al of niet
zijn toevlucht nemen tot een jury-procedure. Vele methoden zijn ontwikkeld
om de onroerend-goed-industrie te onderzoeken, waarbij men zelfs tracht
mensen die zojuist verhuisd zijn op eventuele discriminatoire ervaringen te in-
terviewen.

Andere (machts)middelen
In het algemeen heeft HUD de plicht om al de bij de wet opgelegde taken op
huisvestingsgebied uit te voeren op een zodanige wijze, dat de doeleinden van
de wet - gelijke kansen op de huisvestingsmarkt - bereikt worden. Van be-
lang daarbij is het creëren van een stabiel raciaal evenwicht zodra er sprake is
van een geïntegreerde wijk, opdat doorslaan naar het andere uiterste (een op-
nieuw gesegregeerde wijk, maar dan uitsluitend door zwarten bewoond) wordt
vermeden (dit verschijnsel wordt 'tipping' genoemd). Daartoe wordt algemeen
'benign steering' als middel geaccepteerd om 'affirmatively' de integratie op
de huisvestingsmarkt te bewerkstelligen. Onder 'benign steering' verstaat
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men het weloverwogen hanteren van raciale criteria door de overheid om de
integratie te vergroten of te handhaven. Dit betekent onder andere het bevor-
deren-van de integratie met behulp van het subsidie-instrument, het garantie-
instrument of het goedkeuringsinstrument. Voorts worden bv. met de nationa-
le organisaties van makelaars in onroerend goed zogenaamde'voluntary affir-
mative marketing agreements' gesloten, waarvan de waarde echter goeddeels
symbolisch is voorzover het het nationale of statelijke niveau betreft. Derge-
lijke overeenkomsten kunnen naar HUD meent op locaal niveau daarentegen
meer concreet inhoud krijgen bv. doordat gemeenten weigeren zaken te doen
met makelaars die deze overeenkomsten niet willen onderschrijven. Verschil-
lende 'fair housing' activisten menen dat uiteindelijk de nadruk op de vrijwil-
lige nakoming gelegd zal dienen te worden.

2.2.2 Handhaving door middel van non-discriminatie-clausules in contracten
Niet slechts de federale wetten maar ook presidentiële besluiten (Executive
Orders) spelen een rol bij het verhinderen of wegdringen van rasdiscriminatie
in de samenleving.
De gedachte om de invloed c.q. de macht van de federale overheid als
koper/afnemer van goederen en van diensten te gaan hanteren ter bestrijding
van raciale discriminatie in het particuliere bedrijfsleven, wordt voor het eerst
in 1941 in de praktijk gebracht. Executive Order 8802 van President Roosevelt
uit dat jaar verbiedt bedrijven in de oorlogsindustrie zwarte werknemers te
discrimineren. Een clausule hiertoe wordt in alle overheidscontracten opge-
nomen.

In 1962 vaardigt President Kennedy Executive Order 11063 uit. Daarbij wordt
de huisvestingsdiscriminatie voorzover het betreft woningen van de federale
overheid, door deze geëxploiteerd dan wel financieel ondersteund, verbodén.
De uitvoering van dit besluit wordt opgedragen aan HUD.

In 1965 wordt met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt door Presi-
dent Johnson Executive Order 11246 uitgevaardigd, geamendeerd in 1967
door Executive Order 11375. Deze twee Orders bepalen ten eerste dat con-
tractanten met de federale overheid niet mogen discrimineren op grond van
ras, geloof, huidskleur, sexe of nationale afkomst bij het aanstellen, promove-
ren, betalen of trainen van werknemers en ten tweede dat elke contractant
met de federale overheid een 'affirmative action' programma moet opstellen
ter integratie van zijn werknemersbestand en ter voorziening in meer banen
voor leden van minderheidsgroepen en vrouwen.

Executive Order 11246 heeft geen betrekking op contractanten (en onderaan-
nemers) met een contract ter waarde van minder dan $ 10.000, maar weer wel
op die welke 'depositories' dan wel U.S. Saving Bonds en Notes uitgeven en
betalen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming ligt bij de verschillende fe-
derale bureau's en departementen die de contracten sluiten en uitvoeren.
Deze hebben tezamen ongeveer 1700 inspecteurs in dienst, die periodiek de
inspanningen van de federale contractanten op het terrein van 'equal employ-
ment opportunity' en 'affirmative action' controleren. Zij houden zich daarbij
aan de regels, bepalingen en reglementen van de Minister van Arbeid. Het to-
tale programma wordt gecontroleerd door het.Office of Federal Contract
Compliance Programs, een onderdeel van de Employment Standards Admi-
nistration van het Department of Labor, dat tevens een coordinerende taak
heeft.

Het Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP)
Het OFCCP heeft zelf 800 inspecteurs in dienst ('compliance officers' of
'equal opportunity specialists'), die in 63 steden over het gehele grondgebied
van de Verenigde Staten werkzaam zijn. Soms geschiedt een inspectie na een
klacht, vaker gaat het om routine-onderzoeken. Grote contractanten en onder-
aannemers met 50 of meer werknemers en een contract ter waarde van
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$ 50.000 of meer moeten schriftelijk 'affirmative action'-programma's maken
en uitvoeren, evenals nieuwe contractanten (binnen 30 dagen na de toeken-
ning van het contract). De werkgevers dienen deze programma's te bewaren;
zij worden tijdens nakomingsonderzoeken altijd geïnspecteerd, waarbij de
'equal opportunity specialist' het programma vergelijkt met de actuele perso-
neelspraktijken van de onderneming, en zo ongeveer alle aspecten van het be-
drijfsbeleid onder de loep legt, ook door middel van interviews met perso-
neelsleden en functionarissen.

Wordt tijdens een 'nakomingsonderzoek' op problemen gestoten, die niet
direct kunnen worden opgelost, dan tracht OFCCP met de werkgever een ver-
zoeningsovereenkomst te sluiten. Daarbij kan worden bepaald dat nabetaling
van (eerder te laag betaald) salaris zal plaatshebben, of kan wijziging van
dienstjaren worden overeengekomen dan wel verandering in het promotiestel-
sel; ook nieuwe trainingsprogramma's of speciale recruteringsinspanningen
dan wel andere 'affirmative action' maatregelen behoren tot de mogelijkhe-
den. OFCCP verkiest deze weg, omdat in dat geval de contractant voort kan
gaan met het verkrijgen van overheidsopdrachten'en omdat dan de rechten
van de personeelsleden beschermd zijn.

Mislukken de verzoeningspogingen dan gaat OFCCP.over tot wetshandhaving
via administratiefrechtelijke procedures, waaronder de 'formal hearing'.
Wordt tijdens of na de'hearing' geen verzoening bereikt, dan kan worden over-
gegaan tot sancties, zoals daar zijn:

a) openbaarmaking van de namen van bedrijven die in gebreke blijven;

b) aanbevelingen aan het Department of Justice om een vervolging in te stel-
len tegen een bedrijf dat de contractuele verplichtingen schendt;

c) schorsing of annulering van het contract;

d) uitsluiting, dat wil zeggen plaatsing op de lijst van niet langer voor over-
heidscontracten in aanmerking komende bedrijven.

Hoewel door de Executive Order alleen voor de laatste sanctie voorzien is in
de administratiefrechtelijke procedure van 'forma) hearing' voor een federale
administratieve rechter, is deze procedure ook uitgebreid tot de andere sanc-
ties. De laatste twee sanctiemogelijkheden veroorzaken de grootste bezorgd-
heid bij het bedrijfsleven en hebben tot de meeste procedures geleid over de
bevoegdheden van het OFCCP en.het Department of Labor.

In 1980 werden meer dan 3.000 'compliance reviews' (inspectie-onderzoeken)
gehouden van federale contractanten op plaatsen waar meer dan 900.000 per-
sonen werken. Eveneens onderzocht werden 1640 klachten 7). Uitsplitsing
naar grond van discriminatie alsmede gegevens over de resultaten van de
klachtenafwikkeling zijn niet in het voorhanden materiaal te vinden. Vijf con-
tractanten waaronder ook Firestone Tire and Rubber Company ondergingen
de sanctie van 'uitsluiting'; uit dit feit blijkt dat niet alleen kleine bedrijven het
doelwit zijn. Uniroyal Inc. kwam met OFCCP overeen $ 5.2 miljoen te betalen
aan huidige en vroegere vrouwelijke werknemers en om substantiële stappen
op het gebied van 'affirmative action' te doen, waarna de uitsluiting in 1979 tot
stand gebracht werd opgeheven. OFCCP wijdt thans grotere gedeelten van

7) Indien een klacht slechts betrekking heeft op discriminatie tegen een persoon, kan OFCCP de
zaak verwijzen naar de EEOC. Zaken die betrekking hebben op groepen van personen of die pa-
tronen van discriminatie indiceren worden in het algemeen onderzocht door OFCCP. Klachten
dienen binnen 180 dagen na de datum van de beweerde discriminatie te worden ingediend, tenzij
er een goede reden voor overschrijding van deze termijn is.
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haar fondsen aan dergelijke 'systemic discrimination cases' omdat grotere
aantallen werknemers daarvan profijt hebben. In 1980 werd in 460 gevallen be-
wijs van 'systemic discrimination' gevonden.

2.3 Statelijke en stedelijke inspanningen
Vele lagere overheden hebben, vooruitlopend op of in navolging van de fede-
rale overheid, anti-disCriminatiewetgevingen tot stand gebracht en anti-discri-
minatie-instituten opgericht.
De eerste instituten dateren uit de veertiger jaren, de meeste zijn evenwel tus-
sen 1960 en 1973 tot stand gekomen. Deze instituten beginnen als regel met
een betrekkelijk kleine bezetting, worden bestuurd door een breed samen-
gestelde commissie en richten zich aanvankelijk vooral op het tot stand bren-
gen van betere verhoudingen tussen de verschillende etnische groeperingen.
Gaandeweg wordt de aanpak professioneler, gaat men naast de behandeling
van individuele klachten ook aandacht besteden aan structurele vormen van
discriminatie, krijgt men meer bevoegdheden en worden de terreinen waarop
men mag optreden uitgebreid. Tot de taken van deze instituten behoren
meestal (afhankelijk van het instituut): het behandelen van individuele klach-
ten, het onderzoeken en bestrijden van structurele discriminatie (patronen en
praktijken), het toezien op de naleving van anti-discriminatie-clausules in (la-
gere) overheidscontracten, het opstellen van anti-discriminatierichtlijnen en
het geven van voorlichting en training.

Door een overvloed van werkzaamheden raken nogal wat instituten in de pro-
blemen; achterstand in de behandeling van zaken groeit en kritiek blijft niet
uit. De instituten worden dan ook nog al eens gereorganiseerd, uitgebreid
en/of van grotere bevoegdheden voorzien. Bevoegdheden tot onderzoek en
mogelijkheden om sancties op te leggen zijn thans vaak groter dan waarover
vergelijkbare instituten van de federale overheid kunnen beschikken.
Ter illustratie volgen hieronder korte beschrijvingen van een stedelijk instituut
en twee statelijke instituten 8).

2.3.1 De New York City Commission on Human Rights
Inleiding
Deze Commissie 9) begint zijn historie onder de naam van 'Unity Committee',
ingesteld als reactie op rellen met een raciaal element in 1943 in Harlem. De
Commissie krijgt tot taak de oorzaken van rasvooroordeel te bestuderen en
naar aanleiding van de bevindingen het stadsbestuur te adviseren. De Com-
missie neemt al spoedig klachten ter behandeling (verzoening) in ontvangst
en probeert (met weinig succes) de plaatselijke bevolking in haar werk te be-
trekken. Er ontstaan competentie-geschillen met het statelijke anti-discrimi-
natieinstituut, die in 1958 worden bijgelegd. Eveneens in 1958 worden de be-
voegdheden van de Commissie substantieel uitgebreid, met name om discri-
minatie op de huisvestingsmarkt aan te pakken; na 1962 gaat men hier ook
meer gebruik van maken. In 1963 spreekt de voorzitter over voorkeursbehande-
ling, hetgeen tot de nodige opschudding leidt. In deze zelfde tijd geeft de bur-
gemeester opdracht tot het opnemen van een 'equal employment clause' in
elk contract met het bedrijfsleven. Een poging van de Commissie op de nale-
ving toe te zien resulteert in een conflict, waarna de burgemeester de zaak zelf
in handen neemt.

Eind 1965 krijgt de Commissie de bevoegdheid op eigen initiatief onderzoeken
in te stellen. Gebruikmaking van deze bevoegdheden leidt opnieuw tot conflic-
ten, onder andere met enkele gemeentediensten waarmee tot dat moment

I

8) Uitgebreidere beschrijvingen van deze instituten vindt men in een bijlage bij dit rapport. Deze bij-
lage is bij het WODC opvraagbaar.

9) Zie vooral Gerald Benjamin, Race Relations and the New York City Commission on Human
Rights en het jaarverslag van de CCHR, 1980.
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goede contacten werden onderhouden. Tenslotte worden enkele belangrijke
bevoegdheden aan de commissie ontnomen en overgedragen aan een nieuwe
'Mayor's Urban Task Force'.
Hoe de geschiedenis van deze Commissie zich tussen 1970 en 1980 ontwik-
keld heeft, wordt uit het voorhanden zijnde materiaal niet duidelijk. Duidelijk
is wel dat in 1980 de Commissie nog steeds bestaat en aanzienlijke bevoegd-
heden heeft, zij het dat het toezicht op de naleving van de'equal employment'
clausules in contracten niet meer in de wet genoemd wordt en dat voor onder-
zoek binnen gemeentelijke instellingen de toestemming van de burgemeester
nodig is.

De CCHR bestaat thans uit vijftien leden, benoemd door de burgemeester,
waarvan een full-time voorzitter. De andere leden ontvangen geen schade-
loosstelling. Een benoeming geldt voor drie jaren. Voorts telde de CCHR in
1980 149 medewerkers, in 1981 144. De inkomsten van de zijde van de stad
New York waren $ 744.000, terwijl daarnaast een bedrag van $ 2,4 miljoen uit
andere, onder andere federale bronnen afkomstig was: van de Equal Employ-
ment Opportunity Commission (EEOC), de Comprehensive Employment and
Training Act/Manpower Career Development Administration en de Communi-
ty Development Act. De staf van de CCHR telt 5 'attorney's'. Er is een nauwe
samenwerking tussen de EEOC en de CCHR. De CCHR ontving in 1980 van de
EEOC voor elke 'gerechtelijke vervolging' een bedrag van $ 37.50. Stafleden
van de CCHR worden geregeld door de EEOC getraind in zaken als "rapid
charge processing, backlog 10) and case management" en 'EEOC-FEP agen-
cy relationships' (FEP = fair employment practice), zodat hun bekwaamheden
als mensenrechtenspecialisten toenemen. Er worden ook cursussen gevolgd
in'conflict and mediation training'. De 'complaint processing division' maakt
gebruik van vrijwilligers zoals studenten van law-schools en law-clinics.

De klachtenprocedures van de CCHR
Een klacht kan door een ieder die meent het slachtoffer te zijn van een verbo-
den discriminatoire praktijk zelf dan wel door een advokaat ingediend worden
bij de CCHR. Ook kan de CCHR zelf uit eigen beweging een klacht indienen.
De CCHR kan bewijzen opvragen, subpoena's afgeven en eden laten afleggen.
Na het indienen van de klacht onderzoekt de Commissie de zaak prompt.
Komt de Commissie of de voorzitter na onderzoek tot de conclusie dat er
waarschijnlijk reden is voor de gedane beweringen (probable cause), dan
tracht zij direct het onwettige discriminatoire gedrag uit te bannen door over-
leg, verzoening en overreding h1) . Mislukt de verzoeningsprocedure dan wordt
de discrimineerder schriftelijk opgeroepen om zich tegen de aanklacht te ver-
weren op een zg. 'hearing' voor een 'hearing officer', benoemd door de voorzit-
ter en handelend als de Commissie. De zaak voor de klager zal worden voorge-
dragen door een van de advokaten van de Commissie. De verweerder mag zich
schriftelijk verweren of in persoon verschijnen, al dan niet vergezeld door een
raadsman.
Ook de klager mag in persoon aanwezig zijn, alleen of vergezeld door een
raadsman, en tussenbeide komen. Ook in deze fase kan een verzoening tot
stand komen. De verzoeningspogingen zijn geen bewijs. De bewijsregels zijn
soepeler dan die voor rechtbanken. Getuigen worden onder ede verhoord.
Komt ook dan geen verzoening tot stand en komt de Commissie tot het oor-

10)

11)

Backlog is achterstand of achterstallig werk; rapid charge processing is het snel behandelen en
verwerken van klachten.

Betreft het een geval van huisvesting, dan kan de Commissie de eigenaar verzoeken het object
gedurende 10 dagen uit de markt te nemen. Weigert de eigenaar dit, dan kan de Commissie ge-
durende 10 dagen op de deur van het onroerend goed een aankondiging plakken dat het goed on-
derwerp is van een klacht voor de Commissie en dat eventuele gegadigden het goed op eigen
risico aanvaarden. Verwijdering of obstructie is strafbaar.
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deel dat de verweerder zich aan onwettige discriminatoire praktijken heeft
schuldig gemaakt, dan geeft zij een zg. 'cease and desist-order' af, een bevel
om de onwettige discriminatoire praktijken te staken en zodanige'affirmative
action' te ondernemen als de Commissie noodzakelijk acht.

Elke klager, verweerder of andere belanghebbende die zich tekort gedaan
voelt door een bevel van de Commissie kan daartegen beroep bij het Supreme
Court van de Staat aantekenen, terwijl de Commissie een rechterlijk bevel kan
verzoeken om tot tenuitvoerlegging van het bevel van de Commissie over te
gaan. De rechter kan het bevel van de Commissie aanvaarden zoals het luidt,
dan wel het wijzigen of geheel of gedeeltelijk terzijde leggen. In beginsel kan
geen nieuw verweer worden gevoerd; de feiten zoals vastgesteld door de Com-
missie worden aanvaard als daar voldoende bewijs voor aanwezig is. Terug-
verwijzing naar de Commissie kan plaatshebben als het noodzakelijk is om
nieuw bewijs te verkrijgen. Er is een verjaringstermijn van dertig dagen na het
betekenen van het bevel van de Commissie.

In welke mate de klachtenprocedure ook tot ingrijpende veranderingen leidt is
niet erg duidelijk. Volgens het jaarverslag over 1980 van de CCHR werden in
dat jaar 12.248 vragen en verzoeken om bijstand ontvangen. Daarvan werden
er 657 als formele klachten gerangschikt. In ongeveer 150 zaken kwam het tot
verzoening, de andere zaken werden ingetrokken, administratief gesloten e.d.
Er werden geen 'cease and desist'-bevelen afgegeven.

Andere activiteiten van de CCHR
Op het gebied van de arbeidsmarkt wordt sinds 1970 met subsidie van de EE-
OC een 'systemic discrimination program' in stand gehouden. Dit is een mo-
del voor een programma om discriminatoire praktijken van personeelsafdelin-
gen van grote werkgevers te veranderen. Indien werknemers weigeren om be-
palingen van de wet na te leven kan de werkgever bij de CCHR een klacht in-
dienen en bijstand vragen om zijn problemen op te lossen. Ter beoordeling of
ook de gemeente niet naar ras discrimineert, dient de CCHR jaarlijks een tel-
ling van de ambtenaren, onderscheiden naar ras, te houden en de resultaten
met commentaar aan de burgemeester te doen toekomen. Nadere gegevens
over dit 'systemic discrimination program', en over de jaarlijkse telling staan
ons niet ter beschikking, met uitzondering van een schematisch overzicht van
de percentages zwarten en leden van andere minderheidsgroepen bij de ver-
schillende gemeentediensten in het jaarverslag 1980 van de CCHR.

Op het gebied van de huisvesting maakt de wet van New York optreden moge-
lijk tegen praktijken van eigenaren van en handelaren in onroerend goed ge-
richt op het veroorzaken van paniekverkopen in verband met eventuele - vaak
slechts gesuggereerde - veranderingen in de raciale samenstelling van be-
paalde wijken, waarna panden tegen verlaagde prijzen worden opgekocht om
ze vervolgens tegen weer verhoogde prijzen aan zwarten of andere minderhe-
den te verkopen (het zg. 'block-busting' verschijnsel). Ook kan de CCHR een
bepaald gebied voor de periode van een jaar - na op een openbare hearing
verkregen bewijs van onoirbare praktijken - tot een 'non-solicitation area'
verklaren om raciale veranderingen tegen te gaan; dat wil zeggen dat het niet
geoorloofd is bewoners te benaderen met een verzoek om hun huizen te mo-
gen kopen. De wet maakt ook civiele acties mogelijk tegen een handelaar of
bemiddelaar in onroerend goed indien deze de verkoper op een met de wet
strijdige wijze overtuigd heeft van veranderingen in de wijk (veranderingen in
zeer ruime zin, ook toename van crimineel gedrag en verminderd onderhoud
vallen daaronder), en hem daarmee heeft bewogen tot verkoop van het goed.

In 1980 is binnen de CCHR - dankzij een subsidie van de stad New York -
een nieuwe Fair Housing Unit gevormd. Deze unit behandelt huisvestings-
klachten, traint advokaten of juristen van bv. de National Urban League en het
Puerto Rican Forum in de wetgeving op 'fair housing' en houdt klachten-
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spreekuren in enkele van de in verschillende wijken gevestigde bureau's voor
Neighborhood Stabilization Program. Deze programma's zijn gericht op het in-
tegreren van gesegregeerde wijken (wijken waar of alleen blanken, of alleen
zwarten dan wel Puerto-Ricanen of andere minderheidsgroepen wonen) en op
het vermijden van het 'tipping-point' verschijnsel (omslagverschijnsel, dat wil
zeggen blanken verlaten uit angst voor verdere vergroting van het aantal zwar-
ten een wijk) indien zwarten eenmaal in een wijk zijn gevestigd.

Met behulp van de vergaande wettelijke bevoegdheden probeert men de zwar-
ten bewust te maken van hun rechten en van de wijze, waarop zij gediscrimi-
neerd (kunnen) worden en staat men hen in rechte bij. Men tracht huurdersver-
enigingen op te richten, blokverenigingen en middenstandsverenigingen en
boekt naar eigen mededeling nogal wat successen bij het tegengaan van
praktijken als 'blockbusting', 'steering' (het bewust dirigeren van potentiële
kopers of huurders naar bepaalde gesegregeerde wijken) en 'red-lining' (het
weigeren van verzekeringen of hypotheken voor panden in bepaalde on-
gunstig bekend staande wijken).

2.3.2 De New York State Commission on Human Rights
Inleiding 12)
Op 1 juli 1945 treedt in werking de wet van de staat New York, waarbij discri-
minatie wegens 'race, color, religion and national origin' op de arbeidsmarkt
verboden wordt. Uitvoerder van de wet c.q. wetshandhaver wordt de State
Commission Against Discrimination (SCAD), later genaamd State Commis-
sion on.Human Rights (SCHR). In 1958 worden de genoemde discriminatie-
gronden uitgebreid met leeftijd, in 1964 met sexe. Het werkterrein wordt in
1952 uitgebreid tot'public housing', in 1961 tot'private housing'. De SCHR telt
negen leden, benoemd door de Gouverneur. Ter bepaling van de omvang van
het uitvoerend bureau denke men aan een begroting van ongeveer $ 2 miljoen,
80 medewerkers en ongeveer 600 klachten per jaar.
Ook deze commissie bevindt zich - althans in de vijftiger en begin zestiger
jaren - in een kritiek spanningsveld. De verhouding met de verschillende de
wet steunende civil rights groepen is niet bepaald harmonieus of effectief.
Ook wordt geklaagd over de samenwerking met het openbaar ministerie.
Tenslotte lijkt ook de verhouding met het statelijk Ministerie van Arbeid vrij
slecht.

Individuele klachten
De klachtenbehandelingsprocedure is in grote trekken gelijk aan die welke
hierboven beschreven is voor de New York City Commission on Human
Rights. Een onderscheid met de procedure van de CCHR is het feit, dat indien
een verzoeningspoging mislukt, de zaak verplicht verwezen wordt naar een
'public hearing'. Ook kan een Commissioner in plaats van overgaan tot verzoe-
ning en overreding de zaak rechtstreeks verwijzen naar een 'public hearing'
voor drie Commissioners.

Meer dan 75% van de klachten heeft betrekking op ras of huidskleur. De
klachten zijn voornamelijk gericht tegen werkgevers (80%), vervolgens tegen
vakbonden (10%) en tenslotte tegen 'employment agencies'. De voornaamste
klachten zijn weigering om iemand in dienst te nemen (42%), ontslag (24%) en
discriminerende voorwaarden (14%).
In de jaren 1945-1957 was het percentage'klacht gegrond, discriminatie recht-
gezet' gemiddeld 25, in 1964 nog maar 10. Het percentage 'niet ontvankelijk
wegens onvoldoende bewijs' daarentegen loopt op van 45 in de jaren 1945-
1957 tot een hoogtepunt van 76 in 1964. Morroe Berger geeft als mogelijke ver-

12) Het navolgende is ontleend aan het boek'Equality by Statute' van Morroe Berger, die de activitei-
ten van de New York State Commission on Human Rights heeft onderzocht, en gegevens heeft
samengevat over de periode 1945-1964, zij het alleen betrekking hebbend op discriminatie op de
arbeidsmarkt.
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klaringen voor dit verschijnsel of een toenemend aantal zwakke klachten, of
de norm van de SCHR voor het bewijs van discriminatie kan in toenemende
mate strenger zijn geworden, of discriminatie op de arbeidsmarkt kan sterk
zijn afgenomen dan wel zo subtiel geworden dat zij minder gemakkelijk kan
worden opgespoord.

Tenslotte kan nog worden vermeld dat het percentage gegrond bevonden
klachten verschilt naar gelang de categorie verweerders. Tussen 1945 en 1961
bleek 20% van de klachten tegen werkgevers gegrond, 30% van de klachten
tegen vakbonden en 36% van de klachten tegen particuliere arbeidsbemidde-
laars (tegen wie absoluut gezien overigens veel minder klachten werden inge-
diend) 13).

Informal investigations
De SCHR heeft de bevoegdheid om uit eigen beweging over te gaan tot een zo-
genaamde'informal investigation' op grond van uit verschillende bronnen ver-
kregen inlichtingen, dat wil zeggen zonder dat er een individuele klacht
bestaat. Bij deze 'informal investigations' heeft de SCHR een veel hogere
successcore, nl. 75%. Het aantal van deze onderzoeken bedroeg in de jaren
1963 en 1964 ongeveer 200 per jaar; in totaal tussen 1945 en 1964 ongeveer
1700. Met betrekking tot deze onderzoeken was ten aanzien van particuliere
arbeidsbemiddelaars het percentage gegrond van 1945 tot 1953 maar liefst
ruim 88%, ten aanzien van de vakbonden over dezelfde periode 60%. Aange-
zien het gemiddelde zoals vermeld voor deze onderzoeken op 75% ligt, is voor
de werkgevers naar men mag aannemen ongeveer driekwart van de ingestelde
informal investigations overeind gebleven. Overigens is het veel grotere per-
centage gegronde `informal investigations' ten opzichte van het aantal ge-
gronde individuele klachten dat in 1964 nog maar 10 bedraagt, voor een groot
deel te danken aan het feit, dat de New York State Employment Service (een
soort gewestelijk arbeidsbureau) routinematig discriminatoire arbeidsbemid-
delingsopdrachten, indien de opdrachtgever niet bereid bleek na aanmaning
het discriminatoire karakter te veranderen, aan de SCHR doorgaf. Deze op een
presenteerblaadje aangereikte kant en klare gevallen van discriminatie (tus-
sen 1945 en 1957 vierhonderd van de zevenhonderd informal investigations)
kunnen het grote succespercentage mede verklaren.

Andere activiteiten
Een belangrijke activiteit van de SCHR is voorts het onderzoeken van de solli-
citatieformulieren en van de arbeidspatronen (verhoudingen blanken-zwarten
bv.) van somminge ondernemingen zes maanden na het afhandelen van zaken
waarbij deze bedrijven van discriminatie werden beschuldigd. Tussen 1945 en
1953 onderzocht de SCHR de formulieren in gebruik bij 4153 bedrijven, waar-
van 60% tenminste een onwettige vraag bevatte die voor discriminatoire prak-
tijken gebruikt zou kunnen worden.

2.3.3 De Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD)
Geschiedenis 14)
De MCAD wordt in 1946 opgericht door de Staat Massachusetts als de Fair
Employment-Practices Commission en krijgt in 1950 zijn huidige naam. Aan-
vankelijk heeft deze Commissie tot taak de bestrijding van discriminatie op de
arbeidsmarkt wegens'race, color, religious creed, national origin or ancestry'.
Later zijn daar andere gronden aan toegevoegd waaronder leeftijd (1956) en
sexe (1965).

13) Na 1964 zijn geen cijfers bekend.
14) Materiaal voor deze paragraaf is ontleend aan: Leon H. Mayhew, Law and equal opportunity: A

study of the Massachusetts Commission Against Discrimination, 1968; Jeffrey L. Jowell, Law
and Bureaucracy, 1976; alsmede aan de jaarverslagen 1979 en 1980 van de MCAD.
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De terreinen waarop discriminatie verboden is zijn inmiddels naast de ar-
beidsmarkt 'public and private housing', 'public accomodations', 'credit and
services' en 'educational institutions'. Raciale discriminatie is op alle gebie-
den verboden, maar de Massachusetts General Laws (Chapter 151B) bevat
een aantal nauwkeurig omschreven uitzonderingen, bv. ten aanzien van de be-
scherming van de privé-sfeer, met name bij de verhuur van kamers in een door
de eigenaar zelf bewoonde woning. Ook erkent de wet het feit, dat er nu een-
maal functies zijn die leden van een bepaalde etnische groepering vereisen,
de zg. 'bona fide occupational qualifications'.

De Commissie bestaat aanvankelijk uit drie Commissioners, sedert 1963 uit
vier. Tot 1976 is alleen de voorzitter full-time in dienst, sedertdien zijn er drie
full-time Commissioners. Omstreeks 1975 beloopt de begroting ongeveer
$ 900.000 en bestaat de staf uit ongeveer 80 personen. De Commissie zetelt in
Boston maar heeft het recht elders kantoren te vestigen indien nodig. Voorts
heeft de Commissie de bevoegdheid 'to create such advisory agencies and
local or statewide councils as would aid them in their work through study of
the problems of discrimination in general or discrimination in specific instan-
ces'. Deze councils worden verondersteld 'to foster good will, cooperation,
and conciliation among the groups and elements of the population of the
commonwealth and to make recommendations to the Commission on matters
of policy, procedure, and public education'. De belangrijkste taak van de
MCAD is echter het in ontvangst nemen, onderzoeken en behandelen van
klachten.

De aanpak van de MCAD is, evenals van de andere besproken instituten, aan-
vankelijk verzoeningsgericht en weinig militant. Men behandelt vooral indivi-
duele klachten, doet weinig onderzoek op eigen initiatief en stelt in gevallen
van individuele klachten lage eisen aan de verweerders. Volgens Mayhew
(1968) is het succes op huisvestingsgebied groter dan op het terrein van de ar-
beidsmarkt. Hij schrijft dit onder andere toe aan de activiteiten van civil rights
groepen, die de grotere weerstand van huizenbezitters in vergelijking tot die
van werkgevers gemakkelijker kunnen doorbreken doordat discriminatie op
de huizenmarkt eenvoudiger aan te tonen is. De druk van deze pressiegroepen
heeft na 1959 tot een meer militant optreden van de MCAD geleid.

Jowell (1976) constateert uit een onderzoek, uitgevoerd in 1968, dat slechts
eenderde van de geïnterviewden op de hoogte is van het bestaan van de
MCAD. Van de in zijn onderzoek ondervraagde zwarten waren er 20 die stelden
gediscrimineerd te zijn; één van hen had geklaagd bij de MCAD, een tweede
bij een vakbond en de overigen hadden geen actie ondernomen. Volgens Jo-
well kon dit gebeuren door berusting, onbekendheid, twijfel over het resultaat,
vrees voor vergelding en angst dat het indienen van een klacht geld kost. Die-
genen die wel de weg naar de MCAD weten te vinden blijken volgens Jowell
echter' positief over hun bevindingen; driekwart van de door hem geinterview-
de 35 klagers is tevreden over hun contacten met de MCAD 15) .

In het begin van de zeventiger jaren krijgt de MCAD een steeds grotere achter-
stand in de klachtenbehandeling. In 1976 bedraagt de werkvoorraad 4000 za-
ken en duurt de afhandeling 18-24 maanden. Een grootscheepse reorganisatie
volgt. Ook gaat de federale overheid (EEOC, HUD) een steeds belangrijker rol
spelen, onder andere door de werkzaamheden van vele statelijke instellingen
te gaan coordineren, subsidies en opleidingsmogelijkheden aan hen te ver-
schaffen en procedures te verbeteren en te stroomlijnen. Vooral de bestrijding
van de grote achterstanden bij de behandeling van de klachten heeft in de
tweede helft van de jaren zeventig grote aandacht gekregen.

15) Patricia Ward Crowe (1978) komt in een onderzoek naar de ervaringen van 30 klaagsters over dis-
criminatie wegens sexe tot een minder positief resultaat.
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De huidige MCAD
De MCAD bestaat thans uit drie full-time Commissioners, door de Gouverneur
benoemd voor een termijn van drie jaar. Elk van de Commissioners heeft een
geografische verantwoordelijkheid voor een gedeelte van de staat Massachu-
setts. Naast het hoofdkantoor in Boston kent de MCAD drie regionale kanto-
ren in Worchester, Springfield en New Bedford. In 1980 bestaat de staf uit 79
personen, waarvan 59 op kosten van de Staat Massachusetts (waarvan 12 tij-
delijk) en 20 op kosten van de federale regering. Gemiddeld zijn er ook nog
zo'n 10-15 studerende vrijwilligers werkzaam. Van de stafleden behoort 45%
tot minderheidsgroepen, terwijl 60% uit vrouwen bestaat. In 1981 bedragen de
totale inkomsten ruim anderhalf miljoen dollar, waarvan ongeveer tweederde
afkomstig van de staat Massachusetts en eenderde van de federale overheid.
Er zijn elf regionale adviesraden met samen meer dan 300 leden, waaronder
eigenaren en bemiddelaars van en in onroerend goed, vertegenwoordigers van
financiële instellingen, grote particuliere werkgevers, onderwijsinstellingen,
overheidsinstellingen en etnische minderheidsgroepen, vrouwen, ouderen en
gehandicapten. De activiteiten van deze lokale adviesraden worden gecoordi-
neerd door een Statewide Advisory Board van 30 leden, die tevens toeziet op
het programma en het uitvoeren van het beleid, en zowel de MCAD als de Gou-
verneur van advies dient over zaken betreffende de commissie. Ook deze
Board wordt benoemd door de Gouverneur.

Jaarlijks zoeken ongeveer 5000 personen contact met de Commissie voor in-
formatie of bijstand.
De MCAD heeft subpoena-powers (bevoegdheid tot het oproepen van getui-
gen en opvragen van documenten), kan schadevergoedingen vaststellen en
eindbeslissingen geven.

De klachtenprocedure
Een klager is verplicht met zijn klacht eerst naar de MCAD te gaan. Sedert
1974 mag een klager 90 dagen na het indienen van de klacht bij de MCAD (of
eerder met toestemming van de MCAD) naar een State Court stappen met zijn
klacht. De behandeling van klachten vindt op dezelfde wijze plaats als eerder
voor andere instituten aangegeven. Men vangt aan met onderzoek en een po-
ging tot verzoening. Lukt dit niet dan volgt - ingeval de klacht de commissie
gerechtvaardigd voorkomt - een 'public hearing'. Meent de'hearing Commis-
sioner' dat sprake is geweest van discriminatie dan geeft hij een 'cease-and-
desist'-bevel af dat kan worden afgedwongen via de rechtbanken van de
Staat. Voorts kan het bevel herstel in de oude betrekking, indienstneming, als-
mede andere maatregelen inhouden. Zowel de klager als de verweerder kun-
nen in beroep gaan tegen de beslissing van de hearing Commissioner bij de
voltallige Commissie of bij het Supreme Court van de Staat op basis van het
tijdens de procedures voor de MCAD vastgestelde verslag.

De MCAD behandelt thans tussen de 1500 en 2000 klachten per jaar. Het
grootste deel daarvan ligt op het gebied van de arbeidsmarkt. Het aandeel van
de discriminatieklachten wegens ras of etnische afkomst was in 1970 nog
68%, maar in 1980 gedaald tot 47%. Het aantal klachten dat het tot een
'public hearing' brengt, lijkt niet erg groot. Over 'cease-and-desist'-bevelen
verschaft het jaarverslag 1980 geen informatie. Wel vermeldt dit jaarverslag
dat in 1980 in totaal $ 705.012 aan schadeloosstellingen aan slachtoffers
werd uitbetaald.
Na de reorganisatie in 1976, toen de MCAD een totale werkvoorraad van meer
dan 4.000 zaken had met een gemiddelde afhandelingstijd van 18 tot 24 maan-
den, is volgens het jaarverslag 1979 de gemiddelde afhandelingstijd terugge-
bracht tot 4 maanden. Volgens het jaarverslag 1980 geldt voor klachten op het
gebied van public housing, waarbij nauw wordt samengewerkt met HUD zelfs
een gemiddelde afhandelingstijd van minder dan 2 maanden.

30



Andere activiteiten
Naast het kweken van goodwill en het behandelen van individuele klachten
richt de MCAD zich ook op preventie, zulks door samenwerking met de lokale
autoriteiten opdat deze autoriteiten zich aan de anti-discriminatiebepalingen
zullen houden.
Voorts ziet de MCAD er op toe dat contracteerders met statelijke instellingen
zich houden aan de 'affirmative action' bepalingen in hun contracten. Ten-
slotte tracht de MCAD de naleving van de burgerrechten af te dwingen door
met steden en dorpen samen te werken, aangezien deze om in aanmerking te
komen voor subsidie aan de anti-discriminatie-bepalingen moeten voldoen.
In hoeverre deze activiteiten tot bijzondere acties (bv. het intrekken van subsi-
die) hebben geleid is onbekend.

2.4 De particuliere organisaties
Er zijn in de Verenigde Staten vele particuliere organisaties werkzaam ter ver-
mindering van vooroordeel en discriminatie alsmede ter vergroting van de
kansen voor minderheden. Zij variëren van tijdelijke lokale groepen om een be-
paald probleem op te lossen tot permanente nationale groepen met een pro-
fessionele staf en begrotingen lopend in de miljoenen dollars. Sommigen zijn
voortgekomen uit de minderheidsgroepen zelf, anderen uit de gehele samen-
leving, vooral tegenstanders van de slavernij (de abolitionisten) en bevorde-
raars van de democratische gelijkheidsrechten en kiesrechten. Een aantal na-
men: de National Association for the Advancement of Colored People
(NAACP), de Southern Christian Leadership Conference (SCLC), de National
Urban League, Congress of Racial Equality (CORE), Southern Regional Coun-
cil, The Black Panthers, Black Power, Jewish Organizations in the Field of In-
tergroup Relations, The National Conference of Christians and Jews, Church
Organizations and lntergroup Relations, Mexican-American Civil Rights Orga-
nizations, American lndian Organizations, the American Civil Liberties Union,
Lawyers Committee for Civil Rights under Law, Puerto Rican Legai Defense
and Educational Fund, en het Native American Rights Fund.

De NAACP, opgericht in 1909, is een van de oudste en meest vooraanstaande
organisaties, gericht op het uitbannen van apartheid en van discriminatie te-
gen negers en andere Amerikanen. Zij blijft binnen het kader van de democra-
tische ideologie door gebruik te maken van wettelijke en gerechtelijke actie-
mogelijkheden. De NAACP heeft op lokaal niveau een functie als rechtshulp-
instantie. Nationaal heeft zij (vooral met haar proces-dochter het "Legal De-
fence and Educational Fund Inc." dat thans de naam NAACP niet meer mag
dragen) door een zorgvuldig uitzoeken van zaken die van strategisch belang
kunnen zijn en deze zeer zorgvuldig te begeleiden, een goede reputatie opge-
bouwd. De paar dozijn zaken die zij tot voor het Supreme Court toe heeft door-
gezet, heeft zij voor het merendeel gewonnen. Daaronder waren een aantal za-
ken van zeer principiële betekenis. De meest bekende zijn wellicht de zaken
Brown versus Board of Education, waarmee een einde kwam aan het beginsel
van gescheiden doch gelijke voorzieningen ('separate but equal'-doctrine). De
NAACP zet zich in voor registratie van kiezers, huisvesting van minderheden,
gevangenishervorming, tegen bepaald politie-optreden, voor schooldesegre-
gatie, tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en ook voor de rechten van
kleurlingen in het leger.
Het aantal leden loopt in de honderdduizenden, niet alleen negers. Sommigen
zien het als een conservatieve organisatie uit op assimilatie en integratie,
waarschijnlijk vooral omdat de laatste jaren het negerprotest een ander karak-
ter heeft gekregen (lange afstandmarsen, black-power-beweging, demonstra-
ties, agressie). De NAACP heeft vanaf het begin communisten van het lid-
maatschap uitgesloten. Als lobbyist voor de Civil Rights-wetten van 1957,
1960, 1964, 1965 en 1968 en als winnaar van vele rechtszaken is het een effec-
tieve organisatie gebleken.
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De SCLC, leider wijlen Ds. Martin Luther King, is een zuidelijke groepering, uit
Atlanta, die niet-gewelddadig is, maar wel steeds militanter is geworden. King
organiseerde in 1955-1956 een succesvolle boycot van stadsbussen-in Alaba-
ma, en richtte samen met anderen, waaronder Ds. Ralph Abernathy, de SCLC
op, die geweldloos verzet pleegt met sit-ins, freedomrides en zich steeds meer
in de richting van burgerlijke ongehoorzaamheid beweegt.

De National Urban League - gesticht in 1910 - is vooral doende de maat-
schappelijke en economische kansen voor negers in de industrie, beroepen-
sfeer en verder zakelijk terrein alsmede op huisvestingsgebied te vergroten
door middel van discussies en overleg met industriëlen, zakenmensen en vak-
bondsmensen. De professionele staf is met 1.200 personen de grootste van
de neger Civil Rights groepen. Zij neemt niet direct deel aan demonstraties,
maar fungeert wel als spreekbuis voor de belangen van minderheden.

Het in 1942 opgerichte Congress of Racial Equality (CORE) startte met de
techniek van krachtig geweldloos verzet naar het voorbeeld van Gandhi. De
beweging pioneerde op het gebied van training van interraciale groepen voor
'picketing' (posten bij toegangen tot gebouwen, zoals stakers doen), 'sit-ins'
(zittend protest) en onderhandeling. Aanvankelijk een middleclass organisatie
evolueerde zij na de Montgomery bus-boycot in de richting van massale ac-
ties. Na 1963 is de beweging in separatistische richting gegaan, een zwarte
nationalistische beweging niet meer gericht op integratie, met weinig blanken
meer als leden. Als pressiegroep heeft CORE volgens sommige commentato-
ren thans weinig invloed of effectiviteit.

De Black Panthers, begonnen in 1966, behoren tot de linkervleugel van de
zwarte protestbewegingen. Niet boven de 5.000 leden uitgekomen, heeft
deze organisatie desalniettemin zeer veel aandacht getrokken en gekregen
door een uiterst verbaal-gewelddadige benadering van overheid en politie op
een nogal controversiële wijze. De krachtige gewelddadige rhetoriek on-
dersteunde het doel dat van een zwart nationalisme via revolutionair nationa-
lisme en internationaal radicalisme naar een revolutionair intercommuna-
lisme later gericht op het opbouwen van Afrika evolueert. Een bekende Black
Panther was Stokeley Carmichael; sommige Black Panthers zijn uit protest in
zelfgekozen ballingschap naar Algerije gegaan. Vast staat dat blank Amerika
de zwarte panters destijds als een ernstige bedreiging heeft gevoeld (66% van
de blanken, tegen 21% van de kleurlingen volgens een opiniepeiling in 1970).
Thans stellen commentatoren dat de organisatie meer een symbolische waar-
de heeft gehad dan dat zij de situatie heeft verbeterd. Simpson/Yinger (blz.
710) menen zelfs dat de confrontatieperiode 1968-1969 meer vertraging dan
verandering ten goede heeft opgeleverd.

Black Power is geen organisatie, noch beweging, meer een stijl. De slogan
Black Power heeft geen nauwkeurig afgebakende betekenis, doch benadrukt
een strategie van confrontatie en nationalistische separatistische doelein-
den. Woorden als 'haat voor alles wat blank is', en 'wij moeten zowel racisme
als het kapitalisme vernietigen' geven de gemoedsgesteldheid weer.

Tot de Joodse organisaties behoren het American Jewish Congress, de Anti-
Defamation League of B'Nai B'rith, en het American Jewish Committee. Het
American Jewish Congress dateert van 1891 en hanteert wettelijke of gerech-
telijke sancties tegen discriminatie, met inbegrip van het activeren van nieu-
we wetgeving en het voeren van processen inzake schending van constitutio-
nele en wettelijke rechten. De Anti-Defamation League heeft regionale pro-
gramma's ter vermindering van discriminatie in lokale gemeenschappen en
organiseert op nationaal niveau workshops en publiceert anti-discriminatie-
c.q. anti-rasvooroordeel-materiaal. Het American Jewish Committee is vooral
actief op onderwijsgebied en bevordert onderzoek.
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De National Conference of Christians and Jews (1928) is een samenwerkings-
verband tussen twee godsdiensten ter bevordering van harmonieuze verhou-
dingen tussen leden van verschillende godsdiensten. De methoden zijn op-
voedkundig, met veel aandacht voor de massamedia.

Er zijn voorts vele Katholieke en Protestantse organisaties met als doel het
verminderen van vooroordeel en discriminatie.

De Mexicaans-Amerikaanse groeperingen hebben na aanvankelijk slechts
cultureel georiënteerd te zijn na de Tweede Wereldoorlog meer aandacht ge-
kregen voor hun politieke, economische en burgerrechten. De meer militante
politieke bewegingen groeien, zoals de Texas Chicanos, La Raza Unida en de
Mexican-American Youth Organization (MAVO) en roepen om radicale veran-
deringen. Assimilatie wordt vervangen door de nadruk op de Mexicaanse erfe-
nis te- leggen. Sedert 1968 is er een Mexican American Legal Defense and
Education Fund, dat net als de'litigating arm' van de NAACP via de juridische
aanpak de discriminatie van Chicano's wil verlichten.

Hoewel er al eeuwen samenwerkingsverbanden tussen Indiaanse stammen
bestonden wordt pas in 1961 - gestimuleerd door de algemene beweging
voor burgerrechten - in Chicago een conferentie van Amerikaanse Indianen
gehouden, waar vertegenwoordigers van 210 stammen spreken over hun prin-
cipes en doelen. De meeste deelnemers steunen het standpunt van het Natio-
nal Congress of American Indians om hervormingen te bewerkstelligen van
binnenuit, dat wil zeggen door samen te werken met het Bureau voor Indiaan-
se Zaken, de overheids-organisatie voor de Indianen. Voorts ontstaat er een
National Indian Youth Council.

Ook voor de Puerto-Ricanen is er een Legal Defense and Educational Fund,
dat procedeert tegen discrimininatoire behandeling.

Tenslotte verdient vermelding het Lawyers' Committee for Civil Rights Under
Law, in 1963 op verzoek van de President tot stand gekomen. Deze organisa-
tié, voortgekomen uit en nog steeds geworteld in de Amerikaanse balie, tracht
de in de Constitutie neergelegde idealen te verwezenlijken door leden van
minderheidsgroepen bij te staan met juridische diensten die gratis worden
verleend door aangesloten advocatenfirma's. De organisatie begon de dienst-
verlening door betogers voor de civil rights beweging in strafzaken te verdedi-
gen. Veel advocatenfirma's hebben zich verplicht één procent van hun tijd en
één procent van hun fondsen te besteden aan zaken naar hen verwezen door
het Lawyers' Committee.

Overziet men de verschillende particuliere organisaties en hun activiteiten
dan valt de grote verscheidenheid in aanpak, methodes en aanhang op. In de
roerige jaren zestig hebben vele organisaties hun hoogtepunt gehad, terwijl
daarna een zekere consolidatie lijkt te zijn ingetreden. Een organisatie als de
NAACP heeft ondanks grote druk om radicaler te worden in de jaren 1966-1968
de kritiek geassimileerd in het gewone programma en is niet ten onder ge-
gaan. Een ander opvallend aspect is de grote mate van professionalisering,
waarbij juristen en andere deskundigen zorgvuldig een strategie uitdenken en
proberen om zoveel mogelijk die zaken voor de rechter te brengen die een goe-
de kans van slagen hebben en zodoende kunnen bijdragen tot grotere raciale
gelijkheid. Ook voor het politieke bewustzijn en de verdere emancipatie van
(leden van) minderheidsgroeperingen zijn de eigen organisaties van groot be-
lang gebleken.
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2.5 Samenvatting en evaluatie

2.5.1 Samenvatting
Geschiedenis en ontwikkeling van de discriminatiebestrijding
In het denken over de verhoudingen tussen de rassen valt een duidelijke evolu-
tie waar te nemen. Deze begint met de afschaffing van de slavernij (1865), ge-
volgd door een korte periode van reconstructie. Eind 19e eeuw ontwikkelt zich
de gedachte van gescheiden doch gelijke voorzieningen (de 'separate but
equal'-doctrine). Aanvankelijk richten de discriminatiebestrijders zich op deze
'gelijkheid', omdat vaak voorzieningen in de praktijk wel gescheiden, doch ze-
ker niet gelijk zijn. Met name door de zorgvuldige voorbereiding en de druk uit-
geoefend door de NAACP vernietigt in 1954 het Supreme Court de doctrine
van de gescheiden doch gelijke voorzieningen. Het accent verschuift dan naar
desegregatie en integratie. Wanneer ook een gelijke kansen beleid ('equal op-
portunity') niet tot volledige - praktische'- gelijkstelling blijkt te leiden,
wordt een volgende stap gezet: het beleid lijkt zich thans te ontwikkelen in een
streven naar een gelijk deel ('fair share') van alle verworvenheden van de mo-
derne staat.

Is deze evolutie in het denken over de raciale verhoudingen duidelijk, veel min-
der gemakkelijk valt de vraag te beantwoorden wie de aanzet heeft gegeven
om tot verbetering van de rassenverhoudingen te geraken en met name om
discriminatie naar ras te verminderen. Uiterst belangrijk is de rol geweest die
de eigen organisaties sinds het einde van de vorige eeuw hebben gespeeld,
met name de organisaties van negers en joden. De economische behoeften
van de oorlogsindustrie in het begin van de jaren veertig brengen de federale
overheid ertoe arbeidsmarktdiscriminatie in deze industrieën te verbieden, en
de controle op het nakomen van deze verplichting tot non-discriminatie in
handen te leggen van een speciaal daartoe ingesteld overheidsapparaat. Na
de Tweede Wereldoorlog mislukken verschillende presidentiële pogingen om
deze wijze van bestrijden van discriminatie naar ras te institutionaliseren.
Wellicht als reactie daarop, maar ook als reactie op lokaal particulier initia-
tief, gaan vele staten en steden over tot het maken van wetten en verordenin-
gen gericht op het bestrijden van deze discriminatie, waarbij het toezicht op
de naleving, of anders gezegd de normhandhavende taak, in handen wordt ge-
legd van zg. 'administrative agencies', ook wel 'regulatory agencies' ge-
noemd. Dit zijn onafhankelijke instellingen met quasi-rechterlijke bevoegd-
heden (zoals die om verboden of bevelen te geven), quasi-wetgevende be-
voegdheden (om regels en bepalingen te maken), uitgebreide bevoegdheden
om gedrag in het bedrijfleven te beinvloeden of te richten, handhavende be-
voegdheden en tenslotte met bevoegdheden op het terrein van onderzoek en
planning, bv. om problemen te onderzoeken en nieuwe wetgeving aan te beve-
len 16) .

De Federale overheid slaagt er in 1957 in een eerste na-oorlogse wet gericht
op het bestrijden van discriminatie bij de uitoefening van het kiesrecht tot
stand te brengen, waarna de federale overheidsbemoeienis in snel tempo toe-
neemt, culminerend in de beroemde Civil Rights Act 1964. Het is de vraag of
deze federale wetten ook tot stand gekomen zouden zijn indien het Supreme
Court in 1954 in de zaken Brown versus Board of Education scheiding naar ras
in het onderwijs niet inherent strijdig met gelijkheid van behandeling had
geacht. Het is daarnaast ook de vraag of zonder de massale burgerrechtsbe-
weging zowel van zwarten als van blanken in de jaren 1955-1965 de Civil
Rights Act 1964 tot stand zou zijn gekomen.

16) Zie R.E. Cushman: The Independent Regulatory Commissions, (NY, OUP, 1941), blz. 5-10, aange-
haald door Cristopher McGrudden: Law Enforcement by regulatory agency: the case of employ-
ment discrimination in Northern Ireland, The Modern Law Review, Vol. 45, November 1982, no. 6,
blz. 617.
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Bezien we de terreinen waarop de discriminatiebestrijding heeft plaatsgevon-
den dan valt op dat het kiesrecht een van de eerste gebieden is geweest waar
de strijd zich op richtte. Daarna volgen openbare voorzieningen (waaronder
scholen) en de arbeidsmarkt; de strijd voor de huisvesting begint in een iets la-
ter stadium op gang te komen. Thans lijken arbeidsmarkt en huisvesting de
belangrijkste terreinen.

De huidige situatie
Probeert men de huidige situatie te overzien dan blijkt dat vele instrumenten
ter bestrijding van discriminatie aanwezig zijn. Enigszins variërend naar ge-
lang het gebied waar de activiteiten zich op concentreren, worden de volgen-
de instrumenten gehanteerd:

de individuele klacht, al dan niet (meestal wel) ingediend bij een anti-discri-
minatie-instituut. Ook 'class-actions' (groepsprocessen) zijn mogelijk;

het onderzoek naar structurele vormen (patronen en praktijken) van discri-
minatie. De rechters in de Verenigde Staten hechten veel waarde aan sta-
tistisch bewijs; is er in een bedrijf een statistisch significante dispariteit
tussen het percentage zwarten en het percentage blanken in verhouding
tot de relevante arbeidsmarkt, dat wil zeggen het geografisch gebied van
waaruit toekomstige werknemers veelal worden betrokken, dan achten zij
een prima facie geval van raciale discriminatie bij het aanstellen aanwezig.
Een werkgever kan een dergelijk verwijt slechts ontzenuwen door te bewij-
zen dat hij in feite niet tegen zwarten discrimineerde; dit nu is niet eenvou-
dig vooral niet als het gaat om functies waarvoor geen bepaalde kwalifica-
ties vereist zijn, zoals ongeschoold werk. Hierbij dient te worden aangete-
kend dat de United States Census (de al meer dan honderd jaar gegevens
verschaffende Amerikaanse volkstellingen) de bevolking 'ook naar ras re-
gistreert, omdat ras als een belangrijke demografische variabele wordt be-
schouwd. Gevolg is dat zeer nauwkeurige tellingen beschikbaar zijn, op
grond waarvan bovenvermelde zaken kunnen worden aangebracht;

anti-discriminatie-bedingen in contracten gegund door de overheid en in
subsidies verstrekt door de overheid;

voorlichting, met name-door het opstellen van richtlijnen voor bv. een eer-
lijk personeelsbeleid. De status van dergelijke richtlijnen in de Verenigde
Staten is niet duidelijk geworden. De employées van de anti-discriminatie-
instituten hanteren ze bij hun werk, bedrijven gebruiken ze om niet beschul-
digd te worden van discriminatie en om zich als gelijke-kansen-werkgever
te kunnen afficheren en de rechterlijke macht schijnt er acht op te slaan.
Na de belangrijke rechterlijke uitspraak in de zaak Regents of the Uni-
versity of California versus Bakke uit 1978 worden de richtlijnen in 1979
aangepast.

2.5.2 Evaluatie
Bij alle door ons geraadpleegde schrijvers 17) is een zekere ambivalentie om-
trent de waarde van de bereikte resultaten te bemerken. Enerzijds stelt men
dat er veel bereikt is, anderzijds wordt veel, soms felle kritiek geuit, met name
op anti-discriminatie-instituten. Een greep uit de kritiek op deze instituten: te
passief, te verzoeningsgericht, te veel gericht op individuele klagers, bureau-
cratisch, niet efficiënt, beschikkend over te weinig geld, te weinig personeel,
te weinig bevoegdheden of te weinig daarvan gebruikmakend.

Belangrijk is voorts het gebrek aan coordinatie en aan een duidelijke afbake-
ning tussen de verschillende instituten. Het lijkt dat alle partijen hiervan de

17) Zie bv. Claiborne, Roberts, Hetzel, Sedler, Mayhew.

35



nadelen ondervinden. De instituten zelf verliezen veeltijd en geld door het uit-
zoeken - of uitvechten - van competentievragen. De klagers hebben veel
moeite hun weg te vinden, zien door de bomen het bos niet meer, raken ont-
moedigd of brengen in een aantal gevallen - nadat de voorgeschreven termij-
nen verstreken zijn - zelf hun zaken bij de rechter (Sedler, Roberts). En ook de
werkgevers raken het spoor bijster als zij aan allerlei - soms tegenstrijdige
- eisen moeten voldoen, danwel ten behoeve van diverse instituten informa-
tie moeten verschaffen die inhoudelijk wel ongeveer op hetzelfde neerkomt,
maar naar vorm (vragenlijsten) verschilt, hetgeen het nodige extra werk met.
zich meebrengt (Roberts).

Voorts zij nog opgemerkt dat de federale instellingen in de Verenigde Staten
volgens Nathan Glazer (in een interview met de Volkskrant) jaarlijks 550 mil-
joen dollar besteden, waaraan hij toevoegt dat elke door deze anti-discrimina-
tie-instellingen uitgegeven dollar gelijk staat aan drie dollar die het particulie-
re bedrijfsleven moet uitgeven om aan alle overheidseisen en -voorwaarden te
voldoen. Volgens een andere bron (Roderic Boggs in een verslag van een door
de Runnymede Trust in september 1981 georganiseerd seminar) hadden de
grote federale anti-discriminatie-instituten voor het jaar 1982 een begroting
boven de $ 359 miljoen op 6.000 functionarissen.

De laatste jaren is evenwel enige verbetering opgetreden, mede omdat veel ta-
ken inmiddels geconcentreerd zijn bij de EEOC, die gepoogd heeft enige
stroomlijning aan te brengen.

Hoewel vele schrijvers uiterst kritisch zijn, hechten zij toch ook veel waarde
aan de anti-discriminatie-instituten, onder andere vanwege:

- de betrekkelijk lage drempel (toegankelijkheid) vooral van de instituten van
de lagere overheden, welke wellicht mede in de hand gewerkt wordt door
de kosteloosheid van het indienen van de klacht en van de behandeling;

de veelal ruime onderzoekbevoegdheden;

de geheimhouding tijdens de schikkingsfase;

de gebundelde deskundigheid, waardoor de klager een grotere kans op
succes heeft (en minder risico's loopt in de kosten van de tegenpartij ver-
oordeeld te worden), en de rechter minder met zwakke zaken wordt gecon-
fronteerd.

Volgens Sedler zijn de statelijke commissies het meest effectief geweest bij
het behandelen van individuele discriminatieklachten. De non-discriminatie-
(en 'affirmative action') bedingen in overheidscontracten, vooral het werk van
de federale overheid, zijn eveneens redelijk effectief gebleken. Dit geldt ook
voor de onderzoeken naar gevallen van 'systemic discrimination' geïnitieerd
door de EEOC. Groepsdiscriminatie voorts, arbeidsmarktpraktijken die ertoe
leiden dat alle of bijna alle zwarten worden uitgesloten, is een belangrijk werk-
terrein van federale rechtbanken in groepsacties ('class actions'), gebaseerd
op Title VII. Deze laatste methode acht Sedler de meest effectieve juridische
methode om raciale discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden, en wel
omdat bij deze actie de redresseermogelijkheden zo breed en ingrijpend zijn.
Alsdan kan men ook groepsherstel verkrijgen, zoals achterstallig salaris, col-
lectieve terugwerkende verhoging van senioriteit, en - wat wellicht het be-
langrijkste is - 'affirmative remedies', ontworpen om het totale beleid van
een werkgever te veranderen.

Roberts, Sedier en Hetzel menen alle drie dat de openlijke directe discrimina-
tie aanzienlijk is teruggedrongen. Maar de subtielere discriminatievormen ko-
men nog wel degelijk voor. Sedler wijst bovendien op een discriminatoire
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praktijk op de arbeidsmarkt, die de huidige gevolgen van in het verleden on-
dervonden discriminatie doet voortduren. Deze vorm komt naar voren in het
hanteren van senioriteit als criterium in het personeelsbeleid. Waar zwarten in
betekenende mate alleen de laatste jaren zijn aangesteld, hebben zij over het
algemeen minder senioriteit opgebouwd.

Sedler concludeert dat er weliswaar in de-behandeling van zwarten een aan-
zienlijke structurele wijziging is gekomen, maar dat er grote beperkingen val-
len te constateren voorzover het betreft de mogelijkheden om het 'legal
system' te gebruiken om echte raciale gelijkheid op de arbeidsmarkt te be-
werkstelligen en om zwarten een 'fair share' in het personeelsbestand van
elke werkgever te waarborgen. Het voeren van procedures alleen zal niet in
staat zijn de echte raciale gelijkheid te waarborgen. Tot slot concludeert
Sedler dat 'affirmative action', dat wil zeggen het hanteren van raciaal be-
wuste doelstellingen als onderdeel van het personeelsbeleid, doorTitle VII ge-
heel wordt geautoriseerd, wat door de Supreme Court in de recente Weber
zaak is bevestigd. Het hanteren van raciale quota die redelijk zijn, zoals het
voor elke blanke ook een zwarte aanstellen of naar een interne cursus sturen
ter vergroting van de promotiemogelijkheden, is volledig geoorloofd. Het is
evenwel nog niet zover dat de wetgevende macht - het Congres - 'affirma-
tive action' eist, en gezien de politieke en economische situatie van dit mo-
ment acht Sedler het ook niet waarschijnlijk dat het Congres in de afzienbare
toekomst 'affirmative action' zal eisen. De Federale overheid eist daarentegen
wel 'affirmative action' van diegenen die een contract met haar willen sluiten,
terwijl ook sommige besturen van staten soortgelijke eisen stellen. Vooral te-
gen grote ondernemingen met veel contracten of banden met de federale over-
heid is de eis van 'affirmative action' redelijk effectief kracht bijgezet. Naar
het oordeel van Sedier zal alleen door middel van 'affirmative action' een wer-
kelijke raciale gelijkheid op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten bereikt
worden.

Tot zover het overzicht van een aantal bevindingen in de U.S. Tenslotte dient
nog te worden aangetekend dat over twee vragen geen gegevens bekend ge-
worden zijn. De eerste vraag betreft het behandelen van discriminatieklachten
op verschillende gronden (ras, sexe, etc.) door een instituut. De meeste insti-
tuten in de U.S. doen dit, maar of dit voordelen biedt, danwel of de bestrijding
van discriminatie op de ene grond (bv. ras) de bestrijding van discriminatie op
andere grond (bv. sexe) hindert, is uit het materiaal niet naar voren gekomen.
Wellicht moet uit het ontbreken van gegevens hierover geconcludeerd worden
dat de schrijvers dit een onbelangrijke vraag vinden.
De tweede vraag betreft de samenstelling van de Commissies en hun staven.
De meeste lijken gemengd samengesteld, dat wil zeggen bemand door leden
van de meerderheidsgroep en door leden van verschillende minderheidsgroe-
pen (zwarten, vrouwen). Over voor- en nadelen en effecten van mogelijke
samenstellingen wordt echter niet gerept.
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3 Het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland

De bestrijding van discriminatie naar ras in het Verenigd Koninkrijk is van veel
recentere datum dan die in de Verenigde Staten van Amerika. Tevens is de
bestrijding van discriminatie meer centraal georganiseerd en daardoor min-
der complex.

Anders dan in de Verenigde Staten bestaan in het Verenigd Koninkrijk de min-
derheidsgroepen vooral uit (recente) immigranten. Tussen het toelatingsbe-
leid en de bestrijding van discriminatie wordt in het Verenigd Koninkrijk door
vele schrijvers een (politiek) nauw verband gezien. Daarom zal in het on-
derstaande eerst worden ingegaan op de immigratiewetten en daarna op de
bestrijding van raciale discriminatie.

3.1 Immigratie en de immigratiewetten 1)
In de jaren vijftig kent het Verenigd Koninkrijk op de arbeidsmarkt volledige
werkgelegenheid met tekorten aan werknemers. In die periode begint de immi-
gratie uit de vroegere koloniale gebieden in West-Indië en iets later die uit Pa-
kistan, India en Bangladesh op gang te komen. De immigranten kunnen zich
vrijelijk vestigen, aangezien de vreemdelingenwetgeving niet op hen van toe-
passing is. Door de opwaartse mobiliteit van de autochtone Engelse werkne-
mers kunnen zij relatief gemakkelijk aan werk komen, zij het aan de onderzijde
- en dus de meest kwetsbare zijde - van de markt. Net als in Nederland con-
centreren de gekleurde immigranten zich in de in verval geraakte oudere wij-
ken van de grote steden. In Notting Hill en Nottingham beginnen in 1958 de
eerste rassenonlusten. In het begin van de jaren zestig wordt onder kleurlin-
gen een hoog niveau van werkloosheid geconstateerd. In 1962 komt er een wet
die de toelating gaat reguleren: Commonwealth Citizens worden onderworpen
aan dezelfde regels als vreemdelingen. Heeft men eenmaal een werkvergun-
ning, dan mag men zijn gezin laten overkomen. Naarmate de werkloosheid
stijgt daalt de toewijzing van `vouchers' (soort toegangsbewijs) van 51.000 in
1962 naar 8.000 in 1965. Illegale immigratie begint.

In de winter van 1967 komen grote aantallen in Kenya wonende Aziaten naar
het Verenigd Koninkrijk, op wie de wet van 1962 niet van toepassing is. In drie
dagen wordt de Commonwealth Immigrants Act 1968 door het Parlement
aangenomen. Automatisch recht op toegang hebben nog slechts die 'British
passport holders' die een'substantial connection' met Engeland hebben (men
moet in Engeland geboren zijn of tenminste een ouder of grootouder hebben
die in Engeland geboren is), welke bepaling blanke kolonisten in de meeste
gevallen toelating verschaft, doch kleurlingen tegenhoudt. Tegen het eind van
de jaren zestig komen bijna alleen nog maar financieel afhankelijke verwan-
ten het Verenigd Koninkrijk binnen. In 1971 verschijnt de Immigration Act
1971, die het onderscheid tussen Commonwealth Citizens en vreemdelingen
afschaft: er zijn voorzover het betreft het immigratiebeleid nog slechts 'pa-

1)
De informatie in deze paragraaf is vooral ontleend aan M.D.A. Freeman en Sarah Spencer, The
State, the Law and Race Relations in Britain Today, Current Legal Problems 1979, blz. 117-142;
en Anthony Lester en Geoffrey Bindman: Race and Law, Penguin Books, 1972.
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trials' en vreemdelingen. Alle non-patrials worden slechts toegelaten als zij
een werkvergunning hebben voor een bepaalde baan en voor een bepaalde pe-
riode (gewoonlijk twaalf maanden)..'Commonwealth Citizens' zijn nu gastar-
beiders geworden.

Na 1976 vallen twee nieuwe ontwikkelingen te signaleren. In 1978 verschijnt
het eerste rapport van het Select Committee on Race Relations and Immigra-
tion, (Session 1977-1978, Immigration, March 1978) waarin (opnieuw) maatre-
gelen worden aanbevolen om de immigratie te beperken. De controle op de na-
leving van de immigratiewetten binnenslands moet verhevigd worden, welke
opmerking de Financial Times in een hoofdartikel op 22 maart 1978 aanlei-
ding geeft de vraag te stellen: 'Hoe ver verwijderd zijn we nog van pasjeswet-
ten?'. Voorts is er een nieuwe nationaliteitswet vervaardigd ter vervanging van
de wet van 1948. Het 'Citizenship of the United Kingdom and Colonies' vervalt
en wordt vervangen door een drietal categorieën, waarvan slechts diegenen
die geboren, geadopteerd, geregistreerd of genaturaliseerd zijn in het Ver-
enigd Koninkrijk of als 'patrial' geclassificeerd worden onder de immigratie-
wet, 'British Citizen' zijn. Alleen deze British Citizens zullen niet onder de im-
migratiecontrole vallen. De eisen om genaturaliseerd te worden worden aan-
zienlijk verzwaard, met volledige discretionaire bevoegdheid voor de Home
Secretary, die zonder opgave van redenen naturalisatie kan weigeren; beroep
is niet mogelijk. Aldus enkele belangrijke aspecten van de op 1 januari 1983 in
werking getreden wet.

Deze twee ontwikkelingen trekken sterk de aandacht van de gekleurde bevol-
king. De hierdoor veroorzaakte onrust (bv. voor gezinnen die niet of pas na vele
jaren herenigd kunnen worden), samen met relatief slechte behuizing (of over-
bewoning) en een vooral onder jeugdige kleurlingen aanzienlijke werkloosheid
(die in sommige zwarte wijken schijnt op te lopen tot meer dan vijftig procent)
leiden van tijd tot tijd tot oproeren en rellen zoals in 1980 in Bristol en in april
1981 in Brixton. Vele schrijvers leggen verband tussen het strikte toelatings-
beleid, dat tegenover de bevolking als het ware racisme zou legitimeren, en de
rasdiscriminatiewetgeving (zie onder), die naar hun mening er slechts op ge-
richt zou zijn politiek protest van kleurlingen te voorkomen door kanalen voor
legitiem protest in het leven te roepen.

3.2 Overheidsmaatregelen ter bestrijding van discriminatie
De rassenverhoudingswetten 2)
Sinds 1951 wordt getracht via een dertiental wetsontwerpen een wetgeving in-
zake rasdiscriminatie van de grond te krijgen-De in de vorige paragraaf weer-
gegeven rassenonlusten in 1958, de Commonwealth Immigration Bill 1962,
het door de Labour-regering ingenomen standpunt dat de rassenverhoudin-
gen alleen verbeterd kunnen worden als er een effectieve controle op de immi-
gratie is - daarmede het Labour-standpunt van verzet tegen immigratiebe-
perking in feite verlatende - alsmede aandrang van buitenparlementaire
groepen leiden in 1965 tot de (eerste) Race Relations Act 1965.

Kernpunten daarvan zijn: aanzetten tot rassenhaat wordt een 'criminal offence';
discriminatie in zg. 'public places' (hotels, café's, restaurants, theaters) als-
mede door eigenaren van onroerende goederen in geval van verhuur wordt ver-
boden; er is een Race Relations Board die discriminatie-klachten in ontvangst
moet nemen en behandelen. De Board is verplicht elke klager bij te staan: lukt
een verzoening of schikking - via plaatselijke verzoeningscomité's met pro-
fessionele full-time krachten - niet, dan legt de Board de zaak voor aan de
Attorney-General (Engeland: de Procureur-Generaal) of de Lord Advocate (de

2) In het onderstaande wordt de nationale wetgeving besproken. Het Verenigd Koninkrijk is ook
partij bij het reeds enige malen genoemde Internationaal Verdrag van New York van 7 maart 1968
inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
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Procureur-Generaal in Schotland). Deze kan dan beslissen of hij de procedure
tot het verkrijgen van een injunction-suit (een door een rechter gegeven bevel
om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten op overtreding waar-
van een boete kan worden gegeven of gevangenisstraf wegens 'contempt of
court' kan volgen) al of niet wil inzetten. Deze wet wordt door de toenmalige
regering beschouwd als een eerste stap.

Al spoedig blijkt het terrein te weinig uitgebreid: uit het eerste jaarverslag van
de Board komt naar voren dat 70% van de klachten buiten het bereik van de
wet valt en blijken de bevoegdheden van de Board te gering te zijn. De wet
heeft geen betrekking op 'private clubs' noch op discriminatie op de ar-
beidsmarkt en bij de volkshuisvesting; de overheid is uitdrukkelijk van de wet
uitgezonderd. Het slachtoffer van rasdiscriminatie heeft zelf geen recht tot
actie en kan ook geen schadevergoeding ontvangen.

Er verschijnen twee rapporten van het PEP: ('Political and Economic
Planning', een onafhankelijk onderzoekinstituut) 'Racial Discrimination in
Britain' (april 1967) en het 'Street-report on Anti-Discrimination Legislation'
(1967). Het eerste levert het bewijs van uitgebreide rasdiscriminatie op terrei-
nen als huisvesting en arbeidsmarkt, het tweede onderzoekt de wetgeving van
de Verenigde Staten en Canada en laat de zwakke zijden van de Race Rela-
tions Act 1965 zien. In 1967 vinden ernstige uitingen van raciaal geweld plaats
in de Verenigde Staten. Deze trekken ook de aandacht in Engeland. In 1968
volgt de (tweede) Race Relations Act 1968. Deze wet dient in samenhang ge-
zien te worden met de Commonwealth Immigrants Act 1968, die in de vorige
paragraaf behandeld werd. De regeringen volgen een min of meer 'twee-
sporenbeleid', enerzijds sterke restrictie van de immigratie, anderzijds ver-
sterking van de bestrijding van discriminatie 3).

Kernpunten van de Race Relations Act 1968 zijn: het verbod van rasdiscrimi-
natie wordt uitgebreid in die zin, dat thans de volgende terreinen worden
bestreken: het verschaffen van goederen en faciliteiten en het verlenen van
diensten, de arbeidsmarkt (aanstelling, ontslag, promotie, arbeidsomstandig-
heden), het lidmaatschap van organisaties van werknemers, werkgevers en
beroepsbeoefenaren, de huisvesting van personen en bedrijven (huur en ver-
huur, koop en verkoop), advertenties en openbare aankondigingen. Ook de
overheid wordt verboden te discrimineren (in het algemeen doch met name op
terreinen als werkgelegenheid en volkshuisvesting). Er zijn nauwkeurig om-
schreven uitzonderingen, zowel in de tijd (opdat bedrijven zich kunnen aan-
passen) als naar terrein (men kan niet gedwongen worden tot non-discrimina-
tie als men huishoudelijk personeel wil aanstellen noch tot non-discriminatie
bij de verhuur van een kamer in het huis dat men zelf bewoont: deze toege-
stane discriminatie in een advertentie tot uitdrukking brengen wordt verboden
danwel aan beperkingen onderworpen). De Race Relations Board ziet weder-
om toe op de naleving van de wettelijke bepalingen en is wederom verplicht
elke klacht die binnenkomt te onderzoeken. Gelukt de al dan niet met behulp
van verzoeningscomité's te proberen verzoening niet, dan kan de Board thans
(als enige) 'civil proceedings' beginnen. De Attorney-General verdwijnt uit de
wet. Er kan een injunction geëist worden (als vrees voor herhaling bestaat)
en/of schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer van rasdiscriminatie,
dan wel een verklaring dat een handeling discriminatoir is. De Board heeft dus
een klachtenmonopolie; in enkele gevallen kan ook zonder klacht tot onder-
zoek worden overgegaan, nl. als er een redelijk vermoeden van een onwettige
handeling is.

Er komt naast de Race Relations Board een tweede instelling, de Community
Relations Commission, met als taak het bevorderen van harmonieuze verhou-

3) Voor een behandeling van de geschiedenis van de immigratiewetgeving en de rassenverhou-
dingswetten in Groot-Brittannië zie ook mr J. Hoens, Recht en Kritiek 1, 1981, blz. 98-123.

41



dingen en verminderen van raciale spanningen in de samenleving door coordi-
natie van vrijwillige activiteiten; een belangrijk aspect daarvan is het verstrek-
ken van financiële bijstand aan onafhankelijke lokale Community Relations
Councils, naar Nederlandse begrippen een soort welzijnsorganisaties.

Aanvankelijk rapporteert de Board in haar jaarverslagen het afnemen van het
voorkomen van discriminatie naar ras. Onderzoek toont aan dat 80% van de
bevolking discriminatie op de arbeidsmarkt verkeerd vindt en 70% op huis-
vestingsgebied (Report of the Race Relations Board, January 1975 - June
1976, 1976). Volgende jaarverslagen van de Board brengen gebreken in de wet
aan het licht: de Board heeft geen onderzoeksbevoegdheid op eigen initiatief
(alsmede de bevoegdheid getuigen te horen en documenten op te vragen), en
de Board dient in het algemeen eerst een klacht te ontvangen alvorens in actie
te komen. Voorts blijkt de Board een onvoldoende bereik te hebben. Volgens
onderzoek door het PEP heeft meer dan de helft van een onderzochte groep
West-Indiërs en Aziaten nog nooit van de Race Relations Board gehoord. Ook
blijken er andere drempels voor leden van minderheidsgroepen te bestaan:
men is zich niet bewust gediscrimineerd te worden, heeft geen vertrouwen in
de Board, is bang voor vergelding of meent dat de opbrengsten in geen ver-
houding zullen staan tot de moeite. Van andere kanten wordt daar nog wel
aan toegevoegd het verschijnsel dat slachtoffers van raciale discriminatie
situaties, waarin de kans om gediscrimineerd te worden groot is, ontlopen of
vermijden.

In het begin van de jaren zeventig vinden er enkele stakingen plaats van Azia-
ten, die protesteren tegen het reserveren van de best betaalde banen voor
blanken, tegen racistische houdingen van vakbonden en tegen de lange werk-
tijden, de lage lonen en het ontbreken van kansen op promotie. De kleurlingen
worden militant, zelfs de Aziaten die kalm, gehoorzaam en hard-werkend wer-
den geacht. Dit leidt tot de derde rassenverhoudingswet, de Race Relations
Act 1976, die vlak na de Sex Discrimination Act 1975 verschijnt en daar wat be-
treft bevoegdheden en procedures als twee druppels water op lijkt.

Kernpunten van deze laatste rassenverhoudingswet zijn:,

1. de Race Relations Board en de Community Relations Commission worden
samengevoegd tot de Commission for Racial Equality (CRE), die de drie
volgende taken krijgt:
a. te streven naar de uitbanning van discriminatie;
b. het bevorderen van gelijke kansen en in het algemeen goede verhoudin-

gen tussen personen van verschillende raciale groeperingen;
c. het functioneren van de wet in het oog houden en, wanneer verzocht

door de Secretary of State dan wel wanneer zij dat noodzakelijk acht,
het ontwerpen en aan de Secretary of State voorleggen van voorstellen
tot wijziging van de wet;

2. de CRE, die bestaat uit ten minste 8 en ten hoogste 15 leden, heeft niet lan-
ger de plicht om elke klacht die binnenkomt te onderzoeken en een verzoe-
ning of schikking te proberen. Het individuele slachtoffer van rasdiscrimi-
natie kan zich rechtstreeks wenden tot de rechter en is vrij om daarbij de
CRE al dan niet om bijstand te verzoeken; de CRE heeft dus niet langer een
klachtenmonopolie noch de plicht om de gevraagde bijstand te verlenen;

3. het begrip discriminatie wordt aanzienlijk uitgebreid door niet alleen opzet-
telijk minder gunstige behandeling te verbieden (directe discriminatie)
maar thans ook indirecte discriminatie. Hiermee wordt aangesloten bij de
uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court in de zaak Griggs versus
Duke Power Co. (401 U.S. 424) (1971). De bewijslast dat een bepaalde eis of
voorwaarde raciaal neutraal is komt op de steller van de eis (bv. een werk-
gever) te rusten;
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4. de wet geeft iemand die meent dat hij gediscrimineerd wordt de bevoegd-
heid om aan de vermeende discrimineerder een standaard-vragenformulier
ter invulling toe te zenden met vragen over de redenen van een bepaalde
behandeling. Het kan dan blijken dat er geen reden voor een klacht is, er
kan een schikking worden getroffen of er staat, indien tot een procedure
wordt besloten, reeds bij voorbaat vast waarover partijen het eens zijn en
wat hen verdeelt. Er is geen verplichting om te antwoorden, maar de rech-
ter zal uit een weigering wèl conclusies kunnen trekken;

5. vervolgens introduceert de Race Relations Act 1976 het begrip 'victimisa-
tion' (in het Amerikaans ook wel 'retaliation' genoemd). Hieronder verstaat
men het geval dat een persoon een andere persoon naar ras minder
gunstig behandelt dan hij andere personen behandelt of zou behandelen
omdat die ander bv. voor zijn rechten op grond van de wet is opgekomen, of
getuigenis heeft willen afleggen-in een procedure (de wet bevat een uitzon-
dering indien de beweringen als getuige vals waren of niet te goeder trouw
gemaakt);

6. de CRE krijgt een meer strategische functie om raciaal discriminatoire
systemen en praktijken op te sporen door de bevoegdheid om op eigen ini-
tiatief (dan wel op last van de Secretary of State) zg. 'formal investigations'
uit te voeren. Hoewel een dergelijk onderzoek aan strakke formele regels is
gebonden - een voornemen moet in een vroeg stadium aan de betrokkene
(de verweerder ofwel de vermoedelijke discrimineerder) worden medege-
deeld - kan op die manier met behulp van uitgebreide subpoena-powers
(het horen van getuigen en het opvragen van documenten) getracht worden
patronen of gevestigde praktijken van rasdiscriminatie op te sporen en te
bewijzen. Is de CRE overtuigd van naar ras discriminerende handelingen
dan kan zij de dader een zogenaamde 'non-discrimination notice' beteke-
nen. Deze 'notice' kan zowel het ophouden met het overtreden van de wet
(het stoppen van de discriminatoire handeling) inhouden als het aanbren-
gen van verandering in bepaalde praktijken, onder de verplichting om daar-
van de CRE op de hoogte te stellen en de CRE geregeld inlichtingen te ver-
schaffen, zodat de nakoming kan worden gecontroleerd. De verweerder
kan in de verschillende stadia bezwaar aantekenen en uiteindelijk tegen de
'notice' beroep instellen. De CRE maakt van een onderzoek een rapport op
dat voor een ieder ter inzage is: tevens houdt zij een register bij van afgege-
ven 'non-discrimination notices';

7. de CRE kan zogenaamde 'codes of practice' uitvaardigen, een soort ge-
dragsaanwijzingen voor raciaal neutraal gedrag op de arbeidsmarkt. Een
dergelijke code is niet bindend, doch kan eenmaal aanvaard door minister
en parlement bij de bewijsvoering worden toegelaten;

8. de CRE heeft speciale, alleen haar toekomende, bevoegdheden in geval
van discriminerende praktijken, advertenties, dwang of instructies om te
discrimineren;

9. de Race Relations Act 1976 verbiedt 'reverse discrimination' (omgekeerde
discriminatie, ofwel positieve discriminatie): zo is het bv. onwettig om te
discrimineren ten gunste van een persoon behorende tot een bepaalde ra-
ciale groepering bij aanstelling of promotie op grond van het feit dat leden
van die groepering in het verleden te lijden hebben gehad van (negatieve)
discriminatie en daarom 'inhaalkansen' zouden moeten krijgen. Op deze re-
gel zijn enkele uitzonderingen waarbij positieve actie wel is toegestaan,
liggend op het terrein van trainingen en opleidingen door de Manpower Ser-
vices Commission, door werkgevers en door vakbonden, mits aan bepaalde
nauwkeurig omschreven voorwaarden wordt voldaan.
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Anti-discriminatie bepalingen in overheidscontracten
Een geheel ander aspect van het overheidsoptreden is het zogenaamde 'moni-
toring equal opportunity clauses in Government contracts'.,Sedert 1969 bevat-
ten alle overheidsovereenkomsten een bepaling inhoudende, dat de wederpar-
tij - de aannemer, uitvoerder of leverancier van goederen of diensten - ver-
plicht is zich te houden aan de bepalingen van de Race Relations Act 1968 en
tevens om alle redelijke stappen te ondernemen opdat zijn werknemers of zijn
onderaannemers hetzelfde doen. Departementen zouden geen contracten
meer moeten sluiten met naar ras discriminerende firma's.

Een dergelijke bepaling zonder controle op de naleving daarvan is van weinig
of geen waarde. Daarom wordt in 1978 door de regering een standaardclau-
sule in overheidscontracten voorgesteld inhoudende dat de wederpartij op
verzoek aan het Department of Employment een reeks inlichtingen over bv.
zijn personeelsbeleid, stappen om discriminatie wegens ras te vermijden, het
gebruik van in het Engels gestelde tests en de reden daarvoor, en de etnische
samenstelling van zijn personeel verschaft: In geval van onbevredigende ant-
woorden zou het DE deze doorgeven aan de CRE voor onderzoek naar even-
tuele onwettigheid. Weigering van samenwerking met de CRE of een bevin-
ding door de CRE van 'prima-facie' discriminatie zou er toe moeten leiden dat
de firma geen nieuwe contracten meer zou krijgen; verbreking van bestaande
contracten werd niet beoogd.

Deze voorstellen ontvingen van de centrale werkgeversorganisatie sterke op-
postie, maar werden toch aanvaard. Zij zijn, voorzover bekend, tot op heden
nog niet geëffectueerd. Een gedetailleerd voorstel van de CRE aan de regering
uit 1979, waarin suggesties voor een effective controle worden gedaan, zou
nog niet beantwoord zijn.

Wel heeft de regering inmiddels als reactie op aanbevelingen in het rapport
van Lord Scarman (inzake de rassenrellen in april 1981 in Brixton), alsmede in
reactie op die van een commissie uit het Lagerhuis, een experiment gestart
met betrekking tot 'ethnic monitoring' in de burgerlijke overheidsdienst. On-
der'ethnic monitoring' zal met het controleren van de etnische samenstelling
moeten verstaan. Na voltooiing van dit experiment is de controle niet uitge-
breid tot de gehele burgerlijke overheidsdienst, maar heeft de regering beslo-
ten het experiment te verlengen 4).
Uit hetzelfde nummer van het sinds kort 'Race and Immigration' geheten
maandblad van de Runnymede Trust blijkt, dat er nog geen activiteiten ont-
plooid zijn ten aanzien van het controleren of de (particuliere) contractanten
met de overheid de non-discriminatie-bepalingen in hun overheidscontracten
nakomen.

Op locaal niveau worden evenwel verdergaande initiatieven ontplooid. Begin
1983 heeft de Greater London Council een 'Contracts Compliance Unit' opge-
zet met tot taak ondernemingen, die met GLC een contract willen sluiten (en
die om op de lijst van goedgekeurde contractanten te blijven staan een lijst
van hun personeelsbestand onderverdeeld naar ras en sexe moeten overleg-
gen), advies en richtlijnen te geven, alsmede de nakoming van deze verplich-
tingen te controleren. Deze beslissing zal 20.000 contractanten betreffen. De
Confederation of British Industry (CBI), de Britse tegenhanger van het Neder-
landse VNO, heeft op 10 december 1982 verklaard een tegenstandster te zijn
van de handhaving van gelijke kansen voor allen door middel van commerciële
contracten van de locale activiteiten. Dit zouden 'big brother' taktieken zijn. 5)

4) Race and Immigration (The Runnymede Trust Bulletin) no. 156, juni 1983.

5) Race and Immigration, no. 152, february 1983.
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3.3 De huidige Commission for Racial Equality (CRE)
Organisatie
De Commissie telt 15 commissarissen, afkomstig uit zowel de blanke meer-
derheidsgroep als uit diverse minderheidsgroepen. Twee commissarissen zijn
full-time werkzaam, de overigen part-time. De staf bestaat uit ongeveer 225
personen, eveneens afkomstig uit diverse bevolkingsgroepen. Het budget be-
draagt eind 1980 ongeveer 6.500.000 pond per jaar (omstreeks 30 miljoen gul-
den), maar heeft onder invloed van bezuinigingen in moeten leveren. Ongeveer
20% van het budget wordt uitgegeven aan Community Relations Officers en
hun assistenten, en ongeveer 10% aan activiteiten van 'self-help', dat wil zeg-
gen activiteiten onder meer van eigen organisaties.

De klachtenprocedures
Klachten, ook wel verzoeken om bijstand genoemd, kunnen nog steeds bij de
CRE worden ingediend.
Zoals reeds vermeld is na de Race Relations Act 1968 het monopolie voor de
CRE om klachten te behandelen, gekoppeld aan de plicht om elke ingediende
klacht te onderzoeken, uit de Engelse wetgeving verdwenen. Elk individu, dat
meent het slachtoffer te zijn van raciale discriminatie kan thans naar de rech-
ter stappen: voor arbeidszaken naar de Industrial Tribunals, en voor alle ande-
re zaken naar de County Courts. In het algemeen is rechtsbijstand mogelijk,
behalve voor zover het betreft zaken voor de Industrial Tribunals, in welk geval
men weer wel enige elementaire hulp tot maximaal 25 pond (formulieren invul-
len, advies geven en verklaringen voorbereiden) kan krijgen van een 'solicitor'
onder het zogenaamde 'Green Form Scheme'. Rechtshulp wordt verder gege-
ven door vakbonden, en door organisaties zoals de National Council for Civil
Liberties (NCCL). Vraagt men aan de CRE advies en bijstand dan zal de CRE
via haar Complaints Committee bestaande uit vijf Commissioners de zaak be-
kijken, waarbij zij volgens sectie 66 van de wet van 1976 in de volgende drie ge-
vallen tot de gevraagde bijstand kan besluiten:

1. op grond van het feit, dat de zaak van principieel belang is, dat wil zeggen
een principieel punt aansnijdt;

2. op grond van het feit, dat het onredelijk is - gelet op de complexiteit van
de zaak, of op de positie van de verzoeker om bijstand ten opzichte van de
verweerder of een andere betrokkene of om enige andere reden - van de
verzoeker te verwachten dat hij de zaak zonder hulp behandelt;

3. vanwege enige andere bijzondere overweging.

De CRE kan in zo'n geval advies geven, trachten een schikking te bewerkstelli-
gen, voor een advocaat zorgen of zorgen voor vertegenwoordiging tijdens de
rechtszitting, dan wel enige andere vorm van bijstand geven. Vraagt een kla-
ger de bijstand schriftelijk aan, dan is CRE verplicht binnen twee maanden
een beslissing te nemen en deze aan de klager mede te delen.

Aantallen klachten
Niet elke klacht leidt tot een formeel verzoek om bijstand. Het grootste deel
wordt informeel afgedaan, bv. omdat de klager de zaak niet door wil zetten of
verder geen inlichtingen meer instuurt. Van de bijna 4000 contacten in 1979
wordt ca. 3000 informeel afgedaan en leiden nog geen 1000 zaken (986) tot een
formeel verzoek om bijstand. In 1980 is het aantal formele verzoeken om
bijstand gedaald tot 779. Een verklaring voor deze daling is niet bekend. 458
ofwel 59% van deze verzoeken om bijstand betreffen arbeidszaken. De
meeste verzoeken zijn afkomstig van inwoners uit de grote industriële centra
(Londen, Manchester, Leeds, Birmingham, Leicester).

Een onderverdéling naar de aard van de klachten inzake arbeidszaken over
1979 geeft het volgende beeld: 100 beweringen dat de werkgever onderscheid
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maakt bij de beslissing aan wie de baan zou worden aangeboden; 12 bewerin-
gen van discriminatie in de voorwaarden waarop het werk wordt aangeboden;
177 beweringen dat een werkgever weigert werk aan te bieden; 257 bewerin-
gen van problemen bij promotie, cursussen, trainingen en dergelijke; 2 bewe-
ringen van `victimisation' wegens het afleggen van getuigenverklaringen; 15
beweringen van discriminatie door vakbonden bij de toelating als lid; en enke-
le andere. In een aantal gevallen vinden beweringen van discriminatie plaats
op meer dan een grond.

Behandeld worden in 1979 868 verzoeken. Daarmee gebeurt het volgende:
aan 111 verzoekers wordt vertegenwoordiging in rechte aangeboden;
aan 30 verzoekers idem door de legal officer van de CRE of een complaints
officer;
aan 210 verzoekers wordt uitgebreid advies en bijstand bij het voorbereiden
van hun zaken aangeboden;
aan 381 verzoekers wordt slechts advies en bijstand bij het opstellen van
de geëigende documenten en invullen van de vragenlijsten gegeven;
aan 52 verzoekers wordt geen bijstand gegeven;
62 verzoeken worden ingetrokken;
8 verzoeken vallen buiten het werkterrein van de wet; 15 zaken worden
succesvol verzoend.

Van de schikkingen in arbeidszaken zijn enkele zeer succesvol, zoals een be-
kende zaak van 7 Aziaten tegen British Steel Corporation (BSC), die waren ont-
slagen omdat zij een taaltest of geletterdheidstest niet met succes hadden
doorstaan (geval van indirecte discriminatie). Door BSC wordt hen hernieuwde
indiensttreding aangeboden alsmede bedragen variërende van 900 pond tot
2500 pond. BSC verplicht zich de taaltest te herzien. Daarnaast worden in het
jaarverslag schikkingen met bedragen van 75 pond, 125 pond, 169 pond, 170
pond, 400 pond en zelfs een van 2000 pond vermeld, uit te betalen aan de kla-
gers.

Volgens de Race Relations Act 1976 worden arbeidszaken door Industrial Tri-
bunals behandeld, dat wil zeggen rechtbanken met een rechtsgeleerde voor-
zitter en twee lay-members (niet rechtsgeleerde leden, waarvan de ene de
werkgevers vertegenwoordigt en de andere de werknemers). Alle andere zaken
komen voor de County Courts. Niet iedereen vraagt voor zaken die voor de In-
dustrial Tribunals komen advies of bijstand aan de CRE: men kan zijn zaak
ook zelf bepleiten of bijstand aan een vakbond vragen. Van de 366 in 1979
door Industrial Tribunals geregistreerde zaken gebaseerd op de Race Rela-
tions Act 1976 gaf de CRE in 155 gevallen bijstand.

De succes-ratio voor de lndustrial Tribunals is volgens de CRE (maar ook vol-
gens de Equal Opportunities Commission, die sexe-klachten behandelt) te-
leurstellend laag. In 1979 worden 20 zaken gewonnen (ofwel 5,46%), in 147 za-
ken de vordering ontzegd, 153 zaken teruggetrokken, 23 zaken geschikt en in
23 zaken interlocutoire vonnissen gegeven.
Sedert 1976 zijn er tot op heden slechts 62 zaken voor Industrial Tribunals suc-
cesvol geëindigd. In 50 van deze 62 gewonnen zaken gaf de CRE volledige ver-
tegenwoordiging, in 5 een andere vorm van bijstand. Voorzover de CRE be-
kend hebben gedurende dezelfde periode, half 1976 tot eind 1980, slechts 25
zaken de County Courts bereikt, waarvan er 16 succesvol waren, welke allen
aangebracht waren met bijstand van de CRE.
Gegevens uit een andere bron, de Runnymede Trust (Bulletin no. 117), geven
voorzover het betreft de door de Industrial Tribunals behandelde arbeidszaken
een ander beeld. Volgens deze bron behandelden de Industrial Tribunals tus-
sen 1 juli 1978 en 30 juni 1979 364 arbeidszaken, waarvan in 30% (108 zaken)
door de rechter een schikking of verzoening tot stand gebracht zou zijn, met in
bijna de helft van de gevallen een financiële schadeloosstelling tussen 50 en
100 pond.
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Wat hiervan zij, de CRE concludeert dat in tegenstelling tot de situatie onder
de oude Race Relations Act de meerderheid der zaken uit arbeidszaken
bestaat, wat naar haar mening bijna zeker te wijten is aan het feit dat niet-
arbeidszaken naar een County Court gaan, waar de procedures langzaam en
formeel zijn, terwijl die voor de Industrial Tribunals sneller en informeler zijn.
Volgens de Equal Opportunities Commission is de bewijslast onder de Sex
Discrimination Act zo zwaar, dat deze verschoven zou moeten worden van de
klager naar de verweerder, over welke vraag de CRE naar zij in het jaarverslag
1980 stelt zich ook zal buigen. Tenslotte concludeert de CRE dat in bijna alle
succesvolle zaken de klager bijgestaan is door de CRE, reden voor de 'legal
officers' van de CRE om cursussen voor de staf van andere instellingen zoals
de Community Relations Councils te organiseren.

Formal investigations
Tot eind 1980 waren er 45'formal investigations' op gang gebracht. Van de to-
tale staf van 225 houden 34 personen zich hiermee bezig. Deze formele onder-
zoeken bestrijken vele terreinen zoals horeca-gelegenheden (hotels, restau-
rants, 'public houses', discotheken), particuliere clubs (waaronder ook de zg.
'working men's clubs'), woningbouwverenigingen en gemeentelijke diensten
voor huisvesting, makelaars in particuliere woningen, hypotheekbanken, cre-
ches, particuliere scholen, en werkgevers. Tien zijn er voltooid. In ten minste
acht van deze zaken zijn er zg. 'non-discrimination notices' gevolgd op de'for-
mal investigations': waaronder tegen een creche, een restaurant, een huizen-
makelaar, een working men's club en een bedrijfje. Dit blijken alle betrekkelijk
kleine organisaties of instellingen te zijn.

Andere activiteiten
De CRE verricht daarnaast een groot aantal andere activiteiten zoals contac-
ten met lokale autoriteiten, (voorlichting, subsidies), met rechters (voorlich-
ting), met vakbonden (seminars, training-programma's), met leerkrachten (trai-
ning, cursussen) en met de politie (om lokale contacten tussen politie en min-
derheden op gang te brengen), welke contacten naar het lijkt meestal via de
nationale organisaties van deze genoemde groepen gestart worden. Geregel-
de contacten hebben ook plaats met aanverwante organisaties zoals de Na-
tional Council for Civil Liberties, de Joint Council for the Welfare of Immi-
grants en de London Council for Voluntary Service. De CRE is vertegenwoor-
digd in verschillende adviescommissies. Op verzoek organiseert de CRE cur-
sussen of seminars voor bv. bedrijven zoals British Leyland Cars, maar ook
voor groeperingen van minderheden (bv. over de kunst van het organiseren). Er
is een research staff die in 1979 onderzoek startte naar de houding van min-
derheden ten opzichte van voor hen bedoelde radio- en televisieuitzendingen,
naar de stemgewoontes van etnische minderheden en naar de houding ten op-
zichte van de raciale verhoudingen. Voorts maakt de CRE posters (dat wil zeg-
gen houdt een wedstrijd in het maken daarvan), films, brochures e.d., en heeft
zij een aantal tijdschriften, waarvan er een een oplage heeft van 115.000. De
CRE heeft samen met de British Psychological Society onlangs een leidraad
voor personeelsdeskundigen vervaardigd, waarin men niet-discriminerende
selectie-richtlijnen kan aantreffen.

3.4 Activiteiten van anderen (particuliere organisaties) op het gebied van de ras-
senverhoudingen
Er is in Groot-Brittannië een groot aantal particuliere organisaties dat zich be-
zighoudt met de raciale verhoudingen. Om een indruk te geven volgt hier een
opsomming van organisaties die door de CRE als. aanverwant worden be-
schouwd: Catholic Commission for Racial Justice, Caribbean 3/4 Common-
wealth Multi-Racial Association, Commonwealth Institute, Community 3/4
Race Relations Unit van de British Council of Churches, Community Service
Volunteers, Institute of Race Relations, Friends Community Relations Com-
mittee, International Social Service of G.B., Joint Council for the Welfare of
Immigrants, Martin Luther King Foundation, London Voluntary Service Coun-
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cil, Minority Rights Group, National Council for Civil Liberties, National Asso-
ciation of Citizens Advice Bureaux, National Council of Social Service
(Incorp.), National Association of Community Relations Councils, The Runny-
mede Trust, Standing Conference of Pakistan Organisations in the U.K., U.K.
Immigrants Advisory Service, The Board of Deputies of British Jews, allen te
Londen gevestigd.

Sommige van de genoemde organisaties zijn politiek georiënteerd en zijn ac-
tief in het organiseren van anti-fascisme-marsen en betogingen: uit hun tijd-
schriften blijkt dat zij extreem rechts scherp in de gaten houden. Anderen be-
wegen zich meer op het terrein van het welzijnswerk, schrijven brochures over
de werking van de Race Relations Act, de Equal Pay Act e.d. Alle besteden
aandacht aan zaken als de immigratie (de 1981 -volkstelling bevatte een vraag
over etnische afkomst en is mede daardoor uitgesteld), de verhouding politie-
immigranten, de Vagrancy Act 1824 6) en het functioneren van de CRE. Een
bijzondere organisatie is de Runnymede Trust, die zich specialiseert in het ge-
ven van geregelde, betrouwbare informatie over ras en immigratie, en tege-
lijkertijd zichzelf ziet als een horzel. Zij functioneert sedert 1968, is geen
spreekbuis voor enige minderheidsgroepering, en laat wetenschappelijk on-
derzoek verrichten.

Na de gebeurtenissen in april 1979 in Southall waar rellen ontstonden na een
door de overheid toegestane verkiezingsbijeenkomst van het extreem rechtse
National Front tijdens welke de onderwijzer Blair Peach de dood vond, weiger-
de de overheid daarnaar een onderzoek in te stellen: dat is toen gebeurd op
initiatief van de NCCL (National Council for Civil Liberties) die een jaar later
een rapport, opgesteld door enkele wetenschapsmensen en kerkelijke hoog-
waardigheidsbekleders, heeft gepubliceerd. Volgens dit rapport is er reden
om te geloven dat Blair Peach werd gedood door een lid van de Special Patrol
Group van de politie en is er geen bewijs dat suggereert dat hij door iemand
anders gedood is. Het rapport bevat voorts aanbevelingen over wetswijzigin-
gen, met name de kieswet voorzover het betreft het houden van verkiezingsbij-
eenkomsten. Ook de kerken zijn actief tegen racisme, op een met Nederland
vergelijkbare wijze. In het optreden van de overheid en ook dat van de CRE
zien zij weinig, getuige een betoog van 80 bladzijden onder de titel 'Now you
do know' (An independent report on racial oppression in Britain) ten behoeve
van de in juni 1980 in Noordwijk gehouden vergadering van de Wereldraad van
Kerken, waarin John Downing de vloer aanveegt met zo ongeveer alle activitei-
ten die in Engeland door de overheid en de CRE worden ondernomen op ra-
ciaal gebied; zijn conclusie is dat de CRE slechts bestaat ten behoeve van
zichzelf.

3.5 Samenvatting en evaluatie
Van een systeem bestaande in het behandelen en, indien mogelijk, verzoenen
van individuele klachten van slachtoffers van rasdiscriminatie (met als stok
achter de deur de dreiging van rechterlijk ingrijpen) is men in Engeland van
1965 tot 1976 geëvolueerd naar een meer strategische benadering van rasdis-
criminatie, uitgaande van de idee, dat het verschijnsel veeleer in termen van
patronen en praktijken van rasdiscriminatoire handelingen en de gevolgen
daarvan moet worden bezien dan in termen van geïsoleerde en te onderschei-
den incidenteel voorkomende gevallen, waarbij sprake is van onwil van de één
of andere individuele persoon of organisatie. Het is onder de laatste wet van
1976 niet meer nodig dat er een aanwijsbaar slachtoffer van rasdiscriminatie
is, ook zonder slachtoffer kan de CRE (na een 'formal investigation' verricht te
hebben) bepaalde praktijken via een 'non-discrimination notice' proberen in te
dammen.

6) Een landloperswet uit 1824 die de mogelijkheid biedt om iemand te arresteren wegens beng a
suspected person loitering with the intent to commit en arrestable offence', voornamelijk (naar
uit onderzoek blijkt) door de politie tegen groepen zwarte jongeren gehanteerd.
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Men lijkt de gedachte dat door middel van individuele klachten en de behan-
deling daarvan structurele misstanden kunnen worden opgespoord en bestre-
den verlaten te hebben: individuele klachten zijn voor de CRE na 1976 voorna-
melijk interessant vanwege de mogelijkheden die zij wellicht bieden om pun-
ten van principiële aard, (wetsuitleg, bv. of in arbeidszaken een werkgever ge-
dwongen kan worden om gegevens over de wel succesvolle sollicitant over te
leggen, zelfs als deze vertrouwelijk zijn) aan te snijden, alhoewel de CRE met
het oog op haar image bij de gekleurde bevolking klachten zonder principieel
aspect niet zal nalaten te behandelen. De CRE is in de gegeven omstandighe-
den niet in staat meer dan 1.000 klachten (verzoeken om bijstand) per jaar af
te werken.

In de laatste jaren is door een aantal schrijvers geprobeerd de balans op te
maken van ruim een tiental jaren discriminatiebestrijding 7). De schrijvers
leggen er de nadruk op dat het moeilijk is om het effect van de wetten goed te
beoordelen, omdat niemand weet hoe de situatie voor de wetten precies was
en of de daarna opgetreden verbetering wel aan de wetten te danken was. Zij
vermoeden evenwel dat de situatie zonder de wetten erger geweest zou zijn.
Men wijst er op dat er in de Engelse samenleving sedert 1965 veranderingen te
bespeuren zijn die men als successen voor de bestrijders van rasdiscriminatie
kan zien. Zo is het vraagstuk van raciale verhoudingen, rasgelijkheid en gelij-
ke kansen voor minderheidsgroepen een bekend bespreekbaar punt gewor-
den. Belangrijker is wellicht dat openlijke uitingen van rasdiscriminatie, zoals
bordjes'no blacks wanted' of'blacks need not to reflect' of soortgelijke adver-
tenties, niet meer voorkomen. Zij zijn verboden en dat verbod sorteert effect.

Anderzijds concludeert men dat de discriminatie naar ras doorgaat.

Zeer recent heeft de CRE in een verklaring aan Lord Scarman, de onderzoeker
van de rassenrellen in Brixton, medegedeeld dat de politieke wil om onder an-
dere haar aanbevelingen op te volgen ontbreekt en dat voorts de Engelse sa-
menleving de implicaties van een multi-raciale samenleving nog niet wil aan-
vaarden. De meeste schrijvers benadrukken de vijandige en apathische omge-
ving waarin de wet moet functioneren: men constateert vooroordelen over de
beweerde grotere criminaliteit onder kleurlingen, over hun druggebruik, en
men betreurt de grote aandacht voor het immigratiebeleid zodat alle kleurlin-
gen ongeacht de lengte van hun verblijf nog steeds door de blanke bevolking
als immigranten worden gezien. Er is veel kritiek op het optreden van de poli-
tie, die onder andere de inmiddels ingetrokken Vagrancy Act 1824 bepaald
niet raciaal neutraal zou hanteren, en die voorts, nogal bevreesd voor 'no-go-
area's' (getto's), nadrukkelijk en zichtbaar 'law and order'-achtig zou patrouil-
leren in bijna geheel door kleurlingen bewoonde wijken. Verschillende schrij-
vers (Lustgarten, Prashar) constateren evenals de CRE dat de politieke wil om
rasdiscriminatie te bestrijden ontbreekt, c.q. zwak is. Een bewijs daarvan is
bv. de weigering van de regering in februari 1981 om de werkgelegenheid van
niet-blanken in overheidsdienst te controleren; wel wordt thans een experi-
ment op dit gebied uitgevoerd.

Reeds in 1978 was door het Tavistock Institute of Human Relations een rap-
port gepubliceerd met een samenvatting van een aantal onderzoeken naar de
resultaten van het personeelsbeleid bij overheidsdiensten. Daaruit bleek dat
blanke sollicitanten testen beter maakten en dat de werkgelegenheidskansen

7) In het navolgende is vooral gebruik gemaakt van de volgende werken: 'A Review of the Race Re-
lations Act 1976' (proceedings of a one-day seminar organised by the Runnymede Trust, London,
30th March 1979 met bijdragen van Usha Prashar, Kuttan Menon, lan Mac Donald, Geoffrey Bind-
man, Stephen Grosz, Michael Pearn, Peter Sanders en Christopher McCrudden), 'Legal Control
of Racial Discrimination' van Laurence Lustgarten (1980), 'Race and Law in Britain and the
United States' door Louis Claiborne (Minority Rights Group report no. 22, revised 1979) en 'The
operation and effectiveness of the Commission for Racial Equality' van The Runnymede Trust,
april 1981 (getuigenis voor het Sub-Comittee on Race Relations and Immigration of the House of
Commons Select Committee on Home Affairs).
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voor gekleurden aanzienlijk lager waren. De regering meende evenwel dat con-
trole niet de geëigende manier is om schaarse overheidsgelden te spenderen
en voorts dat het rapport - de'disadvantage' van minderheden aantonend -
daarmee nog niet bewijst dat er van discriminatie sprake was. Ook al onthou-
den de onderzoekers zich van elke bewering in die richting, de afwijkingen zijn
volgens ongeveer alle schrijvers, die dit geruchtmakende onderzoek becom-
mentariëren, zo groot dat de mogelijkheid van discriminatie bepaald wel ver-
der onderzoek wenselijk maakt.

Een ander punt is het verzet van het Home Office tegen een, na sterke aan-
drang vanuit minderheidsgroeperingen en pressiegroepen, door de CRE ver-
zochte 'formal investigation' naar het beleid van de immigratie-autoriteiten,
nadat op Heathrow een Pakistaanse vrouw op haar maagdelijkheid was on-
derzocht. De rechter autoriseerde door uitleg van de wettelijke taakomschrij-
ving van de CRE deze het onderzoek in te stellen; bij zijn beslissing merkte de
rechter wel op dat de CRE zonder medewerking van het Home Office niet ver
zou komen want dat departement kan niet met de wet in de hand daartoe ge-
dwongen worden.

Daarnaast bestaat er nogal wat kritiek op de rechterlijke macht, met name op
de Industrial Tribunals, die men verwijt een weinig inventief en sympathiek ge-
bruik van de mogelijkheden van de wet te maken (lage schadeloosstellingen,
weinig neiging om de bewijslast soepel te verdelen, geen uitleg naar de geest
van de wet). Een zaak winnen zonder bijstand van de CRE - die uiteraard
meer gespitst is op formele procedurele valkuilen - wordt als ondoenlijk be-
schreven.

De taak van de CRE is enorm zwaar en uitgebreid, ook omdat een 'social inter-
vention agency' een ongebruikelijk en vreemd element is in het gevestigde En-
gelse systeem. Kranten schrijven dat de CRE onvoldoende standing bezit. De
CRE is met handen en voeten gebonden aan het Home Office, dat niet alleen
in het kader van de algemene bezuinigingen een miljoen pond afhaalt van de
CRE-begroting voor 1980„ maar ook moet beslissen over elke uitgave boven
de 3.000 pond van de CRE. Kritiek bestaat op het functioneren van de CRE die
te voorzichtig zou zijn, die zijn beperkte fondsen nuttiger zou kunnen aanwen-
den indien zij prioriteiten zou stellen, en die nog steeds teveel zou vertrouwen
op het ontvangen van individuele klachten in plaats van direct in de aanval te
gaan met het wapen der 'formal investigations'.

De 45 'formal investigations' tot op heden hebben geleerd dat elk onderzoek
minstens één doch meestal twee jaar vergt. Het merendeel heeft betrekking
op arbeidszaken, wat in overeenstemming is met zowel het feit, dat het meren-
deel van de klachten (thans verzoeken om bijstand) betrekking heeft op discri-
minatie op de arbeidsmarkt als met de hoge prioriteit die de CRE aan discrimi-
natiebestrijding op dit terrein geeft. De kritiek hierop is enerzijds dat de CRE
minder 'formal investigations' zou moeten uitvoeren maar dan wel intensie-
ver, anderzijds dat de CRE enkele grote ondernemingen zou moeten aanpak-
ken met dit wapen en ingrijpende wijzigingen in hun personeelsbeleid zou
moeten afdwingen via 'non-discrimination notices', zodat ondernemers de
wet ernstig beginnen te nemen en op eigen initiatief 'gelijk-kansen-program-
ma's' starten.

De CRE klaagt over de gebrekkige medewerking die het ondervindt van de te
onderzoeken organisaties; als belangrijkste 'wapenfeit' betitelt de CRE een
onderzoek naar een bakkerijfabrikant, dat de gevaren van het recruteren via
mondelinge persoonlijke aanbeveling (een geval van indirecte discriminatie)
duidelijk belichtte: de geheel blanke staf beval nimmer niet-blanken aan.

Na 4 jaar gefunctioneerd te hebben is er binnen de CRE onenigheid in de staf
en blijken de structurele problemen na de samenvoeging van de Race Re-
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lations Board en de Community Relations Commission tot de CRE nog steeds
niet opgelost. Een directeur van één der drie divisies (general services, equal
opportunities en community affairs and liaison), die zojuist is opgestapt,
meent dat de CRE te groot is en teveel tegelijk wil doen: zij zou ontmanteld
moeten worden en een of twee duidelijke taken krijgen, waarbij de ongeveer
100 community relations councils door een afzonderlijk lichaam gerund zou-
den moeten worden en de behandeling van individuele klachten afgeschoven
zou moeten worden. Mr. Charles Boxer staat in deze kritiek niet alleen.

Op een seminar van maart 1979 georganiseerd door de Runnymede Trust is
ook al de mogelijkheid geopperd om in navolging van de Amerikaanse NAACP
een onafhankelijk lichaam met 'litigation capability' in het leven te roepen dat
zich als een wettelijke pressiegroep zou dienen te concentreren op discrimi-
natie door middel van een strategisch gebruik van de wet. De CRE zou dan alle
aandacht kunnen geven aan de 'formal investigations' en zich met name kun-
nen concentreren op indirecte discriminatie, aangezien het opsporen van ge-
vallen van indirecte discriminatie op belangrijke terreinen zoals de ar-
beidsmarkt voor een individueel slachtoffer van rasdiscriminatie zelf ondoen-
lijk is. Ook zouden door middel van hearings over een strategisch uitvoe-
ringsplan de minderheden zelf meer gelegenheid tot inspraak kunnen krijgen.
De critici erkennen dat de CRE haar grootste successen boekt bij het bijstaan
van individuele klachten, doch van decentralisatie van deze tak van werk-
zaamheden naar lokale 'law centres' is weinig terechtgekomen, onder andere
door hiervoor te weinig fondsen beschikbaar te stellen. Men onderkent dat de
CRE uitgebreide wettelijke bevoegdheden heeft, op papier sterker dan die in
de Verenigde Staten, maar dat de last gelegd op de CRE enorm zwaar is. De
CRE heeft op alle toegewezen terreinen een complex scala van problemen
met verschillende methoden getracht te lijf te gaan om na vier jaar geconfron-
teerd te worden met de volgende kop in The Times van 26 mei 1981: 'why the
troubled commission ended up with so few friends'.Het werk van de CRE
heeft volgens de Runnymede Trust nog niet het zozeer beoogde en gewenste
uitstralingseffect of uitzaaieffect gehad. Het Home Office laat de CRE, die
min of meer het overheidsbeleid moet maken en uitvoeren op het gebied van
de raciale verhoudingen, maar aanmodderen zonder veel steun en de leden
van minderheidsgroeperingen halen hun schouders op over dit apparaat, dat
te dicht bij de overheid zou staan en zich te weinig aantrekt van de belangen
van de minderheidsgroepen.

In mei 1981 wordt besloten dat het functioneren en de effectiviteit van de CRE
voorwerp van onderzoek door een commissie van vijf parlementsleden zou
zijn. Deze commissie heeft in december 1981 een kritisch rapport uitgebracht,
na vele organisaties gehoord te hebben dan wel in de gelegenheid gesteld te
hebben schriftelijk commentaar te geven, en na ook de leden van de staf van
de CRE en de Commissarissen in staat gesteld te hebben met de parle-
mentsleden van gedachten te wisselen.

De kritiek concentreert zich voornamelijk op het gebrek aan prioriteitstelling,
het ontbreken van duidelijke doelstellingen, de incoherentie en de inefficiën-
tie van de CRE. Hoewel het rapport niet pleit voor het wederom uit elkaar ha-
len van de twee taken, 'law enforcement agency' en 'campaigner for racial
harmony', welke taken zoals reeds eerder opgemerkt tot 1977 door de Race
Relations Board en de Community Relations Commission apart werden uitge-
voerd, beveelt het wel aan de promotionele activiteiten (de tweede taak) en
met name de subsidieverlenende taken over te dragen aan de Departementen
of aan lokale besturen. Slechts de coordinatie van het werk van de Com-
munity Relations Council's zou op dit terrein dienen over te blijven. Het bevor-
deren van raciale harmonie zou in dienst moeten staan van het uitbannen van
raciale discriminatie. Het zwaartepunt van de activiteiten van de CRE zou die-
nen te liggen op het onderzoeken van (beweerde) gevallen van discriminatie,
en de resultaten daarvan dienen via publikaties en 'codes of practice' (meer
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promotionele activiteiten) verder verspreid te worden.

Het rapport bevat tenslotte de waarschuwing aan de CRE, dat het publieke
vertrouwen in de CRE als'law enforcement agency' ondermijnd kan worden
als de CRE doorgaat met in het openbaar te reageren op politiek controver-
siële zaken op een wijze die een duidelijk partijkiezen aantoont. De resultaten
van de 'formal investigations' worden zeer teleurstellend genoemd, terwijl
daarvan slechts een minimaal effect is uitgegaan. Gehekeld wordt het uitblij-
ven van een formeel onderzoek naar een grote werkgever, terwijl voorts de
CRE op dit nieuwe terrein van amateurisme wordt beschuldigd.

De parlementsleden bevelen daarom aan dat het Home Office en de CRE ge-
zamenlijk de procedure bij het verrichten van formele onderzoeken herzien,
opdat vertragingen worden vermeden. Een ander aspect betreft het verzoek
van de parlementaire commissie aan het Home Office om de mogelijkheid de
rechtshulp voor discriminatiezaken uit te breiden nader te bezien en daarom-
trent te rapporteren.

In een eerste reactie op dit rapport wijzen twee oud-voorzitters van de Race
Relations Board (waarvan een tussen 1971-1977 ook voorzitter van de Commu-
nity Relations Commission geweest is), erop dat de parlementaire commissie
zijn pijlen op het verkeerde doel richt: de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de
huidige en de vorige regeringen waaraan zij onvoldoende inzet verwijten. De
CRE zelf meent dat de parlementaire commissie het verband tussen 'law en-
forcement' en het bevorderen van goede raciale verhoudingen geheel verkeerd
heeft begrepen: de wet verplicht daartoe en het opvolgen van het advies van
de parlementaire commissie tot afbouw van deze laatste taak zou de CRE niet
langer in staat stellen bij voorbeeld de politie, de onderwijsautoriteiten of za-
kelijke instellingen te bewerken. Het is niet bekend wat de regering, met name
het Home Office, met de aanbevelingen zal doen, al heeft de huidige Home Se-
cretary wel laten doorschemeren aspecten van het rapport 'unfairly critical'
ten opzichte van de CRE te vinden.

Als uitvloeisel van haar taak om het functioneren van de Race Relations Act in
de gaten te houden en voorstellen tot wetswijziging te doen heeft de CRE be-
gin 1983 voorstellen van een werkgroep inzake hervorming van de wet gepubli-
ceerd 8). Enkele suggesties of voorstellen van deze werkgroep:

zodra een klager voor een 'industrial tribunal' (arbeidsmarktdiscriminatie)
een minder gunstige behandeling heeft aangetoond, zou niet de rechter
(zoals op dit moment) tot discriminatie moeten concluderen, maar zou de-
geen over wiens gedrag geklaagd wordt moeten aantonen dat de behande-
ling niet een raciale beweegreden had;

er zouden binnen de rechterlijke macht speciale discriminatiekamers moe-
ten komen, die alle gevallen van discriminatie (zowel die naar sexe als die
op grond van ras, niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook op andere terrei-
nen) zouden dienen te behandelen;

de CRE zou moeten kunnen deelnemen aan elke discriminatieklacht, on-
geacht of zij de klager bijstand verleent of niet. Zodoende kan zij argumen-
ten van algemene of principiële aard naar voren brengen bij de rechter, en
zou voorts de zaak voortgezet kunnen worden indien de klager zich voor-
tijdig terugtrekt;

8) Race and Immigration, no. 154, april 1983.
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er zouden hogere schadeloosstellingen mogelijk moeten worden gemaakt.
Rechters zouden verplicht moeten worden een bedrag als schadevergoe-
ding voor ondergane openbare vernedering toe te kennen. Ook in gevallen
van indirecte discriminatie zou schadeloosstelling mogelijk moeten wor-
den;

ook ambtelijke diensten zoals de vreemdelingendienst zouden onder de
werking van de wet gebracht dienen te worden, terwijl werkgevers verplicht
zouden moeten worden een etnische registratie bij te houden van werkne-
mers en sollicitanten (ongeacht of deze laatsten zijn aangenomen), welke
op geregelde tijden op verzoek aan de CRE zou moeten worden toege-
zonden.
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4 Frankrijk, België en Zweden

In de hoofdstukken 2 en 3 werden twee Angelsaksische landen behandeld: de
Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Ook andere landen
met een soortgelijk rechtssysteem zoals Canada en Nieuw Zeeland kennen
'human rights commissions', zowel op federaal als op provinciaal niveau. De
bevoegdheden en klachtenbehandelingssystemen van bv. de sedert maart
1978 in Canada functionerende Canadian Human Rights Commission wijken
echter niet zo van die van de in deze literatuurstudie reeds behandelde institu-
ten af, dat een apart aan dit land gewijd onderdeel aan het totale beeld veel
zou bijdragen.

Wel leek het wenselijk om te bezien of in de Nederland omringende Europese
landen op het terrein van de bestrijding van discriminatie naar ras activiteiten
worden ontplooid, zo ja in welke landen en met welke resultaten. De blik oost-
waarts richtend is uit de Bondsrepubliek Duitsland weinig meer naar voren ge-
komen dan dat aldaar een strafbepaling tegen het aanzetten tot rassenhaat
bestaat, die weinig toegepast zou zijn. Overigens is het vraagstuk van de bui-
tenlandse werknemers in dit land wat aantallen en concentraties betreft enke-
le malen groter dan in Nederland.

Waar over Frankrijk, België en Zweden meer - zij het niet altijd even eenvou-
dig toegankelijke - gegevens beschikbaar kwamen is besloten aan deze drie
landen gezamenlijk een apart hoofdstuk te wijden. Enerzijds komen hierdoor
de verschillen tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan de
ene kant en de continentale Europese landen aan de andere kant sterker naar
voren, anderzijds blijken sommige problemen bij de bestrijding van raciale
discriminatie dezelfde te zijn, bv. het leveren van het bewijs van discriminatie.

4.1 Frankrijk 1)
De Republiek Frankrijk telt thans ongeveer 4 miljoen immigranten, dat wil zeg-
gen 7,7% van de totale bevolking. Er zijn immigranten met de Franse nationa-
liteit, zoals vroegere inwoners van overzeese departementen of gebiedsdelen;
de meeste immigranten zijn afkomstig uit de Noord-Afrikaanse landen Alge-
rije en Marokko, uit Portugal en Spanje, en uit de oude koloniën in Afrika;
tenslotte telt men nog een aanzienlijk aantal vluchtelingen uit Zuid-Oost Azië
(Viëtnam), ongeveer 95.000, waarvan er nog steeds zo'n 1.000 per maand wor-
den toegelaten. Daarnaast zijn er nog andere minderheidsgroepen voor wie
het racisme een steeds groter probleem wordt: joden, zigeuners en muzelman-
nen. De aanslag op de joodse Synagoge inde rue Copernic op 3 oktober 1980,
waarbij 4 doden en een dertigtal gewonden viel, is slechts een van een hon-
derdtal gebeurtenissen, die tussen 1975 en 1980 door de LICA (Ligue Interna-
tionale contre le Racisme et l'Antisémitisme) zijn geteld. De immigranten zijn
vooral werkzaam in de bouw, de weg- en waterbouw, de automobielindustrie
en de gezondheidssector.

1) Materiaal voor deze paragraaf is ontleend aan de wetteksten, Jacques Foulon-Piganiol, Jacque-
line Costa-Lascoux, Manfred Imerglik en twee jaarverslagen van de MRAP van 1 nov: 1980-31
augustus 1981 en 1 september 1981-31 augustus 1982.
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In Frankrijk geschiedt de bestrijding van discriminatie via het strafrecht, zij
het met uitgebreide mogelijkheden voor het slachtoffer van discriminatie om
hetzij het strafproces op gang te brengen hetzij in een reeds aanhangig straf-
proces tussenbeide te komen, in welke gevallen schadevergoeding geëist en
verkregen kan worden (het zg. optreden als 'partie civile', burgerlijke partij).
Naast de bestrijding van discriminatie ligt er in Frankrijk een grote nadruk op
de bestrijding van racisme.

Al in 1959 heeft een juridische commissie van de Mouvement contre Ie Ra-
cisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) een wetsontwerp vervaardigd
dat een efficiënte bestraffing van raciale discriminatie mogelijk zou maken;
dit door alle fracties in het Parlement ingediende wetsvoorstel bleef onaange-
roerd, omdat opeenvolgende regeringen meenden, dat de aangelegenheid niet
dringend was, dat er in Frankrijk geen racisme bestond, en dat een decreet uit
1939 houdende wijziging van de wet van 1881 inzake de persvrijheid wel vol-
doende was om eventuele overtredingen te bestraffen.

In mei 1971 wordt echter wel een wet aangenomen ter goedkeuring van het op
7 maart 1966 in New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
Frankrijk is één van de tien Staten die partij zijn bij dit Verdrag en die de ver-
klaring ex artikel 14 hebben afgelegd, zodat sinds 3 december 1982 personen
of groepen van personen die menen het slachtoffer te zijn van een schending
van bepalingen van het Verdrag door Frankrijk daarover kunnen klagen bij de
internationale commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD).
Tijdens de behandeling van dit wetsontwerp onderstreept de Franse regering
dat er geen enkele behoefte bestaat aan nieuwe wettelijke bepalingen voor de
toepassing van het Verdrag in Frankrijk. Dit standpunt wordt evenwel snel ver-
laten, want op 1 juli 1972 komt wet no. 72-546 tot stand 'relativé à la lutte con-
tre le racisme' (met betrekking tot de strijd tegen het racisme), unaniem door
de beide kamers van het Franse Parlement aanvaard.

Deze wet, die inmiddels enkele malen herzien is, bevat wijzigingen:

in de wet op de persvrijheid van 29 juli 1881;

in de Code Pénal (het Wetboek van Strafrecht);

en in de wet op de weerkorpsen en de privé-milities van 1936 2)

Wij beperken ons verder tot de persvrijheid en de wijzigingen in de Code
Pénal.

De Perswet
De wijzigingen in de van 1881 daterende wet op de persvrijheid zijn erop ge-
richt diegenen die van de vrijheid van meningsuiting gebruik maken door aan
te zetten (te provoceren) tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon
of groep van personen vanwege hun afkomst, het behoren (of juist niet beho-
ren) tot een bepaald volk, een bepaalde natie, een bepaald ras of een bepaalde
godsdienst te bestraffen.
Dit aanzetten kan geschieden door in de wet opgesomde middelen: geschrif-
ten, drukwerken, tekeningen, gravures, schilderijen, kentekens, beelden of al-
les wat te maken heeft met het geschreven of gesproken woord evenals door

2) Deze instellingen kunnen bij besluit van de ministerraad worden ontbonden wanneer zij raciale
discriminatie uitlokken of haat en geweld propageren tegen een persoon of groep van personen
vanwege hun afkomst, het behoren (of juist niet behoren) tot een bepaald volk, een bepaalde na-
tie, een bepaald ras of een bepaalde godsdienst, dan wel ideeën of theorieën propageren, die
dergelijke discriminatie, haat of geweld rechtvaardigen of aanmoedigen.
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discussies, kreten of bedreigingen tijdens openbare bijeenkomsten of op
openbare plaatsen. Ook laster (jegens personen of groepen van personen) en
belediging (jegens personen) zijn thans strafbaar. Het doet niet meer terzake
met welk oogmerk de provocatie, de laster of de belediging plaatshad.

Heeft het openbaar ministerie de zaak aanhangig gemaakt dan kan het slacht-
offer zich als 'partie civile' (burgerlijke partij) in de strafzaak voegen. Het
slachtoffer van raciale discriminatie kan echter ook rechtstreeks een directe
actie bij de strafrechter instellen (bv. als het openbaar ministerie niet tot actie
overgaat). Deze tweede vorm van optreden als'partie civile' kan met twee mid-
delen. Enerzijds de'citation directe', dat wil zeggen het rechtstreeks door mid-
del van een deurwaardersexploit voor de strafrechter dagen van de dader,.
mits het gaat om een overtreding waarvoor geen rechterlijke instructie nodig
is dan wel om een misdrijf waarvoor deze instructie facultatief is. Is deze'cita-
tion directe' niet mogelijk, bv. omdat de dader onbekend is of omdat de in-
structie verplicht is, dan kan het slachtoffer de 'plainte avec constitution de
partie civile' bij de rechter van instructie indienen. Deze laatste is minder for-
malistisch dan de 'citation directe': een schriftelijke klacht, gedateerd en on-
dertekend, waarin het slachtoffer uitdrukkelijk verklaart zich 'partie civile' te
stellen en schadevergoeding eist is voldoende. Beide acties (de 'citation di-
recte' en de 'plainte avec constitution de partie civile') hebben tot gevolg dat
de publieke actie (de strafrechtelijke vervolging) wordt ingezet (voorzover het
openbaar mninisterie dat niet heeft gedaan) en dat het slachtoffer partij wordt
bij het strafproces. Dit heeft weer tot gevolg dat het slachtoffer inzage krijgt in
de processtukken. Het bespaart hem de (hoge) kosten van een civielrechte-
lijke procedure, en vergemakkelijkt zijn eventuele bewijsproblemen. De nade-
len zijn dat het slachtoffer niet meer als getuige kan optreden en dat hij zich-
zelf blootstelt aan tegenacties van de zijde van de dader, bv. indien deze wordt
ontslagen van rechtsvervolging of indien bewezen wordt dat de daad niet
heeft plaatsgehad.

Het meest vernieuwend in de wet van 1972 is evenwel de door de MRAP sedert
1959 zo krachtig voorgestane mogelijkheid voor een (particuliere) organisatie
in geval van aanzetten tot discriminatie, van laster of belediging de rechten
van een 'partie civile' uit te oefenen. Een dergelijke organisatie dient alvorens
van dit recht gebruik te kunnen maken 'regulièrement declarée' (vermoedelijk
onze vereniging met volledige rechtsbevoegheid) te zijn, de bestrijding van
discriminatie naar ras in haar statuten te hebben staan en langer dan 5 jaar te
bestaan op de datum van het aangevallen feit. Betreft het een drukpersdelict
begaan tegen bepaalde geïndividualiseerde personen, dan is de organisatie in
haar actie slechts ontvankelijk indien zij kan aantonen daarvoor de toestem-
ming van het slachtoffer te hebben verkregen.

De sancties op overtreding van de bepalingen van deze Perswet zijn niet al-
leen schadeloosstelling, maar ook publicatie van de uitspraak of een verbod.

De wijzigingen in het commune strafrecht
Ingevolge de wijzigingen in het commune strafrecht (de Code Pénal) is sedert
juli 1972 in het Franse recht discriminatie naar ras strafbaar. De wijzigingen
betreffen de artikelen 187-1 en 416 van de Code Pénal.

In artikel 187-1 Code Pénal wordt straf bedreigd tegen elke gezagsdrager of
ambtenaar in openbare dienst ('tout dépositaire de l'autorité public ou citoyen
chargé d'un ministère de service public'), die iemand wegens diens afkomst,
sexe, gezinssituatie, het behoren (of juist het niet behoren) tot een bepaald
volk, een bepaalde natie, een bepaald ras of een bepaalde godsdienst bewust
het genot van een recht waarop deze aanspraak maakt heeft geweigerd. Ge-
lijke straffen gelden indien het slachtoffer een vereniging of vennootschap is
en de weigering plaatsheeft vanwege de afkomst (etc.) van de leden.
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Artikel 416 stelt strafbaar het zonder 'motif légitime' (wettelijk motief) weige-
ren van een goed of dienst (met inbegrip van een betrekking) aan iemand we-
gens diens afkomst, sexe, gezinssituatie, het behoren (of juist niet behoren)
tot een bepaald volk, een bepaalde natie, een bepaald ras of een bepaalde
godsdienst, dan wel het doen van een aanbod op een voorwaarde gebaseerd
op afkomst (etc.). In tegenstelling tot artikel 187-1 betreft het in artikel 416 da-
den gepleegd door particulieren.

De wet van 1972 is inmiddels enkel malen herzien: in 1975 worden in de Code
Pénal de discriminatiegronden afkomst (etc.) uitgebreid met sexe en gezins-
situatie, terwijl in 1977 de Code Pénal met de artikelen 187-2 en 416-1 wordt
uitgebreid, waardoor met straf bedreigd wordt iedere overheidsdienaar of par-
ticulier die door handelen of nalaten de uitoefening van welke economische
activiteit dan ook op de normale voorwaarden bemoeilijkt ('sauf motif légiti-
me') (behoudens wettelijk motief) van een fysieke persoon wegens zijn (natio-
nale) afkomst (etc. zij het zonder sexe en gezinssituatie) of van een rechtsper-
soon (vanwege de nationale afkomst etc. van de leden of bestuurders van de
rechtspersoon), ongeacht of die nationale afkomst werkelijk of verondersteld
is, zulks naar aanleiding van de Arabische boycotmaatregelen.

Volgens artikel 416 Code Pénal kan de rechter (naast de gebruikelijke gevan-
genisstraf - variërende van 2 maanden tot een jaar - en geldboete - varië-
rende van 2.000 tot 20.000 Franse francs) de verplichting opleggen om (een uit-
treksel van) het veroordelend vonnis aan te plakken op de pui van het bedrijf
waar het vergrijp heeft plaatsgevonden dan wel in kranten te publiceren, of uit
te zenden, zulks op kosten van de veroordeelde. Een andere bijkomende straf
is sluiting gedurende een aantal dagen van een veroordeelde horecagelegen-
heid.

Ook in geval van overtreding van de artikelen 187-1 en 416 Code Pénal kunnen
organisaties, mits zij voldoen aan de reeds genoemde voorwaarden, als 'par-
tie civile' optreden. In tegenstelling tot het geval bij de persdelicten is hier de
toestemming van het slachtoffer niet vereist. Wanneer een buitenlandse werk-
nemer uit angst voor verlies van zijn baan of voor andere represailles geen
rechtsvervolging instelt, of zelfs de toestemming weigert aan organisaties als
de LICA of de'MRAP om zich burgerlijke partij te stellen, dan kunnen deze or-
ganisaties dat desalniettemin toch op eigen initiatief doen.

De resultaten
Uit de ons ter beschikking staande gegevens zijn cijfers bekend over de gere-
gistreerde gevallen van vervolging, enerzijds over de eerste drie jaren na de in-
werkingtreding in juli 1972 van de wet, anderzijds over de jaren 1977 tot 1980.
Uit de eerste groep blijkt dat er in de periode 1972 tot 1975 in totaal 49 strafver-
volgingen werden ingesteld: 29 door het openbaar ministerie, 13 op initiatief
van organisaties die zich als'partie civile' gesteld hadden en 7 door particulie-
ren die een 'plainte avec constitution de partie civile' hadden ingesteld.

Uit de gegevens over de jaren 1977 tot 1980 (de tweede groep) blijkt dat er in
totaal 46 gerechtelijke procedures geregistreerd zijn, waarvan 5 door het
openbaar ministerie. De onderverdeling van de andere 41 acties is niet be-
kend.

Van de strafvervolgingen uit de eerste groep van in totaal 49 gevallen zijn er 6
geëindigd met een `non-lieu' of een'relaxe' (ons ontslag van rechtsvervolging),
terwijl het tot 28 veroordelingen kwam. Van de overige zaken zijn geen resulta-
ten bekend in het ons ter beschikking staande materiaal. In de meeste geval-
len ging het om verdachtmakingen in de pers tegen buitenlandse werknemers,
advertenties met een raciaal karakter en weigeringen van de toelating tot ho-
tels, café's en restaurants. In geval van de persdelicten zijn boetes bekend
van 5.000 francs, terwijl de MRAP veelal de symbolische 1 franc krijgt toege-
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wezen. In geval van toelating tot openbare gelegenheden zijn ook boetes van
3.000 francs opgelegd, terwijl de schadeloosstellingen voor de slachtoffers
variëren van 300 tot 800 francs.

Van de in totaal 46 procedures uit de tweede groep (1977-1980) hebben er 15
tot een veroordeling geleid (in het algemeen geldboetes) en liepen er 19 uit op
een ontslag van rechtsvervolging ('non-lieux, classements sans suite, ou re-
laxes'). Van de overige procedures zijn geen resultaten bekend in het ons ter
beschikking staande materiaal.

De Minister van Justitie brengt geregeld (in 1975 en in 1981) onder de aan-
dacht van het openbaar ministerie dat dit zo vaak als mogelijk is in actie moet
komen. De organisaties stellen hiertegenover dat tussen 1972 en 1980 alleen
al aan antisemitische incidenten een aantal van 479 valt te vermelden. Voorts
beklagen zij zich erover dat vele racistische misdrijven niet als zodanig wor-
den vervolgd, doch als gewone misdrijven. In zulke gevallen kan geen organi-
satie zich 'partie civile' stellen. Tenslotte vragen zij zich af waarom in de zaak
van de aanslag op de synagoge in de rue Copernic het 'Cour de sureté de
I'Etat' (Hof voor de Staatsveiligheid) door het parket werd geadieerd, wat tot
gevolg heeft dat een 'partie civile' geen toegang meer heeft tot het dossier.

De betrokken verenigingen maakten aanvankelijk een zeer voorzichtig gebruik
van hun bevoegdheid, opdat er een jurisprudentie kon ontstaan waar rechters
in latere zaken op zouden kunnen teruggrijpen. De dreiging van het hanteren
van de bevoegdheid kan er ook toe leiden, dat de organisaties zonder dat het
tot een proces komt bepaalde discriminatoire praktijken kunnen tegengaan.
Zo werd bereikt dat bepaalde kranten hun beleid bij het accepteren van adver-
tenties veranderden.

De laatste jaren wordt aan een organisatie als de MRAP in zaken waarin zij als
'partie civile' optreedt niet meer alleen de symbolische 1 franc schadevergoe-
ding toegekend door de rechter, maar zijn meer reële schadeloosstellingen
toegewezen. Deze variëren van f.frs 10.000 bij ernstige persdelicten, f.frs 6.000
en 1.500 bij gevallen van laster en belediging, tot bedragen van f.frs 3.000 tot
2.000 en 1.200 in gevallen van toegangsweigeringen door discotheken, discri-
minatie bij de bemiddeling in onroerend goed en weigeringen om iemand aan
te stellen. Daarnaast worden nogal eens voorwaardelijke vrijheidsstraffen van
bv. een jaar opgelegd. Door de ruime publiciteit die vele van deze zaken krij-
gen valt volgens de MRAP een lichte afname van weigeringen van de toegang
tot en het verschaffen van dranken in discotheken te constateren, alsmede
van weigeringen logies te verlenen.

Samenvatting Frankrijk
Het beeld zoals dat uit het bovenstaande naar voren komt overziende, kan ge-
constateerd worden dat de bestrijding van discriminatie naar ras in Frankrijk
voornamelijk in de strafrechtelijke sfeer plaats heeft; zulks evenwel onder be-
nadrukking van het feit dat er mogelijkheden bestaan voor het individuele
slachtoffer van raciale discriminatie, alsmede voor organisaties die zich zijn
belangen ofwel het algemene belang (geen racisme, geen discriminatie naar
ras) aantrekken, om een strafvervolging te entameren en vervolgens in deze
strafprocedure als (eisende) partij tegelijkertijd een civielrechtelijke vordering
tot schadevergoeding in te stellen. Niet is gebleken dat ook rechtstreeks ci-
vielrechtelijke vorderingen bv. gegrond op een onrechtmatige daad (art. 1382
C.c.) plegen te worden ingesteld.

Het lijkt dat na 10 jaar van de wet van 1 juli 1972 no. 72-546 inzake'de strijd te-
gen het racisme' een zekere preventieve werking uitgaat, zodat deze strafwet
niet louter een repressief effect heeft.

Het initiatief lijkt de laatste jaren meer van de particuliere organisaties dan
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van het openbaar ministerie uit te gaan, ondanks door de Minister van Justitie
bij circulaires op het openbaar ministerie uitgeoefende aandrang om tot ver-
volging over te gaan.

De particuliere organisaties zijn sterk cliëntgericht, en hebben mede daardoor
wellicht vooral in de beginperiode een voorzichtig gebruik gemaakt van de
wettelijke mogelijkheden. Omdat bv. de MRAP blijkens haar jaarverslagen
zich ook bezighoudt met zaken liggend op terreinen als het vreemdelingen-
recht (verblijfsvergunningen, uitzettingen, asielverzoeken, gezinsherenigin-
gen) en het nationaliteitsrecht, waar de meerderheid wordt afgedaan door
(persoonlijke) interventies bij de autoriteiten en derhalve veel afhangt van het
aanzien van de organisatie, kan dit geen verwondering wekken.

4.2 België 3)
Bij wet van 9 juli 1975 wordt in België het Internationaal Verdrag van New York
inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie van 7 maart 1966
goedgekeurd. Het individuele klachtrecht ex artikel 14 van dit Verdrag is door
België tot op heden niet erkend.

In het Staatsblad van 8 augustus 1981 verschijnt de Wet van 30 juli 1981 tot
bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden. Net
als in Frankrijk heeft ook deze wet een lange voorgeschiedenis; reeds op 1 de-
cember 1966 verschijnt er een initiatiefvoorstel van een aantal socialistische
volksvertegenwoordigers, dat vijf keer opnieuw moest worden ingediend, als
gevolg van kamerontbindingen. In juni 1979 komt het tot een door de parle-
mentaire Commissie voor Justitie op voorstel van de regering geamendeerde
tekst, waarvan de parlementaire behandeling in de eerste helft van 1981
plaatsheeft.

In grote lijnen lijkt de Belgische wet sterk op de negen jaar eerder in werking
getreden Franse wet van 1972. De wet is strafrechtelijk van aard, maar biedt
evenals de Franse wet aan instellingen van openbaar nut en verenigingen de
mogelijkheid. om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de
toepassing van de wet aanleiding kan geven, wanneer afbreuk wordt gedaan
aan hetgeen zij statutair nastreven, dat wil zeggen het optreden als 'partie ci-
vile' (burgerlijke partij). Zij moeten dan wel op de dag van de feiten sedert ten
minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezitten, en zich statutair ten doel stel-
len de rechten van de mens te verdedigen. De regering was tegen deze moge-
lijkheid gekant.

Een belangrijk verschil is evenwel dat de wet geen betrekking heeft op discri-
minatie naar ras bij het aanstellen of ontslaan van personen noch op discrimi-
natie bij de verhuur van woonruimte. De argumenten daarvoor waren dat er
dan twee categorieën personen gecreëerd zouden worden, waarbij de buiten-
landse werknemers een bescherming zouden krijgen die op de andere werkne-
mers als een privilege zou overkomen, en voor de verhuur van woonruimte niet
alleen het zojuist vermelde argument maar bovendien dat het weinig rea-
listisch en effectief zou zijn een dergelijke bepaling op te nemen omdat op dit
terrein de bewijsmiddelen beperkt zijn. Het afficheren van zijn raciale voor-
keur door een huiseigenaar is echter wel strafbaar.
Bijzonder is evenwel het niet zonder verzet tot stand gekomen art. 3, dat straf
bedreigt tegen hem die behoort tot een groep of tot een vereniging die openlijk
en herhaaldelijk rassendiscriminatie of rassenscheiding bedrijft of verkon-
digt, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent.

3) Materiaal voor deze paragraaf is ontleend aan de wettekst, een artikel van L. Dupont in Panopti-
con en G.H. Beauthier.
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De eerste twee artikelen van de wet behelzen strafbepalingen tegen het aan-
zetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens zijn ras,
zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming, en het
bedrijven van rassendiscriminatie bij het leveren of aanbieden van een goed
of een dienst op een plaats die voor het publiek toegankelijk is.

De straffen op deze drie misdrijven zijn bewust gematigd gehouden, omdat
het doel van de wet in wezen als opvoedend werd gezien. De gevangenisstraf-
fen variëren van acht dagen tot zes maanden, de geldboetes van 1560 tot
30.000 Belgische francs. Betreft het een openbaar officier, een ambtenaar dan
wel een drager of agent van het openbaar gezag die iemand wegens diens ras
de uitoefening van een recht of van een vrijheid waarop deze aanspraak kan
maken op willekeurige wijze ontzegt, dan wordt gevangenisstraf tussen de
vijftien dagen en een jaar opgelegd.

Strafvervolging kan ook plaatshebben als de misdrijven bedreven zijn tegen
een groep, een gemeenschap of de leden daarvan wegens het ras (etc.) van de
leden daarvan of sommigen van hen.

De instelling van openbaar nut of vereniging die zich burgerlijke partij wil stel-
len is in het geval van aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, van discri-
minatie bij het leveren of het aanbieden van een goed of een dienst alsmede
van belemmering van de uitoefening van een recht door een openbaar officier
of ambtenaar, gepleegd tegen natuurlijke personen, alleen ontvankelijk als zij
aantoont de instemming van die personen verkregen te hebben.

Inmiddels is door de Belgische Mouvement contre le Racisme, ('Anti-sémi-
tisme et la Xénophobie (MRAX) een zaak aangespannen tegen iemand die in
een geschrift de term 'bougnouls' hanteerde. Op 17 februari 1983 heéft in be-
roep de rechter uitgemaakt dat de MRAX zich terecht burgerlijke partij mocht
stellen, maar dat de term 'bougnouls' niet automatisch het aanzetten tot ras-
sendiscriminatie betekent, maar duidt op slecht geklede personen. Aangezien
de toepassing van de nieuwe wet niet zonder vrees werd tegemoet gezien,
'werd tijdens de parlementaire behandeling aan de Minister van Justitie ge-
vraagd regelmatig verslag uit te brengen bij het Parlement over het gebruik
dat van de wet wordt gemaakt.

4.3 Zweden 4)
Zweden is alreeds in 1970 toegetreden tot het Internationaal Verdrag van New
York inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie van 7 maart
1966. Tevens is het een van de tien Staten, partij bij dit Verdrag, die het indivi-
duele klachtrecht ex artikel 14 hebben erkend, welk klachtrecht zoals reeds
eerder opgemerkt sedert 3 december 1982 in werking is.

Zweden telt op een bevolking van 8.2 miljoen mensen ongeveer 1 miljoen per-
sonen behorende tot minderheidsgroepen, zijnde meer dan 12% van de bevol-
king. Een groot deel daarvan heeft de Zweedse nationaliteit. Ongeveer 60%
van de immigranten is afkomstig uit de andere Scandinavische landen (vooral
de 300.000 Finnen), en 20% uit de landen rond de Middellandse Zee. Zweden
kent een restrictief toelatingsbeleid, behalve voor onderdanen van de andere
Scandinavische landen.

4) Materiaal voor deze paragraaf is ontleend aan het op 15 januari 1979 door Zweden bij de Verenig-
de Naties (Genève) ingediende tweejaarlijkse rapport ingevolge het Verdrag inzake de uitban-
ning van elke vorm van rassendiscriminatie van 7 maart 1966, en vervolgens aan in het Engels
vertaalde nota's voor de Zweedse Ministerraad van september 1978 inzake de instelling van een
Commissaris om discriminatie en vooroordeel jegens immigranten en anderen te onderzoeken
alsmede van november 1979 inzake het plan van aanpak van deze Commissaris. Niet bekend is in
hoeverre deze stukken openbaar (verkrijgbaar) zijn.
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Tegelijk met de goedkeuringswet inzake de toetreding tot genoemd Verdrag
worden in 1970 twee strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht opgeno-
men. Een daarvan stelt strafbaar het aanzetten tot haat tegen of het beledigen
in het openbaar of door middel van een openbaar communicatiemiddel van
een etnische groepering of bepaald ras. Zulks zelfs als het een geschrift be-
treft waarop de wet inzake de drukpersvrijheid van toepassing is. De ander
stelt strafbaar discriminatie in het zakelijk verkeer indien iemand een ander
wegens zijn ras, huidskleur, nationaliteit of etnische oorsprong dan wel ge-
loof anders of op andere voorwaarden behandelt dan anderen. Ook in particu-
liere dienst of in openbare dienst zijnde employée's of ambtenaren vallen on-
der de strafbepaling, indien zij het algemene publiek bedienen. Onder de term
zakelijk verkeer vallen bv. hotels, pensions, restaurants, café's, detailhandel,
openbaar vervoer en de commerciële huizensector. Ook de toegang tot open-
bare gelegenheden en openbare evenementen valt onder de reikwijdte van de
wet.

In 1978 constateert de Minister van Arbeid dat de sinds 8 jaar bestaande straf-
bepalingen tegen discriminatie zelden zijn toegepast. Dit wordt geweten aan
onkunde met de strafbaarheid dan wel aan aarzelingen om aangifte bij de po-
litie te doen, doch niet aan het niet voorkomen van dergelijke handelingen in
Zweden. Aangezien er reden voor ernstige bezorgdheid is vanwege de toene-
mende meldingen in de pers en andere media over gevallen van discriminatie
en vooroordeel, wordt er in 1978 een speciale Commissioner benoemd om on-
derzoek te verrichten naar rasvooroordeel en -discriminatie, die zich onder an-
dere bezighoudt met de vraag of de reikwijdte van de wet voldoende groot is;
discriminatie op de arbeidsmarkt (aanstelling, promoties en ontslag) en op de
niet-commerciële huisvestingsmarkt vallen daar op dat moment niet onder.

In een van de tweejarige rapporten aan de CERD (het Committee on the Elimi-
nation of Racial Discrimination) op grond van genoemd verdrag geeft Zweden
enkele voorbeelden van gevallen van discriminatie die voor de rechter zijn ge-
komen en tot veroordelingen hebben geleid. Ook blijkt dat in de verslagperio-
de een zestal discriminatiezaken aan de parlementaire ombudsman is voorge-
legd, die echter in geen van de zaken tot actie besloot over te gaan.

Bij wet van 6 mei 1982 zijn de strafbepalingen inzake aanzetten tot rassenhaat
en belediging wegens ras (alleen vervolgbaar op klacht van de beledigde par-
tij) en smaad en laster (vervolgbaar door de openbare aanklager na aangifte
door de beledigde partij), alsmede die wegens discriminatie naar ras door on-
dernemers binnen hun bedrijf (met inbegrip van het personeel van het bedrijf
en anderen die namens de ondernemer optreden, alsmede van hen die een pu-
blieke functie uitoefenen waarin zij met het publiek moeten omgaan) ge-
wijzigd.

4.4 Samenvatting en evaluatie
Uit de voorgaande weergave van de activiteiten op discriminatiebestrijdings-
gebied in Frankrijk, België en Zweden kunnen enkele conclusies worden ge-
trokken.

Op de eerste plaats is een voorname factor in de aanleiding tot het nemen van
wettelijke maatregelen in alle drie landen de ratificatie geweest van het Inter-
nationaal Verdrag van New York van 7 maart 1966 tot uitbanning van elke
vorm van rassendiscriminatie, met inbegrip van het aanvaarden van het indivi-
duele klachtrecht door Frankrijk en Zweden.

Ten tweede zijn de wetgevende maatregelen in de drie landen strafrechtelijk
van aard en lijkt ook de bestrijding van discriminatie naar ras zich vooral in de
strafrechtelijke sfeer af te spelen, zij het in Frankrijk en België met de moge-
lijkheid om zich in de strafzaak te voegen met een (civiele) vordering tot scha-
devergoeding.
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Ten derde zijn vooral in Frankrijk en België de strafrechtelijke mogelijkheden
verruimd doordat in deze landen het initiatief c.q. de beslissing tot het begin-
nen van een strafrechtelijke procedure niet uitsluitend bij de overheid berust
(het openbaar ministerie), maar onder bepaalde voorwaarden ook aan particu-
lieren en, wat nog belangrijker lijkt, aan particuliere organisaties die de
bestrijding van discriminatie naar ras beogen, toekomt. In Zweden is net als in
Nederland de ombudsman bevoegd voor het behandelen van klachten van ra-
ciale aard tegen overheidsfunctionarissen.

Ten vierde is de toepassing van de wettelijke mogelijkheden in de praktijk
nogal beperkt: het aantal zaken is betrekkelijk klein.

Tenslotte blijkt uit de beschikbare gegevens niet dat in één van de behandelde
drie landen sprake is van aandacht voor patronen of praktijken van (indirecte)
discriminatie noch van enige vorm van extra inspanning ('affirmative action')
ten behoeve van minderheidsgroeperingen.
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5 Nederland

5.1 Inleiding
De bestrijding van discriminatie naar ras staat in Nederland pas sinds kort in
de belangstelling. Nog eind 1969 onderschrijven de Ministers van Buitenland-
se zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken in de Memorie van Ant-
woord op het Wetsontwerp tot goedkeuring van het Internationaal Verdrag
van New York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm van ras-
sendiscriminatie 'gaarne het oordeel van vele leden, dat in Nederland praktij-
ken van rassendiscriminatie gelukkig weinig veelvuldig voorkomen'. Ook zij
achten echter de mogelijkheid van toename van dergelijke praktijken in de
toekomst niet geheel uitgesloten.

In het midden van de jaren zeventig krijgt deze problematiek meer aandacht
1) . In die jaren verschijnen ook de eerste publicaties waaruit blijkt dat in Ne-
derland - anders dan vaak wordt verondersteld - wel degelijk gediscrimi-
neerd wordt 2).

In 1979 verschijnt het reeds in de inleiding geciteerde rapport 'Etnische min-
derheden' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin
aangesloten wordt bij de aldaar eveneens aangehaalde motie Mertens, welke
aandringt op onderzoek naar de mogelijkheden een anti-discriminatie-insti-
tuut in te stellen. Begin 1983 wordt door de Tweede Kamer een motie Krajen-
brink/Buikema aangenomen, waarin - overwegende dat racistische tenden-
sen zich in de Nederlandse samenleving voordoen waartegen overheid en sa-
menleving krachtig stelling dienen te nemen - de regering wordt verzocht 'na
overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties op korte termijn
te komen tot de oprichting van een nationaal instituut ter bestrijding van de
rassendiscriminatie', en tevens - overwegende dat de bestrijding van het ra-
cisme een nationale en internationele aanpak behoeft - de regering wordt
verzocht 'de problematiek van de rassendiscriminatie in EEG-verband aan de
orde te stellen ten einde te komen tot een Europees actieplan'.

De non-discriminatienorm is vastgelegd in het sinds kort in werking getreden
eerste artikel van de Grondwet, luidende: 'Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan'.

Nederland is voorts partij bij een aantal internationele verdragen, waarin de
non-discriminatienorm (in sommige alleen voor verschillende terreinen) is
neergelegd. Als belangrijkste kunnen worden genoemd:

1) Zie Entzinger, drs. H.B., Nederland immigratieland? Enkele overwegingen bij het overheidsbeleid
inzake allochtone minderheden. Beleid en Maatschappij, 1975, jrg. 2/12, blz. 326-336.

2) Zie de onder redactie van dr. F. Bovenkerk tot stand gekomen bundel onder de titel 'Omdat zij an-
ders zijn', patronen van rasdiscriminatie in Nederland, 1978, waarin verslag wordt gedaan van ex-
perimenten uitgevoerd om discriminatie naar ras onder andere op de arbeidsmarkt en de markt
voor kamerverhuur, in de media, door politieagenten en door vakbondsfunctionarissen tegenover
Surinamers en gastarbeiders aan te tonen.
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- het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassen-
discriminatie; New York, 7 maart 1966; Trb. 1966, 237; 1967, 48; 1972, 38 en
1983, 31; 3)

het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs; Pa-
rijs, 15 december 1960, met Protocol; Trb. 1964, 69 en 1972, 134;

het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; New
York, 19 december 1966; Trb. 1969, 99; 1970, 42; 1975, 60; 1978, 177 en 1979,
65; met name artikel 26;

- het Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep (Verdrag no. 111
aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar tweeën-
veertigste zitting), met Aanbeveling; Genève, 25 juni 1958; Trb. 1962, 41;
1972, 70 en 1973, 48;

- Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migerende werknemers;
Straatsburg, 24 november 1977; Trb. 1978, 70 en 1983, 45.

Artikel 5 van de wet houdende bepalingen ter uitvoering van laatstgenoemd
Verdrag (wet van 2 december 1982, Stb. 679, zie ook Stb. 1983, 187) bepaalt dat
de voorwaarden, waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan,
voortgezet danwel beëindigd met een arbeider van andere dan de Nederland-
se nationaliteit, die in Nederland zijn woonplaats heeft, voor deze niet minder
gunstig mogen zijn dan welke voor een arbeider van de Nederlandse nationali-
teit zouden gelden. Elk beding in strijd daarmee is nietig.

Het belangrijkste van deze verdragen is het Internationaal Verdrag inzake de
uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie. Het Verdrag legt de Staten
die er partij bij zijn verplichtingen op om zelf niet te discrimineren en om op
velerlei manieren zowel discriminatie naar ras als het aanzetten tot rassen-
haat en belediging wegens ras te verbieden.

Ter uitvoering van dit Verdrag worden in 1971 enerzijds in het Wetboek van
Strafrecht bepalingen opgenomen die aanzetten tot rassenhaat, opzettelijke
beledigingen wegens ras, het verspreiden van uitlatingen van deze aard of dis-
criminatie naar ras verbieden, en worden anderzijds bepalingen in mededin-
gingsregelingen, die strekken tot discriminatie van mensen wegens hun ras,
of bedingen in arbeidsovereenkomsten waarbij een werkgever verplicht wordt
onder andere arbeiders van een bepaald ras niet dan wel uitsluitend in dienst
te nemen, nietig verklaard 4).

Het artikel 429quater is bij wet van 22 mei 1981 (Stb. 306) gewijzigd. De wer-
kingssfeer van dit artikel, dat discriminatie bij het aanbieden van goederen of
diensten danwel bij het gestand doen van een aanbod strafbaar stelde, is nu
uitgebreid tot alle aspecten van het zakelijk verkeer. Verder zijn door vervan-
ging van de termen 'achterstellen' in 'het maken van onderscheid' alle bijzon-
dere verschijningsvormen van discriminatie, zoals achterstelling, uitsluiting,
beperking of voorkeur wegens ras onder de werking van dit artikel gebracht.

In het navolgende zal kort worden ingegaan op de rol die de overheid, particu-
lieren, en de rechtspraak in de bestrijding van discriminatie naar ras hebben
gespeeld. Vervolgens zullen in de paragrafen 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 de terreinen

3) Zie mr. A.H.J. Swart, `Rassendiscriminatie en de Nederlandse strafwet', Delikt en Delinkwent 1
(1970), blz. 65-81.

4) De artikelen 90quater juncto 137c, 137d, 137e, 429ter en 429quater Wetboek van Strafrecht; arti-
kel 9a van de Wet economische mededinging en artikel 1, derde lid, van de Wet op de Collectieve
Arbeidsovereenkomst.
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van respectievelijk de toegang tot openbare gelegenheden, de arbeidsmarkt,
de huisvesting en de financiële dienstverlening nader worden bezien.

5.2 Overheid, particulieren en rechtspraak

5.2.1 De overheid met inbegrip van de lagere overheid
Aan de zijde van de centrale overheid valt vooral binnen het kader van het min-
derhedenbeleid een groeiende aandacht voor de bestrijding van discriminatie
naar ras te constateren. In de ontwerp-minderhedennota van april 1981 is aan-
gekondigd dat na het gereedkomen van deze literatuurstudie nagegaan zal
worden in hoeverre nadere maatregelen ter bestrijding van discriminatie in
Nederland genomen kunnen worden, met name of het mogelijk en zinvol is in
Nederland een anti-discriminatie-instituut op te richten in de zin zoals be-
doeld in de motie Mertens.

5)

Na aandringen vanuit de Tweede Kamer (in 1973 en in 1979) is een wijziging
van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet tot stand gekomen
in 1981 (Stb. 292), op grond waarvan de vergunning van bedrijven die (onder an-
dere) wegens herhaalde overtreding van art. 429 quater Wetboek van Straf-
recht tot een geldboete van meer dan f 1.000,- zijn veroordeeld moet worden
ingetrokken. De uitvoering van deze sanctie ligt in handen van Burgemeester
en Wethouders van de betrokken gemeente. Deze administratiefrechtelijke
sanctie is voorzover bekend nog niet toegepast, aangezien zich nog geen ver-
oordelingen hebben voorgedaan die toepassing van deze sanctie mogelijk
maken.

De centrale overheid beschikt in de artikelen 137c, 137d, 137e, 429ter en
429quater Wetboek van Strafrecht over instrumenten om via de weg van de
strafrechtelijke vervolging raciale beledigingen, het in het openbaar aanzet-
ten tot haat tegen of discriminatie van mensen of tot gewelddadig optreden
tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, het openbaar maken van
uitlatingen die voor een groep mensen wegens hun ras beledigend zijn, het
deelnemen aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun
ras alsmede het in de uitoefening van een beroep of bedrijf onderscheid ma-
ken tussen personen wegens ras aan te pakken 5) . Zo ongeveer alle tot op he-
den plaatsgehad hebbende strafzaken wegens discriminatie zijn het gevolg
van een aangifte. De problemen bij de hantering van dit middel concentreren
zich rond de aangiftebereidheid enerzijds en het bevorderen van een actief
vervolgingsbeleid anderzijds.

Met betrekking tot het eerste punt heeft de Minister van Justitie in een brief
van 8 april 1981 een aantal maatschappelijke groeperingen gevraagd naar de
factoren die naar hun ervaring ertoe leiden dat de bereidheid van discrimine-
rend gedrag aangifte te doen relatief zo gering is. Het resultaat van deze en-
quête is te vinden in de Memorie van Toelichting op de Justitiebegroting 1983
(Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 600, Hoofdstuk VI, nr. 2, blz. 8); tevens
treft men in deze literatuurstudie in het slothoofdstuk (paragraaf 6.6.1) een
samenvatting van deze factoren aan.

Met betrekking tot het tweede punt, dat van een actief vervolgingsbeleid, is
het openbaar ministerie gevraagd de politie te instrueren over de meest effec-
tieve behandeling van aangiften van discriminatiegevallen; daarnaast zal het
openbaar ministerie voortaan jaarlijks rapporteren over de afhandeling van

Zie'De strafrechtelijke aanpak van discriminatie' van Mr. H. Doeleman in de bundel 'Rechtsmid-
delen tegen rassendiscriminatie' van de werkgroep Knelpunten in het Nederlands recht voor
etnische minderheden, subgroep discriminatiebestrijding, januari 1983, alsmede de rapportage
over de aantallen vervolgingen en de resultaten daarvan van de Minister van Justitie in de nota
naar aanleiding van het voorlopig verslag over de Justitiebegroting 1983, Tweede Kamer, zitting
1982-1983, 17 600, Hoofdstuk VI, nr. 11, blz. 8 en 9.
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strafzaken betreffende discriminatie naar ras.

Inzake het middel van de strafrechtelijke vervolging kunnen nog de volgende
twee kanttekeningen worden gemaakt:

artikel 429quater Wetboek van Strafrecht beperkt zich tot beroepen bedrijf;
en biedt dus geen mogelijkheden tot strafrechtelijk optreden tegen ambte-
naren;

- het middel is voornamelijk gehanteerd enerzijds als het gaat om raciale be-
ledigingen of raciale uitlatingen dan wel aanzetten tot rassenhaat (de arti-
kel 137c, 137d en 137e Wetboek van Strafrecht), anderzijds vooral op het
terrein van de horeca-discriminatie. Gemeten naar aantal volgen dan en-
kele vervolgingen (en veroordelingen) op terreinen als de arbeidsmarkt (dis-
criminerende personeelsadvertenties, afgiften van de zogenaamde niet-
joodverklaringen) en de markt voor financiële dienstverlening.

Inzake de huisvesting van minderheden heeft de Staatssecretaris van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zich bij circulaire van 18
april 1983 (Nederlandse Staatscourant, 21 april 1983 blz. 6) tot de colleges van
Burgemeester en Wethouders gericht, welke circulaire tevens bestemd is voor
woningcorporaties. De circulaire heeft betrekking op een groot aantal onder-
werpen zoals de woonruimteverdeling, het begrip passende huisvesting in het
kader van gezinshereniging, vestigingspatronen, de regeling Rijksvoorkeurs-
woningen, de pensions (brandgevaarlijkheid), de participatie van minderhe-
den in gemeentelijke adviesgroepen en besturen van woningcorporaties, de
stadsvernieuwing en het vraagstuk van de grote woningen c.q. meergeneratie
woningen. Deze circulaire wordt verder behandeld in paragraaf 5.5.

Tenslotte dient vermeld te worden de circulaire van 20 november 1978 van de
Minister van Sociale Zaken aan de Gewestelijke Arbeidsbureau's met een ver-
bod om op discriminerende arbeidsbemiddelingswensen van werkgevers in te
gaan.

Ook bij de lagere overheden is de aandacht voor de bestrijding van discrimina-
tie naar ras groeiende. In dit verband kunnen de recente initiatieven van de ge-
meenten Rotterdam en Amsterdam worden genoemd. In 1982 neemt de ge-
meente Rotterdam het initiatief om tot een lokale raad voor de bestrijding van
raciale discriminatie te komen. Op verzoek van deze gemeente is een initia-
tiefgroep uit verschillende maatschappelijke geledingen en organisaties van
minderheden samengesteld, die tot taak heeft de totstandkoming van die
raad voor te bereiden. Bij het afsluiten van dit literatuuronderzoek bevond de
Rotterdamse Anti Discriminatie Aktie Raad (RADAR) zich in een vergevorderd
stadium. Radar heeft geen juridische bevoegdheden en wil zich aanvankelijk
vooral richten op `institutionele discriminatie' en in een later stadium op'men-
tale discriminatie'.

Begin 1983 biedt het college van Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Amsterdam aan de gemeenteraad de nota 'Tussen witkalk en zwart-
hemden' aan, waarin een aantal aanbevelingen wordt gedaan om discrimina-
tie en racisme te kunnen bestrijden. Onder meer wordt gepleit voor het instel-
len van een `centraal meldpunt' bij het Bureau Bestuurscontacten, waar
klachten wegens discriminatie centraal binnen kunnen komen. Het ligt niet in
de bedoeling om via dit centraal meldpunt tot een nieuwe procedure van
klachtenbehandeling te komen, doch om de drempel bij het indienen van
klachten zo laag mogelijk te maken.

Initiatieven van andere gemeenten lijken nog weinig uitgekristalliseerd. Veel-
al ligt de nadruk op de ondersteuning van particuliere groepen en organisa-
ties, die zich de bestrijding van discriminatie ten doel stellen.
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5.2.2 Het particuliere initiatief
Vooraf dient opgemerkt te worden, dat voor velen de begrippen racisme en
rasdiscriminatie hetzelfde betekenen (over rasvooroordeel wordt nauwelijks
gesproken) of, anders gezegd, door hen als synoniemen worden beschouwd.
Vele particuliere organisaties en actiegroepen stellen zich ten doel zowel het
één als het ander te bestrijden, en maken bij de bestrijding dan ook geen of
nauwelijks onderscheid. Aangezien in deze literatuurstudie de nadruk ligt op
de bestrijding van raciale discriminatie, waarbij de vraag door welke motieven
of opvattingen iemands gedrag wordt bepaald een geringere relevantie heeft
dan dat gedrag zelf, zal in het vervolg niet verder worden ingegaan op onder-
werpen die dichter bij racisme of rasvooroordeel liggen noch op onderwerpen
die de democratie of politieke instituties in Nederland betreffen. Het betreft
hier bv.:

6)

1. de reeds genoemde en in het Wetboek van Strafrecht (art. 137c-e) strafbaar
gestelde misdrijven zoals beledigingen wegens ras, het aanzetten tot haat,
discriminatie of geweld tegen personen wegens hun ras en het openbaar
maken of verspreiden van uitlatingen die voor een groep mensen beledi-
gend zijn wegens hun ras dan wel aanzetten tot haat of discriminatie van
mensen of geweldadig optreden tegen persoon of goed van mensen we-
gens hun ras;

2. de afgifte van de zg. niet-Joodverklaringen (Arabische boycot);

3. de zg. kiesrechtuitsluitingen, dat wil zeggen dat óf de naamsregistratie óf
de kandidatenlijsten van partijen als de Nederlandse Volksunie of de Cen-
trumpartij ter discussie staan en soms aan dergelijke partijen onthouden
worden;

4. de vraag naar de verbodenverklaring c.q. ontbinding van privaatrechtelijke
rechtspersonen, wier doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare
orde of de goede zeden 6).

Dit neemt niet weg dat deze aangelegenheden sterk de aandacht trekken van
de verschillende (betrokken) minderheidsgroeperingen.
De particuliere organisaties hebben wat de bestrijding van discriminatie naar
ras betreft een belangrijke rol gespeeld, en doen dat nog steeds. Veelal zijn zij
het geweest die het initiatief genomen hebben om gevallen van discriminatie
in de openbaarheid te brengen en om via de rechter dan wel via de politiek
gelijke behandeling af te dwingen of te bepleiten.

In mei 1979 wordt uit een samenwerking tussen allochtonen en autochtonen
de Vereniging tegen discriminatie op grond van ras en etnische afkomst opge-
richt. Deze vereniging heeft verschillende activiteiten ontplooid en daarbij
veel publiciteit gekregen; te noemen zijn: het uitbrengen van een advies aan
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over een raciaal

Zie voor:
1. de in de Nederlandse Jurisprudentie opgenomen strafrechtelijke veroordelingen N.J. 1976,

551 (Glimmerveen), N.J. 1980, 372 (Joekes) en N.J. 1982, 178 (bijeenkomst in Soestduinen van
het Nationaal Jeugdfront), alsmede de nota naar aanleiding van het voorlopig verslag inzake
de Justitiebegroting 1983, Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 600 hoofdstuk VI, blz. 8;

2. de hierboven onder 1. aangehaalde nota naar aanleiding van het voorlopig verslag inzake de
Justitiebegroting 1983, blz. 9;

3. 'Rassendiscriminatie, en kiesrechtuitsluitingen', Pijnlijk voorbeeld van een zwalkend beleid,
Mr. D.J. Elzinga, TVO 1982, blz. 434-438;

4. het wetsontwerp 'Wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen', Tweede
Kamer, zitting 1981-1982, 17 476, nrs. 1-3, nr. 4 (voorlopig verslag van 9 februari 1983) is ver-
schenen in de zitting 1982-1983; zie voorts 'Wetsontwerp verboden rechtspersonen', Mrs.
A.W. Heringa en T. Zwart, TVO 1982, blz. 664-667, en de daar geciteerde literatuur.
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neutraal toewijzingsbeleid van huurwoningen, het zelf voeren van acties tegen
discriminatie door horeca-exploitanten en het stimuleren van lokale actie-
comite's op dit terrein alsmede het houden van een wekelijks spreekuur voor
slachtoffers van discriminatie sedert begin 1980. Dit spreekuur is gedurende
ongeveer anderhalf jaar gehouden. In het door de vereniging uitgegeven blad
'Diskriminatie' treft men richtlijnen aan hoe te handelen indien men naar ras
gediscrimineerd wordt; voorts maakt de vereniging in het blad melding van ad-
vertenties van bedrijven die sollicitanten vragen met beschrijvingen zoals'Ne-
derlandse jongens', 'Hollandse opleiding vereist' en 'geen buitenlanders' of
`men moet goed Nederlands kunnen spreken'. De spreekuurhouders merken
op:

'dat discriminatie in veel gevallen niet juridsch aantoonbaar is, ook al is ge-
voelsmatig duidelijk dat er gediscrimineerd is. Men tracht dan de zaak te
bespreken met degene die heeft gediscrimineerd. Als dat geen resultaat heeft
kan het team besluiten tot (dreigen met) publiciteit geven aan de zaak. Het ligt
voor de hand te verwachten dat vooral bedrijven nogal bang zijn voor nega-
tieve publiciteit'.

De vereniging hanteert een combinatie van middelen, doch voert niet zelf pro-
cedures. Het klachtenbureau (de gezamenlijke spreekuurhouders) beschikt
niet over verdergaande of andere juridische middelen dan het individuele
slachtoffer van discriminatie. Net als een dergelijk slachtoffer kan het wel het
machtsmiddel van de openbaarheid (publiciteit) hanteren. Na conflicten bin-
nen de vereniging heeft deze sinds midden 1982 niet,meer gefunctioneerd.

Naast de vereniging tegen discriminatie (en in vele gevallen gestimuleerd
door deze) zijn er vele lokale actiegroepen tegen discriminatie; zonder de pre-
tentie van volledigheid kunnen genoemd worden de werkgroep Quater in Hil-
versum, Open Deur in Deventer, Sarnami Hai in Utrecht, het Werkhuis (woon-
wagenbewoners), de werkgroep discriminatie van het Landelijk Actiecomité
Zuid-Molukken (LAC) en de Anti-discriminatiegroep Alkmaar. Op het terrein
van de toegang tot openbare gelegenheden (bars, dancings en discotheken)
hebben bovenvermelde actiecomité's inmiddels voor een groot aantal zowel
strafrechtelijke als civielrechtelijke procedures zorggedragen.
Deze organisaties werken samen binnen de Samenwerkende Anti-Racisme
Organisaties Nederland (SARON). Daarnaast heeft het Anti-Discriminatie
Overleg (ADO) zich gevormd, waarin de FNV, het CNV, de Anne Frankstich-
ting, de Raad van Kerken, het NCB en Landelijke Organisaties van Minderhe-
den samenwerken. Het doel van dit overleg is de aktiviteiten op het terrein van
discriminatiebestrijding onderling af te stemmen, en waar mogelijk gezamen-
lijke actie te ondernemen.

Ter ondersteuning en ter verdere uitbouwing van het juridische middel van het
voeren van procedures heeft de werkgroep 'Knelpunten in het Nederlands
recht voor etnische minderheden' het reeds eerder genoemde boekje
'Rechtsmiddelen tegen rassendiscriminatie' in januari 1983 vervaardigd.

Dezelfde werkgroep heeft voorts op enkele terreinen onderzoek verricht naar
mogelijke achterstelling van leden van etnische minderheidsgroepen; te noe-
men zijn:

het rapport WAM-discriminatie van november 1980;

het eindverslag van de subgroep WA-motorrijtuigverzekering (WAM-discri-
minatie) van augustus 1982;

het rapport 'Wegens vakantie ontslagen' van november 1982.

Deze rapporten kunnen gezien worden als een eerste aanzet om de meer
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structurele vormen van (vooral indirecte) discriminatie (institutionele discrimi-
natie) op te sporen. De rapporten komen in de paragrafen over de arbeids-
markt en de financiele dienstverlening aan de orde.

Tenslotte kan geconstateerd worden dat normstelling en normhandhaving
niet alleen door de overheid of op aandrang van particulieren of particuliere
instellingen geschiedt, maar ook door en op initiatief van belanghebbende
particuliere organisaties zelf. Zo heeft de Stichting van de Arbeid, het overleg-
orgaan van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, op 12 mei
1980 een aanbeveling gedaan tot non-discriminatie naar onder meer ras op de
arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven. Voorgesteld wordt om in een collectieve
arbeidsovereenkomst bepalingen tot non-discriminatie op te nemen, zodat
een beleid gericht op het bieden van gelijke kansen aan gelijkwaardige krach-
ten in het bedrijfsleven nader gestalte zou kunnen krijgen (zie verder para-
graaf 5.4).

5.2.3 De ontwikkeling in de rechtspraak
Ofschoon de bestrijding van discriminatie naar ras via het middel van juridi-
sche procedures in Nederland nog maar pas van de grond is gekomen, kan
wel al een zekere ontwikkeling worden gezien. Tegelijkertijd zijn ook reeds en-
kele van de knelpunten of beperkingen van dit middel duidelijk geworden.

In 1975 beslist de Amsterdamse rechtbank (N.J. 1976, 433) in beroep in een
zaak betreffende de strafrechtelijke vervolging van een eigenaar-exploitant
van een bar-dancing verdacht van overtreding van artikel 429quater (oud) Wet-
boek van Strafrecht, dat de weigering een groep van drie kleurlingen en een
blank meisje toe te laten op grond van de aan de portier gegeven instructie
een zekere selectie toe te passen, onder meer inhoudende dat in het belang
van de rust en goede orde in de zaak slechts een zeker gedeelte van het daarin
toegelaten publiek zou mogen bestaan uit kleurlingen en personen van be-
paalde nationaliteiten zoals Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven, Tunesiërs,
Turken, Marokkanen e.d., niet zijn grond vond in achterstelling wegens hun
ras maar in de plicht te zorgen voor orde en rust in de zaak en derhalve betrof
een 'ordemaatregel'. Deze uitspraak, die een niet door een actiegroep begelei-
de zaak betrof, heeft enkele jaren het beeld beheerst.

Tegen het einde van de jaren zeventig ondernemen actiegroepen door middel
van testprocedures pogingen om van de strafrechter veroordelingen te krijgen
van discriminerende horeca-exploitanten en portiers, vooral in steden als
Utrecht, Almelo, Alkmaar en Deventer 7). In vele gevallen slagen deze acties,
in een enkel geval (te vinden in N.J. 1982, 176) bepaalt een rechtbank dat het
beperken van het aantal kleurlingen tot een bepaald percentage van het totaal
aantal bezoekers als een niet naar ras discriminerende ordemaatregel moet
worden aangemerkt. In het arrest van 24 november 1981 (N.J. 1982, 177) maakt
de Hoge Raad echter om de woorden van annotator Prof. mr. A.L. Melai aan te
halen 'korte metten' met deze proportionele selectie. Het voeren van een pro-
portioneel of selectief toelatingsbeleid gebaseerd op ras bij wijze van 'orde-
maatregel' is derhalve strafrechtelijk verboden.

Geconcludeerd kan worden dat het 'in scene zetten' van discriminatiezaken
(zie verder paragraaf 5.3) voorzover het de strafrechtelijke procedure betreft
een aanvaardbaar middel is om tot het leveren van het bewijs te geraken. Inge-
volge de civielrechtelijke uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van de discri-
minerende woningbouwvereniging Binderen (zie verder paragraaf 5.5) is
voorts uitgemaakt dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat de rechter cij-

7) Zie mr. J. Hoens in NJB 1981, blz. 259-265, die zelfs een Utrechtse en een Twentse rechtspraak
onderkent.
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fermatige, statistische verschillen aanmerkt als voldoende motivering van de
stelling dat er gediscrimineerd is, noch dat hij aan dergelijke verschillen een
(zwaarwegend) vermoeden voor discriminatie ontleent en enkel op grond van
dat vermoeden op de van discriminatie betichte de last legt aan te tonen dat
de hem verweten achterstelling berust op rechtens aanvaardbare gronden; in
dit geval verschoof de bewijslast dat er geen sprake was van discriminatie
dus naar de beweerde discrimineerder. Deze twee ontwikkelingen wijken niet
af van die in bv. de Verenigde Staten.

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de eiser, met name indien deze een
rechtspersoon (actiegroep of welzijnsinstelling) is en derhalve volgens de
rechter een voldoende concreet en rechtstreeks eigen materieel belang dient
te hebben dan wel een voldoende belang bij de procedure (processueel be-
lang), is in de tot op heden gevoerde civiele procedures op het gebied van de
discriminatie naar ras nog niet een duidelijke lijn te ontdekken. Sommige
rechtbankpresidenten (in kort geding) hebben inmiddels actiegroepen wel ont-
vankelijk geacht, wanneer het optreden van gedaagde het door de actiegroep
nagestreefde doel nadeel toebrengt. Op het stuk van de Ontvankelijkheid bezit
de rechtspraak in de Verenigde Staten minder schroom; in Nederland lijkt op
een terrein als het milieurecht alsmede in het administratieve recht de rechts-
ontwikkeling verder voortgeschreden 8) .

Naast dit knelpunt van de ontvankelijkheid, of anders gezegd van het ontbre-
ken van een recht op zelfstandige actie van een actiegroep, lijkt het ontbreken
van het instrument van de 'class action' (de groepsactie) dat in de Verenigde
Staten een grote rol heeft gespeeld en speelt, de rechtsontwikkeling op discri-
minatiegebied niet te bevorderen. Een veel aangehaalde opmerking van de
rechter in de eerste gepubliceerde Title VII class action (Hall v. Werthan Bag
Corp. 251 F Supp. 184 M.D. Tenn. 1966) luidt: 'Racial discrimination is by
definition a class discrimination. If it exists, it applies troughout the class' g).

5.3 De toegang tot openbare gelegenheden
Net zoals dat tientallen jaren geleden in de Verenigde Staten het geval was is
in Nederland de weigering van de toegang tot openbare gelegenheden zoals
restaurants en discotheken/dancings door minderheidsgroepen en deze groe-
pen steunende autochtonen aangegrepen als een eerste terrein om bressen te
slaan in ondergane ongelijke behandeling.

Strafrechtelijk met succes, zoals blijkt uit de in de Nederlandse Jurispruden-
tie 1982, nrs. 176 en 177 opgenomen uitspraken. Uit deze en andere uitspraken
(N.J. 1981, 525) blijkt enerzijds dat de als motief voor de weigering van de toe-
gang gehanteerde 'ordemaatregelen' zoals bv. quoteringsregélingen, ook als
deze tijdelijk van aard zijn, door de rechter niet worden geaccepteerd, ander-
zijds dat het weigeren van iemand met een andere huidskleur wegens een an-
dere reden, zoals het dragen van lang haar, geen discriminatie naar ras in de
zin van artikel 429quater Wetboek van Strafrecht is. In vele van deze zaken is
het bewijs geleverd door een tweetal blanken een horeca-gelegenheid te laten
betreden, vervolgens direct daarna een tweetal niet-blanken de toegang te la-
ten vragen en nadat deze geweigerd waren wederom een tweetal blanken deze
handeling te laten verrichten. De blanken kunnen in de strafzaak als getuigen
verklaringen afleggen over aspecten zoals de drukte in de zaak, of er nog an-
dere niet-blanken aanwezig waren en zo ja hoeveel.

8)

9)

Zie' Discriminatie en de civiele procedure', mr. F. de Kok, in' Rechtsmiddelen tegen Rassendis-
criminatie', blz. 34 en 35.

Zie voor een pleidooi voor de class action op het terrein van de,sexe-discriminatie mr. J.W.J. van
den Oord, in NJB 1982, blz. 394-404 en de door deze schrijfster aangehaalde literatuur, met name
de dissertatie van mr. C.A. Groenendijk: 'Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter'.
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Ook civielrechtelijk wordt, vooral in kortgeding, door actiegroepen en indivi-
duele slachtoffers via de weg van de onrechtmatige daad (artikel 1401 B.W.) of
de onrechtmatige belediging (artikel 1408 B.W.) geageerd tegen discrimine-
rende horeca-exploitanten. Ingeval van actiegroepen wordt het bewijs op de-
zelfde wijze geleverd als hierboven beschreven, dat wil zeggen door een test-
procedure.

In de meeste korte gedingen aangespannen door actiegroepen zijn veroorde-
lingen uitgesproken. In één zaak heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat de
discriminatie onvoldoende aannemelijk is gemaakt nu de gedaagde disco-
theek-eigenaar schriftelijke verklaringen kon overleggen van drie kleurlingen
die stelden `dat hem/haar nooit de toegang was geweigerd en dat hij/zij ge-
noeg Surinamers, Molukkers en Indonesiërs bij zijn/haar bezoeken aan de
dancing binnen heeft gezien', alsmede een verklaring van een politie-ambte-
naar, belast met de controle ingevolge de Drank- en Horecawet, dat hij in de
dancing die hij geregeld bezoekt veelvuldig een groot aantal niet-blanken
heeft aangetroffen. De Hoge Raad heeft zich over deze grond om het de vorde-
ring van de gediscrimineerde eisers toewijzende vonnis van de Utrechtse Pre-
sident te vernietigen niet behoeven uit te laten (N.J. 1982, 523). Frappant is dat
in deze zaak de gedaagde horeca-exploitant dezelfde is die strafrechtelijk en-
kele malen wegens overtreding van artikel 429quater Wetboek van Strafrecht
is veroordeeld, welke vonnissen tot in hoogste instantie stand hebben gehou-
den. Wat betreft de onrechtmatige belediging (artikel 1408 B.W.) is een geval
bekend van een veroordeling door een Amsterdamse kantonrechter (civiel-
rechteli)ke voeging in een strafzaak) van een barkeeper om aan elk der discri-
minatieslachtoffers (getuigen in de strafzaak) een symbolische schadever-
goeding ten bedrage van f 1,- wegens immateriële schade te betalen. Derge-
lijke vorderingen zijn echter ook wel eens afgewezen.

Aangezien er nog steeds strafrechtelijke vervolgingen plaatsvinden tegen en
veroordelingen worden uitgesproken van horeca-exploitanten, is er geen
reden om aan te nemen dat deze vorm van discriminatie inmiddels is uitge-
bannen.

5.4 De arbeidsmarkt
De problematiek van discriminatie naar ras op de arbeidsmarkt heeft de aan-
dacht van werknemers en werkgevers. In een brief van 12 mei 1980 van de
Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van centrale werkgeversen werkne-
mersorganisat^ies, wordt aanbevolen in collectieve arbeidsovereenkomsten
een non-discriminatiebepaling op te nemen, zodat deze afspraak rechtstreeks
via de rechter kan worden afgedwongen. De Dienst Collectieve Arbeidsvoor-
waarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert
in maart 1983 een overzicht van specifiek op buitenlandse werknemers betrek-
king hebbende bepalingen 10) . Uit dit overzicht blijkt dat in 18 CAO's een
bepaling met betrekking tot het tegengaan van discriminatie op grond van on-
der andere ras en nationaliteit is opgenomen. In 6 CAO's is de door de Stich-
ting van de Arbeid aanbevolen tekst opgenomen. De overige CAO's wijken
daarvan af. De aanbevolen tekst luidt:
`Met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen, is het niet
toegestaan gelijkwaardige werknemers gelijke kansen op arbeid en gelijke
kansen in de arbeidsorganisatie te onthouden op grond van factoren als leef-
tijd, sexe, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- en geloofsovertui-
ging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationaliteit of politieke keuzen'.

Op ontslaggebied zijn er problemen gerezen rond te late terugkeer van vakan-

10).'Buitenlandse werknemers, bepalingen in bedrijfstak- en ondernemings-CAO's welke van toe-
passing zijn op 5.000 of meer werknemers', maart 1983, Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid.
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tie (in het land van herkomst) door buitenlandse werknemers, die in dat geval
ontslagen of met ontslag bedreigd worden 11). Dit betreft veelal gevallen van
indirecte discriminatie.

Voorzover bekend zijn er nog weinig strafrechtelijke of civielrechtelijke uit-
spraken over onderwerpen als aanstelling of promotie gedaan. Wel zijn enkele
gevallen van mogelijke - of door het slachtoffer aangenomen - discrimina-
tie in de publiciteit gekomen. Zou in dergelijke gevallen tot een civielrechtelij-
ke actie worden overgegaan, dan zal deze hetzij in de contractuele sfeer (ar-
beidsovereenkomst), hetzij in de buitencontractuele sfeer (de onrechtmatige
daad), hetzij in de pre-contractuele sfeer liggen.

Het beleid van de Gewestelijke Arbeidsbureau's bij de bemiddeling van arbei-
ders heeft al gedurende enkele jaren de bijzondere aandacht van actiegroe-
pen, zowel vanwege het accepteren van door werkgevers gegeven discrimine-
rende instructies als vanwege het op eigen initiatief hanteren van categorieën
moeilijk of niet-bemiddelbare personen (men zie voor verdere gegevens De
Groene Amsterdammer van 23 juni 1982 pag. 3). Een circulaire van 20 novem-
ber 1978 van de toenmalige minister van Sociale Zaken aan de GAB's inhou-
dende dat zij op geen enkele wijze medewerking mogen verlenen aan discrimi-
natie door de werkgevers (na publicatie en druk van onder andere de Stichting
Welsuria tot stand gekomen) zou volgens de auteur in de Groene Amsterdam-
mer nog onvoldoende effect sorteren.

Klachten over discriminerende arbeidsburéau's, discriminerende werkgevers
en dagbladen die discriminerende advertenties opnemen zijn in de jaren 1979
en 1980 verschillende malen bij het openbaar ministerie op plaatsen als
Amsterdam, Utrecht, Roozendaal, Zutphen en Zwolle ingediend. Dit heeft, be-
halve in een Amsterdams geval, niet geleid tot onderzoeken en evenmin tot
vervolgingen. Wel is inmiddels door de Zutphense kantonrechter op 15 sep-
tember 1982 een aardbeienkweker veroordeeld tot een geldboete van f 300,-
subsidiair vijf dagen hechtenis vanwege het plaatsen van een advertentie
waarin voor het plukken van aardbeien alleen 'Hollanders' werden gevraagd.

5.5 De (volks)huisvesting
Is de toegang tot openbare gelegenheden een terrein waarop vooral de ver-
schillende lokale groepen zich zeer actief getoond hebben, het terrein van de
discriminatie naar ras op de huisvestingsmarkt lijkt vooral de aandacht van de
categoriale welzijnsinstellingen te hebben. Belangrijke aspecten op dit terrein
zijn het door sommige gemeenten gevoerde zg. spreidingsbeleid alsmede het
toewijzingsbeleid van woningbouwcorporaties. In het begin van de jaren 70
werd door de gemeenten Rotterdam en Amsterdam een spreidingsbeleid ge-
voerd, dat door de gemeente Rotterdam in de Rotterdamse woonruimteveror-
dening werd neergelegd. Een vergunning zou worden geweigerd indien 'door
het verlenen van een woonvergunning de evenwichtige samenstelling van de
bevolking van de wijk, ...... in gevaar dreigt te komen' (art. 8). Dit achtte men
het geval als meer dan 5% van de bevolking allochtoon was. Deze bepaling is
door de Kroon in 1974 vernietigd wegens strijd met de Woonruimtewet 1947 en
met het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscrimina-
tie. Het vervolgens door de gemeente Rotterdam en de woningbouwcorpora-
ties als spreidingsbeleid geïntroduceerde en onder andere in de vorm van ge-
bundelde deconcentratie uitgevoerde (her)huisvestingsbeleid is in kort geding
aangevochten door een aantal welzijnsinstellingen, de Stichting Pro Gastar-
beiders te Rotterdam en een Turkse en een Marokkaanse werknemer. In
eerste aanleg heeft de Rotterdamse rechtbankpresident het aangevochten be-
leid niet als discriminerend betiteld; de zaak is in een schikking d.d. 12 januari

11) Zie het rapport 'Wegens vakantie ontslagen' (december 1982) van de Werkgroep Knelpunten in
het Nederlands recht voor etnische minderheden.
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1983 geëindigd, waarbij de Gemeente Rotterdam afziet van een-spreidingsbe-
leid. Het (her)huisvestingsbeleid zal voortaan gericht zijn op de verbetering
van de woonomstandigheden van iedereen, zowel migranten als autochtone
Nederlanders, en in het bijzonder de laagst geklasseerden.

Ten aanzien van de mogelijke discriminatie bij de toewijzing van woningen is
van belang de zaak R.K. Woningbouwvereniging Binderen te Helmond versus
Suleyman Kaya te Helmond. In deze zaak, waarin door het Hof 's-Hertogen-
bosch tot discriminatie door de woningbouwvereniging werd geconcludeerd,
heeft de Hoge Raad op 10 december 1982 (R.v.d.W. 1983, no. 2) twee belang-
-rijke beslissingen gegeven, nl:

a) dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat de rechter cijfermatige, sta-
tistische verschillen als de onderhavige aanmerkt als voldoende motive-
ring van de stelling dat er gediscrimineerd is, noch dat hij aan dergelijke
verschillen een (zwaarwegend) vermoeden voor discriminatie ontleent en
enkel op grond van dat vermoeden op de van discriminatie betichte de last
legt aan te tonen dat de hem verweten achterstelling berust op rechtens
aanvaardbare gronden;

b) dat het'Hof geen rechtsregel geschonden heeft door te oordelen dat het bij
die stand van zaken een 'adequate vorm' zou zijn om te voldoen aan de
daardoor voor Binderen ontstane rechtsplicht om Kaya schadeloos te stel-
len: hem alsnog een woning toe te wijzen.

Daarmee is het principe van bewijsvoering door middel van statistische gege-
vens in beginsel erkend en toegelaten. Bovendien is in deze zaak in het onder
b) aangehaalde de in beginsel meest rechtvaardige redresseermogelijkheid
bevestigd, nl. dat het slachtoffer van raciale discriminatie krijgt wat hij had
behoren te krijgen zou er geen sprake van discriminatie zijn geweest.

De huisvestingsproblematiek van minderheden is het onderwerp van de in pa-
ragraaf 5.2.1 reeds aangestipte circulaire van de Staatssecretaris van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 april 1983. Voorzo-
ver het betreft het discriminatie-aspect bij de woonruimteverdeling is deze cir-
culaire van belang in die zin, dat de Staatssecretaris - aan de orde stellende
de vraag hoe de achterstandssituatie van minderheden op de woningmarkt
concreet en effectief kan worden bestreden - duidelijk stelt dat 'waar via het
algemene beleid (gericht op alle ingezetenen van een gemeente zonder on-
derscheid naar ras) het principe van gelijkberechtiging ten aanzien van min-
derheden niet (helemaal) haalbaar is en waar achterstandssituaties van min-
derheden daardoor worden bestendigd, specifieke aandacht voor deze groe-
pen en aanpassing, c.q. aanvulling van het beleid noodzakelijk is, teneinde die
gelijkberechtiging te kunnen effectueren'. Ten aanzien van de woonruimtever-
deling geeft de Staatssecretaris er vooralsnog de voorkeur aan om oplossin-
gen in de sfeer van overleg en overreding te zoeken, hoewel hij aankondigt,
waar noodzakelijk, het hanteren van zwaardere middelen ('enige wettelijke in-
strumenten om daar, waar aantoonbaar sprake is van achterstelling van be-
paalde groepen ingezetenen, in te grijpen') niet uit de weg te zullen gaan.

Voorts is de Staatssecretaris van oordeel dat een spreidingsbeleid, wanneer
daarmee primair beoogd wordt een meer gelijkmatige verdeling van bevol-
kingsgroepen over de gemeente op basis van toewijzing aan de hand van (on-
der meer) etnische criteria te bewerkstelligen, in strijd zou kunnen komen met
het non-discriminatiebeginsel.

Belangrijk is niet alleen dit oordeel, maar ook enerzijds de reeds genoemde
'specifieke aandacht', die doet denken aan het uit de Verenigde Staten beken-
de begrip 'affirmative action' (extra inspanning), anderzijds het dringende be-
roep dat wordt gedaan op de gemeentebesturen om over te gaan tot een jaar-
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lijkse rapportage met betrekking tot de huisvestingssituatie van en woning-
toewijzing aan etnische minderheidsgroepen (in vergelijking tot de autoch-
tone bewoners).

5.6 De financiële dienstverlening
Op het terrein van de financiële dienstverlening (bankdiensten, verzekeringen,
hypotheken) is eens een Rotterdamse motorrijtuigverzekeraar tot een geld-
boete van f 1.000,- wegens overtreding van artikel 429quater Strafrecht ver-
oordeeld, omdat hij het volgende acceptatiebeleid voerde: geweigerd werden
mensen jonger dan 25 jaar en ouder dan 69 jaar, mensen met het beroep koop-
man, glazenwasser, lompenhandelaar, werknemers uit de horeca-sector, stu-
denten, dienstplichtige militairen, genaturaliseerde rijksgenoten, gastarbei-
ders, woonwagenbewoners en aspirant-verzekeringnemers woonachtig in
Amsterdam dan wel met werkadres in Amsterdam. Net als het geval is bij dis-
criminatie op de arbeidsmarkt en op de markt voor volkshuisvesting zijn deze
vormen van discriminatie zelfs als zij direct en niet indirect zijn moeilijk voor
het individu te onderkennen, laat staan op te sporen.

De werkgroep Knelpunten in het Nederlands recht voor etnische minderheden
heeft daarom in het najaar van 1980 een onderzoek gepubliceerd naar het ac-
ceptatiebeleid van motorrijtuigenverzekeraars: In het kader van dit onderzoek
werd aan de gezamenlijke motorrijtuigverzekeraars gevraagd enig overtui-
gend materiaal te verschaffen waaruit het door hen steeds gestelde zwaar-
dere risico van buitenlanders zou kunnen blijken. Waar dit materiaal niet ver-
schaft werd (onder andere met het argument dat dit discriminatie zou zijn!)
concludeert de werkgroep dat buitenlanders bij het wettelijk verplicht verzeke-
ren van hun motorrijtuigen-aansprakelijkheidsrisico zonder aantoonbare
rechtvaardiging worden gediscrimineerd. De Nederlandse Vereniging van
Automobielassuradeuren heeft vlak na het uitkomen van het rapport een be-
drijfsregeling getroffen, die het mogelijk maakt dat automobielverzekeraars
op hun eigen polisvoorwaarden en op basis van hun eigen gepubliceerde ta-
rieven personen uit de genoemde groepen zullen accepteren. Een garantie dat
geen enkele van de 120 motorrijtuigverzekeraars (waarvan ongeveer de helft
bij deze bedrijfsregeling - no. 12 - is aangesloten) thans meer discrimineert
is er niet; royering als lid van de NVVA kan de sanctie zijn op overtreding van
de bedrijfsregeling.

5.7 Samenvatting en evaluatie
Het voorgaande overziende kan geconcludeerd worden dat de bestrijding van
discriminatie naar ras een jaar of vijf geleden in Nederland een aanvang heeft
genomen. ~'particuliere initiatief heeft zonder twijfel het voortouw geno-
men en heeft dat eigenlijk nog steeds het meest in handen 12) , hoewel een en-
kel particulier initiatief reeds mislukt is.

De overheid c.q. lagere overheden hebben een groeiende aandacht en be-
langstelling voor het discriminatievraagstuk.

Het beeld is nogal verbrokkeld, ook al trachten vooral de particuliere organisa-
ties tot samenwerking dan wel afspraken daartoe te komen. Wat de overheid
betreft zal, naar men mag verwachten, in de binnenkort uit te brengen defini-
tieve minderhedennota een visie op het discriminatievraagstuk te vinden zijn.

Wij besluiten dit hoofdstuk daarom met het aangeven van een tweetal recente
initiatieven van (wederom) particuliere organisaties:

- Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de ge-

12) Getuige bv. het op 21 januari 1983 in Amsterdam gehouden congres 'Recht en raciale verlfoudin-
gen', van welk congres binnenkort een congresbundel verschijnt.
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zamenlijke landelijke organisaties van minderheden (Stichting Landelijke
Federatie van Surinaamse Welzijnsinstellingen, het Inspraakorgaan Mó-
lukkers, het Landelijk Platform Antillianen en de Stichting Nederlands Cen-
trum Buitenlanders) hebben onlangs subsidie-aanvragen bij de overheid in-
gediend om raciale discriminatie te gaan bestrijden.

Het NJCM omdat het wil voorzien in het gat dat gevallen is door de ophef-
fing van de Vereniging tegen discriminatie op grond van ras en etnische af-
komst. Dit plan omvat een drietal activiteiten:

1. het geven van juridische bijstand aan hen die gediscrimineerd
zijn/waren, door middel van een telefonische hulpdienst in combinatie
met een op te bouwen netwerk van advocaten, alsmede door verlening
van juridische bijstand in gevallen waar het nemen van (principiële) juri-
dische stappen geboden is;

2. het geven van voorlichting aan de doelgroep van (potentiële) gediscrimi-
neerden (folders);

•3. het doen van onderzoek naar en het becommentariëren van structurele
problemen op discriminatiegebied, alsmede van de juridische mogelijk-
heden van bestrijding daarvan.

De minderhedenorganisaties (de tweede initiatiefnemers) willen subsidie
voor een instituut met als taken enerzijds individuele klachtenbehandeling,
anderzijds actie tegen patronen en praktijken van discriminatie. Wat de
eerste taak betreft denken zij niet aan het zelf behandelen van klachten 'al
was het maar om niet te verdrinken in de hoeveelheid en om de tijd vrij te
houden voor een structurele aanpak', maar aan het opzetten van een lande-
lijk netwerk van personen, stichtingen, Bureau's voor Rechtshulp en aktie-
groepen, die gediscrimineerden kunnen helpen.

Ten aanzien van het aanpakken van patronen van raciale discriminatie (de
tweede taak) veronderstellen de minderhedenorganisaties onderzoek en ver-
volgens de mogelijkheid om juridische procedures te starten. Daarbij vragen
zij zich af of er speciale onderzoekbevoegdheden nodig zijn en welke dat dan
zouden moeten zijn; zij menen evenwel dat dat bij wet zal moeten geschieden
en dus tijdrovend zal zijn, zodat geprobeerd zou dienen te worden om ook zon-
der vergaande bevoegdheden onderzoek te doen. Immers: 'In het algemeen is
de Nederlandse samenleving zo open dat gegevens toch wel openbaar wor-
den en een bedrijf of overheidsinstantie die expliciet medewerking aan een
onderzoek zou weigeren zou zichzelf daarmee al in een verdachte hoek plaat-
sen'.

Een derde mogelijke taak (voorlichting om discriminatie te voorkomen) achten
de minderhedenorganisaties niet te combineren met klachtenbehandeling en
actie tegen patronen van discriminatie naar ras, aangezien de vereiste des-
kundigheid voor het geven van voorlichting een hele andere is dan de juridi-
sche kennis en vaardigheden benodigd voor de eerstgenoemde twee taken.
Een gefaseerde aanpak (landelijk netwerk opbouwen, optimale telefonische
bereikbaarheid en pas vervolgens onderzoek en procedures) wordt bepleit,
evenals een goed contact tussen landelijk instituut en lokale groepen en per-
sonen die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie naar ras (we-
derzijdse informatie-uitwisseling en goodwill voor het instituut).
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6 Samenvatting en slotbeschouwing

6.1 Inleiding
Het slothoofdstuk van deze literatuurstudie bestaat uit drie delen. Eerst wor-
den de ervaringen in het buitenland kort samengevat (paragraaf 2), waarbij
met name de verschillen en overeenkomsten zowel in de geschiedenis als in
de aanpak van de bestrijding van raciale discriminatie in de behandelde lan-
den aan de orde komen. Het tweede gedeelte (de paragrafen 3 t/m 8) bevat een
beschouwing over een verdere ontwikkeling van de discriminatiebestrijding in
Nederland; men denke aan onderwerpen als normstelling en normhandha-
ving, onderzoek naar het voorkomen van (indirecte) discriminatie, rechtsin-
gangen en procedures, aan de individuele klachtenbehandeling (zowel het op
eigen initiatief indienen en doorzetten van een klacht als de behandeling van
individuele klachten door een overheidsinstantie) en aan het door een instel-
ling uit eigen beweging opsporen en trachten te veranderen van structurele
vormen van raciale discriminatie. Tenslotte (paragraaf 9) worden de belang-
rijkste vragen nog eens samengevat, en wordt ingegaan op een aantal keuzen
die gemaakt zullen moeten worden.

6.2 Samenvatting van de ervaringen in het buitenland
In dit gedeelte zullen de verschillen en de overeenkomsten in discriminatie-
bestrijding tussen de Verenigde Staten en enkele Europese landen, in het bij-
zonder het Verenigd Koninkrijk, op het terrein van de rassenverhoudingen kort
worden samengevat.

Alvorens daartoe over te gaan dienen enkele verschillen in ontstaan en ge-
schiedenis van de discriminatie in herinnering te worden gebracht. Al deze
landen hebben een 'verleden' op het gebied van de slavenhandel, slavernij
en/of kolonialisme (met uitzondering van Zweden). De Verenigde Staten heb-
ben het verschijnsel echter in eigen land meegemaakt, terwijl wat Europa be-
treft slavernij en kolonialisme zich alleen afspeelden in de koloniale gebie-
den.
In de Verenigde Staten zijn de zwarten (ongeveer 12% van de bevolking) dan
ook over het algemeen Amerikaanse staatsburgers, velen al van veel eerdere
datum dan blanke Amerikanen. In Europa daarentegen komen de minderhe-
den uit het Caraïbisch gebied en uit Azië (met inbegrip van het Britse gedeelte
van Oost-Afrika), alsmede uit de Mediterrane landen pas in de jaren 50 en 60
naar Europa. In Engeland maken zij op dit moment naar schatting 4% van de
bevolking uit (een cijfer vergelijkbaar met de verhoudingen in Nederland). Ter-
wijl Amerikaanse zwarten altijd deel hebben uitgemaakt van de samenleving
(zij waren niet `overseas'), beschouwen Europeanen de nieuwkomers vaak als
vreemdelingen, immigranten, outsiders of gastarbeiders, daarbij weinig oog
hebbend voor het feit dat deze mensen veelal vrijwillig (aanvankelijk zelfs op
aandrang van het bedrijfsleven) zijn gekomen en toegelaten. Een gevolg van
dit historisch verschil is dat de maatschappelijke verhoudingen tussen de ver-
schillende groepen minder ingeslepen zijn dan in de Verenigde Staten. Daar-
door zijn de kansen dat het recht met succes kan interveniëren wellicht iets
groter.
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Initiatieven
Belangrijke verschillen komen naar voren bij het antwoord op de vraag wie het
initiatief heeft genomen tot de aanzet voor een verbetering van de raciale ver-
houdingen. In de Verenigde Staten is het de particuliere NAACP, en met name
het in 1939 opgerichte Legal Defense and Educational Fund daarvan, dat on-
vermoeibaar tracht rechterlijke uitspraken te krijgen tot afschaffing van de
apartheid en daar in 1954 uiteindelijk het Supreme Court mee 'om' krijgt. Bij
een aarzelende regering en wetgever zijn het uiteindelijk de rechters die de
stap zetten, en vervolgens consequent doorgaan. In het Verenigd Koninkrijk
ligt het initiatief bij de wetgever. In Nederland hebben, evenals in de Verenig-
de Staten, de particuliere organisaties veel initiatief genomen. Dit geldt even-
zo voor Frankrijk.

De rechterlijke macht heeft in de Verenigde Staten altijd een grote rol
gespeeld bij de ontwikkeling van de raciale verhoudingen, evoluerend van het
bevestigen van wettelijke beperkingen tegen rasvermenging en interraciale
huwelijken na de reconstructieperiode, via de `separate but equal'-doctrine
naar het opruimen van deze segregatie, het banen van wegen voor grotere ge-
lijkheid van kansen (verbod op indirecte discriminatie in Griggs versus Duke
Power Co in 1972) en het niet willen verhinderen van `affirmative action' (waar-
van het uiteindelijke doel is meer substantiële gelijkheid tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen). De paden worden gebaand door het Supreme
Court; de wetgever op federaal niveau volgt.
Daarbij dient te worden bedacht dat de Amerikaanse rechter de bevoegdheid
heeft een wet aan de grondwet te toetsen. In de door ons besproken Europese
landen, inclusief Nederland, heeft de rechter die bevoegdheid niet. Dit bete-
kent dat belangrijke doorbraken in deze landen in sterkere mate van de wet-
gever verwacht moeten worden. Niettemin is ook in deze landen de opstelling
van de rechterlijke macht van groot belang.

Normhandhaving
Waar de norm inmiddels in abstracto gesteld is (gelijkheid van behandeling
en afwijzen van elke vorm van apartheid) rijst vervolgens de vraag op welke
wijze de norm wordt gehandhaafd. De nadere invulling van de norm (de verde-
re specificatie) komt aan de orde in paragraaf 6.4.

In de Verenigde Staten wordt al spoedig naar het middel van de `enforcement
agencies' gegrepen, waaraan aanvankelijk alleen een overredende en verzoe-
nende taak wordt toebedeeld. Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt ter bestrij-
ding van raciale discriminatie gekozen voor het systeem van `enforcement
agencies', aanvankelijk gedecentraliseerd met lokale verzoeningscommis-
sies, met een beroepsmogelijkheid op de rechter ingeval de verzoening
mislukt.

In Engeland is voorts overwogen de discriminatienorm door middel van straf-
bepalingen te handhaven, doch het parlement vond een strafrechtelijke bena-
dering principieel onjuist 1) . Zijn het Amerikaanse en het 'Engelse systeem
vooral civielrechtelijk en administratiefrechtelijk van aard, in Nederland heeft
aanvankelijk de nadruk gelegen op de strafrechtelijke benadering terwijl
thans ook civielrechtelijke mogelijkheden worden benut. In Frankrijk en Bel-
gië is de handhaving eveneens vooral strafrechtelijk met mogelijkheden voor
een burgerlijke partij om hetzij het strafproces op gang te brengen, hetzij zich
in een lopend strafproces te voegen (met in beide gevallen de mogelijkheid om
een civielrechtelijke schadevergoeding te eisen). Zweden kent alleen een
strafrechtelijke benadering voorzover bekend; voor klachten over discrimina-
tie door overheidsfunctionarissen kan men zich wenden tot de ombudsman.

1) Opwekken tot rassenhaat en belediging wegens ras zijn in Engeland wel strafbaar.
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Organisatorisch verschilt de discriminatiebestrijding in de Verenigde Staten
nogal van die in de Europese landen: het systeem in de Verenigde Staten is
sterk verbrokkeld. De verbrokkeling heeft als voordeel dat verschillende sta-
ten elkaar trachten voorbij te streven als het gaat om bevoegdheden en taken
van hun anti-discriminatie-instituten. Anderzijds overwegen naar het lijkt
thans de nadelen, aangezien de coordinatie-, verwijzings- en competentiepro-
blemen tot verwarring, onbegrip en irritatie bij de justitiabelen, zowel klagers
als verweerders, leiden. Pogingen worden ondernomen om tot een betere
coordinatie tussen de verschillende statelijke en federale instellingen te ko-
men.

Dergelijke problemen lijken nauwelijks of niet voor te komen in het Verenigd
Koninkrijk. In dat land kunnen afgrenzingsproblemen wel een rol spelen, wat
voortvloeit uit het feit dat de uitvoering van de Sex Discrimination Act 1975 in
handen is gelegd van een aparte Equal Opportunities Commission. Voorts
heeft de reikwijdte van het begrip ras er al toe geleid dat een Court of Appeal
een klager niet-ontvankelijk verklaarde, omdat zijn op de Race Relations Act
1976 gebaseerde klacht naar de mening van de rechter niet raciaal maar reli-
gieus van aard was (Sikh's); discriminatie naar godsdienst wordt wel in Noord-
Ierland bestreden, en wel door de Fair Employment Agency, alleen op het ter-
rein van de arbeidsmarkt. Deze beperkende interpretatie van de wet is in
hoogste instantie door het House of Lords verworpen. In de Verenigde Staten
kennen de meeste anti-discriminatie-instituten een groot scala aan discrimi-
natiegronden, zodat dit soort problemen daar minder urgent lijkt.

Op het stuk van de bevoegdheden van de 'enforcement agency', leveren het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een ongeveer gelijk beeld. De ont-
wikkeling verloopt van een voorzichtig begin, waarin verzoening en overreding
centraal staan, met betrekkelijk weinig onderzoekmogelijkheden, naar ver-
gaande wettelijke mogelijkheden om discriminatie op te sporen.
Bij deze laatste denke men aan het oproepen en horen (onder ede) van getui-
gen en het laten produceren en inzien van documenten of administraties. Al-
lengs worden de bevoegdheden nog verder uitgebreid en krijgen de handha-
vingsorganisaties (anti-discriminatie-instituten) ook de mogelijkheid (en ver-
plichting) om op eigen initiatief, zonder dat er een individuele klager is of een
klacht behoeft te zijn ingediend, onderzoeken in te stellen. Deze laatste ont-
wikkeling geeft het duidelijkst aan dat de discriminatiebestrijding loskomt
van de gedachte dat discriminatie alleen maar bestaat uit simpele, opzette-
lijke en individuele handelingen, maar evolueert in de richting van het denken
over bewuste dan wel onbewuste patronen, praktijken, systemen of effecten.
Men vertrouwt niet langer op (het indienen, behandelen en oplossen van) indi-
viduele klachten alleen, maar gaat over op een aanpak gericht op structurele
verandering. Verplichtingen om alle ingediende klachten te behandelen
komen te vervallen, of worden vervangen door systemen waarbij de 'enforce-
ment agency' alleen die zaken behandelt waarin het gaat om meer principiële
aspecten; veelal wordt wel de mogelijkheid behouden om aan individuele kla-
gers advies te geven over hun discriminatieprobleem en om hen financiële of
juridische bijstand te verlenen. Tenslotte hebben sommige Amerikaanse
'agencies' de bevoegdheid om sancties op te leggen (een rechterlijke functie).

Ten aanzien van het vraagstuk van de sancties (in ruime zin opgevat: het Ame-
rikaanse woord 'remedy') is er tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Ko-
ninkrijk een duidelijk verschil. De remedies in de Verenigde Staten zijn meer
gericht op het trachten te bereiken van de situatie die er zonder discriminatie
geweest zou zijn, bv. met behulp van bevelen tot handhaving van de status
quo hangende de zaak, zodat bv. een woning beschikbaar blijft om deze even-
tueel alsnog aan de eiser toe te wijzen (in geval van huisvestingsdiscriminatie)
of van bevelen om een gediscrimineerde werknemer alsnog promotie te geven
of een aspirant-werknemer alsnog in dienst te nemen. Beide landen kennen
het systeem van 'injunctions', rechterlijke bevelen. Het lijkt niet alleen dat de
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rechterlijke macht in de Verenigde Staten van dit middel een ruim gebruik
maakt, bv. door een verweerder bij wijze van remedy tot `affirmative action' te
dwingen, maar ook dat de rechterlijke macht in dat land, indien eenmaal racia-
le discriminatie is bewezen, bereid is zware schadeloosstellingen aan de eiser
toe te kennen, zowel in geval van directe als in geval van indirecte discrimina-
tie. De Engelse wet van 1976 staat in geval van indirecte discriminatie de ver-
weerder toe te bewijzen dat de indirect discriminerende voorwaarde of eis toe-
gepast werd zonder de opzet om het slachtoffer op raciale gronden ongunstig
te behandelen: dit zal meestal het geval zijn omdat indirecte discriminatie
nogal eens verband houdt met onopzettelijke handelingen die een ongunstige
uitwerking hebben op minderheden. Slaagt de verweerder in dat bewijs, dan
verliest de klager elk recht op schadevergoeding. Wel beschikt in dat land de
Commission for Racial Equality (CRE) over de mogelijkheid een zg. 'non-
discrimination-notice' af te geven, waarmee een verandering in het (toe-
komstige) gedrag van een discrimineerder bewerkstelligd kan worden, het-
geen uiteraard ook ten behoeve van andere leden van de groep kan uitwerken.
Remedies uitgestrekt tot een al dan niet in de loop van de procedure nader af
te bakenen groep van eisers zijn in het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk in
verband met het ontbreken in dat land van de zg. `class action'. Daarnaast lijkt
de rechterlijke macht in het Verenigd Koninkrijk op het terrein van het bewijs
weinig geneigd tot een soepele opstelling, bv. voorzover het betreft de be-
wijslastverdeling. Waarde 'pakkans' toch al niet groot is, zijn afschrikwekken-
de remedies (met inbegrip van civielrechtelijke boetes) een middel om (poten-
tiële) discrimineerders te dwingen tot een soepele opstelling (schikkingsbe-
reidheid) dan wel tot het vrijwillig entameren van gelijke-kansen-programma's
en `affirmative action'. in Frankrijk en België zijn de sancties vooral strafrech-
telijk van aard, zij het dat voeging in de strafzaak met een civielrechtelijke eis
tot schadeloosstelling mogelijk is, niet alleen voor het slachtoffer maar ook
voor de erkende vereniging. In Nederland zijn de sancties aanvankelijk vooral
strafrechtelijk van aard geweest (boetes); civielrechtelijke sancties worden
thans in toenemende mate toegepast.

Tenslotte lijken de ontwikkelingen in de Europese landen inclusief het Ver-
enigd Koninkrijk enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds uiteen te lopen
ten aanzien van het vraagstuk of de overheidsinterventie beperkt dient te blij-
ven tot het bewerkstelligen van gelijke kansen voor (leden van) minderheids-
groepen ('equal opportunity'), dan wel of een beleid nodig is gericht op een
meer gelijke verdeling (van werk, huizen e.d.) te voeren (de `fair share'-benade-
ring). In de Verenigde Staten kent men zeer vergaande bepalingen bij het af-
sluiten van contracten (met de overheid) en het afgeven van vergunningen. Het
gunnen van contracten wordt vaak afhankelijk gesteld van programma's niet
alleen gericht op gelijke kansen, maar ook op extra inspanning ('affirmative
action') ten behoeve van minderheidsgroepen.

De Engelse wet verbiedt elke vorm van voorkeursbehandeling; de wet bevat
wel enkele nauwkeurig omschreven uitzonderingen voor bepaalde oplei-
dingsmogelijkheden, of indien in een onderdeel van een bedrijf disproportio-
neel weinig leden van minderheidsgroepen voorkomen in verhouding tot het
totale werknemersbestand van het bedrijf of tot het normale recruteringsge-
bied. In de Verenigde Staten wordt `affirmative action' niet door de wet voor-
geschreven of geëist, maar wel toegestaan. De schrijvers zien dit als een
mogelijke wettelijke oplossing voor het bereiken van een 'fair share'. De be-
reidheid onder de leden van de meerderheid, die van 'affirmative action' pro-
gramma's het slachtoffer (kunnen) worden, om deze programma's te laten
toetsen door de rechter is echter groot.

Effectiviteit
Het beoordelen van de effectiviteit van de juridische interventiemogelijkhe-
den is een zeer hachelijke onderneming. Duidelijk is dat zowel in de Verenigde
Staten als in het Verenigd Koninkrijk de openlijke opzettelijke discriminatie
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(bordjes of advertenties van raciale strekking) verdwenen is. Daarnaast is in
de Verenigde Staten op terreinen als de openbare gelegenheden, de deelname
aan het politieke leven en de dubbele standaarden bij de justitie vooruitgang
geboekt. Minder is dit het geval op terreinen als onderwijs, huisvesting en
werkgelegenheid. De houding van blanken en zwarten is wel veranderd.
In het Verenigd Koninkrijk zijn de bordjes wel verdwenen maar blijft het de
vraag of er meer dan enige opvoedende en inperkende werking van de wet is
uitgegaan. Een probleem bij het verbeteren van de raciale verhoudingen lijkt
daarbij de positie van de Commission for Racial Equality te zijn. Naar het zich
laat aanzien wordt deze noch door de minderheidsgroeperingen, noch door de
autochtone bevolking, noch door de overheid erg serieus genomen.
In Frankrijk, België en Nederland is de bestrijding van discriminatie nog zo
jong dat de effectiviteit nog nauwelijks beoordeeld kan worden.

6.3 Naar een verdere ontwikkeling van de discriminatiebestrijding in Nederland?
Normstelling en normhandhaving
In de volgende paragraven wordt een poging gedaan het beschikbare mate-
riaal rond een aantal kernthema's te ordenen en daaraan de vraag te verbin-
den welke stappen in Nederland ondernomen zouden kunnen worden tenein-
de de discriminatie naar ras te bestrijden. Achtereenvolgens komen daartoe
aan de orde.

1. Het stellen en specificeren van de non-discriminatienorm.

2. Onderzoek ter vaststelling van de mate en aard van voorkomende discrimi-
natie.

3. Rechtsingangen en procedures:
a. De individuele klacht.
b. Het anti-discriminatie-instituut.

4. Bijzondere machtsmiddelen van de overheid.

5. Vormen van conflictoplossing en sancties.

6.4 Het stellen en specificeren van de non-discriminatienorm
Het stellen en vervolgens nader specificeren en invullen van de non-discri-
minatienorm kan op verschillende manieren geschieden. Uit het door ons
bestudeerde materiaal springen daarbij vooral naar voren: wetgeving, uitspra-
ken door de rechterlijke macht en richtlijnen, veelal opgesteld door overheids-
instituten.

De situatie in de andere landen
Met betrekking tot wetgeving is een duidelijk verschil tussen de Verenigde
Staten en de onderzochte Europese landen te constateren. Wordt in deze
laatste landen in het algemeen volstaan met een of enkele wetten die het to-
tale gebied bestrijken, in de Verenigde Staten zijn zeer vele wetten tot stand
gekomen. Op federaal niveau zijn er voor de belangrijkste gebieden, zoals de
huisvesting en de arbeidsmarkt aparte regels, die overigens niet alleen discri-
minatie naar ras verbieden maar ook die op een aantal andere gronden, bv.
sexe. Daarnaast hebben vele staten en steden eigen non-discriminatiewetten
die meestal vele terreinen bestrijken; zij bevatten tevens een groot scala aan
discriminatiegronden. Gebleken is dat wetten regelmatig aangescherpt wor-
den en dat terreinen en bevoegdheden van uitvoerende instanties gestadig
worden uitgebreid. Voorts is uit het verzamelde materiaal van wetgevende
aard in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebleken dat de wetgever tot
op zekere hoogte rekening houdt met de privé-sfeer door bv. een bewoner van
een eigen huis bij het verhuren van een gedeelte daarvan niet tot non-discri-
minatoir gedrag op raciaal gebied te dwingen, zij het dat deze zijn voorkeur
niet in advertenties mag uiten.
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De invloed van de rechterlijke macht is vooral in de Verenigde Staten erg groot
(geweest), hetgeen op zijn minst ten dele samenhangt met de grote bevoegd-
heden van de rechterlijke macht aldaar. Rechters hebben zich in de Verenigde
Staten niet slechts beperkt tot het geven van bevelen zoals bv. 'busing' tenein-
de de segregatie in het onderwijs tegen te gaan 2). Ook ten aanzien van de
vraag of een vereniging al dan niet een besloten karakter heeft zijn door de
rechtspraak in de Verenigde Staten criteria tot ontwikkeling gebracht, die ver
uitstijgen boven het niveau van een bevel in een enkel individueel geval. In de
Europese landen stelt de rechterlijke macht zich veel terughoudender op.
Daarbij dient evenwel te worden aangetekend dat hier de discriminatiebestrij-
ding van veel jonger datum is en dat in de toekomst nog allerlei ontwikkelin-
gen mogelijk zijn.

Anti-discriminatie-instellingen in de Verenigde Staten vaardigen soms richt-
lijnen uit gericht op bv. de arbeidsmarkt. De status van dergelijke richtlijnen in
de Verenigde Staten is niet duidelijk geworden. De employée's van de anti-dis-
criminatie-instituten hanteren ze bij hun werk, bedrijven gebruiken ze en de
rechterlijke macht houdt er rekening mee.

In het Verenigd Koninkrijk is het geven van richtlijnen uitdrukkelijk geregeld in
sectie 47 van de Race Relations Act 1976. De CRE kan zogenaamde 'codes of
practice' uitvaardigen bevattende richtlijnen die zij ter uitbanning van discri-
minatie of ter bevordering van gelijke kansen op de arbeidsmarkt nodig acht;
deze behoeven echter toetsing door de Minister, terwijl het parlement,be-
zwaar kan aantekenen.
De status van een 'code of practice' is de volgende: iemand die een bepaling
van deze richtlijn niet naleeft zal daarvoor op generlei wijze aangesproken
kunnen worden. Wordt evenwel voor een Industrial Tribunal over discriminatie
op grond van de Race Relations Act 1976 geprocedeerd dan is een door de
CRE vastgestelde 'code of practice' bij het bewijs toegestaan en kan de rech-
ter indien hij een bepaling daaruit relevant acht voor een probleem daarmede
rekening houden. Uit andere landen zijn ons dergelijke richtlijnen niet bekend.

De Nederlandse situatie
Ook in Nederland is de non-discriminatienorm op verschillende manieren
gesteld en in de laatste tien jaren nader ingevuld en ontwikkeld, waarbij aan-
getekend dient te worden dat deze ontwikkeling nog in volle gang is.
In deze ontwikkeling hebben particulieren, rechterlijke macht en wetgever al-
len een rol gespeeld. Waar discriminatie altijd al verboden was, waren er voor
particulieren (slachtoffers en hen steunende organisaties) aangrijpingspun-
ten om bepaalde zaken aan te brengen bij de rechterlijke macht en de aan-
dacht van het parlement en de regering te vragen voor naar hun mening onge-
wenste toestanden. De rechterlijke macht heeft zich aanvankelijk nogal terug-
houdend opgesteld, maar is daarna in een aantal zaken de klagers meer tege-
moet gekomen. Ook de wetgever heeft een aantal wijzigingen aangebracht
(art. 1 van de Grondwet, Wetboek van Strafrecht). Daarnaast heeft Nederland
een aantal internationale verdragen geratificeerd. Voorts zijn instructies ge-
geven aan politie en openbaar ministerie inzake de afhandeling van discrimi-
natieklachten.

Normstelling en normhandhaving is niet alleen afkomstig van of geschiedt
niet alleen door de overheid, met inbegrip van de lagere overheden. Particu-
liere organisaties kunnen eveneens een rol spelen en doen dat 'ook. Zo heeft
de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties, op 12 mei 1980 een aanbeveling tot non-discrimina-

2) Busing is het bevorderen van raciale integratie door zwarte kinderen naar voornamelijk blanke
scholen te brengen (per bus) en omgekeerd. Dit vooral door rechters gehanteerde middel is zeer
omstreden in de Verenigde Staten (vooral onder blanke ouders) en zou thans op slechts ongeveer
2% van de schoolgaande jeugd van toepassing zijn.

84



tie naar onder meer ras op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven gedaan.
Voorgesteld wordt in een collectieve arbeidsovereenkomst bepalingen tot
non-discriminatie op te nemen, zodat een beleid gericht op het bieden van ge-
lijke kansen aan gelijkwaardige krachten in het bedrijfsleven nader gestalte
zou kunnen krijgen.

Discussie
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de non-discriminatienorm
op velerlei niveau's variërend van internationale verdragen, de Grondwet en
enkele nationale wetten tot richtlijnen en aanbevelingen van (particuliere) in-
stanties toe is vastgelegd. Deze vastlegging betreft echter een tamelijk
abstracte norm, die nadere invulling en specificatie behoeft. Daarbij rijst de
vraag of daarvoor op dit moment nadere wet- of regelgeving noodzakelijk of
gewenst is.

Dergelijke wet- en regelgeving zal in ieder geval een symbolische waarde heb-
ben. Het geeft aan dat het de overheid ernst is met de bestrijding van rasdis-
criminatie. De kans dat een dergelijke wet meer invloed zal hebben op het fei-
telijk gedrag van de burger dan de huidige wettelijk vastgelegde non-discrimi-
natienorm, hangt met name af van de wijze waarop deze wet gehandhaafd
wordt.

Zo tot wetgeving wordt overgegaan, zal moeten worden bezien of dit dient te
geschieden in een algemene wet dan wel in aparte bepalingen voor verschil-
lende terreinen. Een nadeel van nadere wetgeving is dat veel van wat thans
wellicht nog niet overzien kan worden wordt vastgelegd. Wordt aan een enkele
wet gedacht dan zal men wellicht een parallel willen trekken met sexe-discri-
minatie. In het voorontwerp van Wet gelijke behandeling wordt zowel een be-
hoedzame nadere invulling van de norm gegeven als een raamwerk gescha-
pen waarbinnen verdergaande invulling mogelijk wordt (de Commissie Gelijke
Behandeling). Een dergelijke invulling geschiedt thans al door de functione-
rende Commissies voor de Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen in het
particuliere bedrijf en bij de overheid.

Wellicht is het ook mogelijk voorlopig af te zien van wetgeving doch eerst door
middel van gedragscodes, op te stellen door overheid en/of maatschappelijke
organisaties, te trachten de norm duidelijker te specificeren.
G.H.A. Schut 3) meent dat op terreinen waarop nog ervaring moet worden op-
gedaan omdat de materie nieuw is of bijzonder gecompliceerd, een gedrags-
code een beter instrument kan zijn dan een wet. Een voorbeeld van vergaande
specificatie van regels ter beïnvloeding van gedrag in het particuliere be-
drijfsleven zijn de Fusiegedragsregels van de Sociaal Economische Raad.
Naar het oordeel van Schut heeft dergelijke `regelgeving door het bedrijfs-
leven zelf' als voordelen boven regelgeving bij wet zowel het feit dat de regels
gemakkelijker zullen worden aanvaard nu zij door betrokkenen zelf zijn op-
gesteld (consensus) als de grotere flexibiliteit. Dit laatste wordt nader
geadstrueerd door een snellere totstandkoming, door de mogelijkheid de re-
gels op kortere termijn te wijzigen dan bij een wet het geval is, door een moge-
lijk grotere gedetailleerdheid dan bij een wet veelal mogelijk is en tenslotte
door de mogelijkheid om in een gedragscode zaken te regelen die in een wet
niet thuishoren. Tot de nadelen rekent Schut enerzijds de onzekerheid of een
overtreding van de metajuridische norm ook automatisch een onrechtmatige
daad oplevert, omdat de rechter niet gehouden is dergelijke normen tot de
zijne te maken (ook al zal hij er zeker acht op slaan), anderzijds de zwakke of
ontbrekende sancties, en dus het ontbreken van een garantie voor effectivi-
teit. Wel effectief lijkt hem de indirecte sanctie inhoudende dat de Vereeni-
ging voor den Effectenhandel aan haar leden de verplichting heeft opgelegd

3) Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1972, blz. 362.
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medewerking aan fusies te weigeren onderscheidenlijk te staken wanneer de
Commissie voor Fusie-aangelegenheden een openbare berisping heeft uitge-
sproken.

Voorwaarden voor de effectiviteit van dergelijke gedragscodes lijken dus
minstens een zekere consensus tussen de betrokkenen alsmede de mogelijk-
heid tot handhaving te zijn. Zal consensus over de abstracte norm weinig pro-
blemen geven, in een concreet geval lijkt deze consensus veel moeilijker te be-
reiken. Daarnaast is er de vraag tussen wie er consensus bereikt moet wor-
den. Bijzondere aandacht behoeft de handhaving: een gedragscode zonder
enige vorm van een handhavingsmechanisme zal wellicht ontaarden in een
'dode letter'.

6.5 Onderzoek ter vaststelling van de mate en aard van voorkomende discriminatie
De situatie in de andere landen
Onderzoek wordt door allerlei instellingen zoals universiteiten, anti-discrimi-
natie-instituten en organisaties van minderheden verricht dan wel gesubsi-
diëerd. Het voorhanden zijnde materiaal wekt wel de indruk dat de aanpak in
de Verenigde Staten professioneler is dan in het Verenigd Koninkrijk, en te-
vens wat meer praktijkgericht. In laatstgenoemd land lijkt de CRE zijn re-
searchinspanningen te verplaatsen van onderwerpen als het luister- en kijkge-
drag of het stemgedrag van etnische minderheden en de publieksmeningen
over rassenverhoudingen, in de richting van onderzoek dat meer direct gericht
is op de eigen taakuitoefening. Van de particuliere onderzoekinstellingen is
de Runnymede Trust in Engeland zeer competent, doch ook een instelling als
Political and Economic Planning. Het meeste onderzoek heeft een sociolo-
gisch karakter; onderzoek met een rechtssociologisch karakter komt meer
voor in de Verenigde Staten.

Naast het wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op bv. vormen en oorza-
ken van discriminatie, speelt in de discriminatiebestrijding het gerichte sta-
tistische onderzoek een belangrijke rol. Statistische gegevens kunnen leiden
tot de conclusie dat er sprake is van een statistisch significante dispariteit,
dat wil zeggen een disproportionele ondervertegenwoordiging van bv. bepaal-
de groepen in een bepaalde woonwijk of bedrijf/instelling. Op zichzelf behoeft
dit niet veroorzaakt te worden door discriminatie - er kunnen andere facto-
ren een rol spelen - maar dergelijke feiten kunnen wel een vermoeden ople-
veren dat tot verder en meer gericht onderzoek aanleiding kan geven.

Op het terrein van de arbeidsmarktdiscriminatie wordt vooral in de Verenigde
Staten door rechters veelvuldig gebruik gemaakt van statistieken als middel
van bewijs doch tegelijkertijd als middel om te controleren of aan de rechter-
lijke bevelen tijdig en in voldoende mate gevolg is gegeven. Het door middel
van testprocedures bewijzen van discriminatie op de huisvestingsmarkt (men
laat een blanke en een zwarte met bijna geheel gelijke referenties een woning
zoeken en de ondervonden behandeling zo uitvoerig en minutieus mogelijk
schriftelijk rapporteren) is inmiddels ook door het Supreme Court aanvaard 4).

Is in de Verenigde Staten het 'etnisch registreren' door bv. bedrijven een nor-
maal onderdeel van het personeelsbeleid, in het Verenigd Koninkrijk is dit een
omstreden zaak. Daarom heeft de Commission for Racial Equality (CRE) voor-
al ten behoeve van het personeelsbeleid in bedrijven en instellingen een pam-
flet onder de titel 'Why keep ethnic records?' vervaardigd. De Commissie be-
nadrukt dat etnische registratie noodzakelijk is voor het leveren van het be-
wijs dat er een beleid van non-discriminatie gevoerd wordt, alsmede ter on-
dersteuning van het formuleren en doorvoeren van een beleid gericht op ge-
lijke kansen, waarvoor planning noodzakelijk is. Zonder gegevens valt er vol-

4) Zulks volgens mondelinge mededeling van Prof. O.J. Hetze) in juni 1982 aan de schrijver.
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gens de CRE weinig te plannen. De CRE stelt voor de beslissing tot welke etni-
sche minderheidsgroepering men gerekend wil worden over te laten aan het
betrokken personeelslid (zelfclassificatie).

Goede voorlichting is belangrijk. Daardoor kunnen gevoelens van angst en
achterdocht worden weggenomen. Een dergelijke angst is bv. dat de ge-
gevens misbruikt zouden kunnen worden door extremistische groepen indien
deze de macht zouden verkrijgen. Het antwoord van de CRE daarop luidt, dat
dit soort groepen dan geen behoefte zal hebben aan schriftelijke registraties
maar eenvoudig af zal gaan op visuele identificatie.
De CRE benadrukt dat etnische registratie geen doel op zichzelf is, maar een
hulpmiddel voor het bereiken van het doel: gelijke kansen voor iedereen.

De Nederlandse situatie
Ook in Nederland is het (statistisch) onderzoek vooralsnog meer gericht op
het verschijnsel raciale discriminatie en op de uitingsvormen daarvan, dan op
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bestrijding van het verschijnsel.
Gaat men het verschijnsel daadwerkelijk bestrijden, dan zal al zeer spoedig de
noodzaak van onderzoek ter ondersteuning van het bewijs en voorts gericht
op de meest geëigende redresseermogelijkheden blijken. Voorzover er in Ne-
derland twijfel bestaan heeft over de toelaatbaarheid in gerechtelijke proce-
dures van cijfermatig, statistisch materiaal in discriminatiezaken is deze weg-
genomen door de Hoge Raad, die in de uitspraak van 10 december 1982 inzake
de woningdiscriminatiezaak Binderen opmerkt dat 'overigens geen rechtsre-
gel zich ertegen verzet dat de rechter cijfermatige, statistische verschillen als
de onderhavige aanmerkt als voldoende motivering van de stelling dat er ge-
discrimineerd is, noch dat hij aan dergelijke verschillen een (zwaarwegend)
vermoeden voor discriminatie ontleent en enkel op grond van dat vermoeden
op de van discriminatie betichte de last legt aan te tonen dat de hem verweten
achterstelling berust op rechtens aanvaardbare gronden'. De aanzet voor een
ontwikkeling zoals geconstateerd in de Verenigde Staten is in Nederland zo-
doende recentelijk gegeven.

De Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) heeft in maart 1980
een advies 'Onderzoek en privacy' uitgebracht, waarin zij concludeert dat het
gebruik van in registratiesystemen voorkomende persoonlijke gegevens ten
behoeve van sociaal=wetenschappelijk onderzoek naar de positie van etni-
sche minderheden in Nederland in beginsel technisch mogelijk en ethisch
toelaatbaar is, mits er sprake is van afdoende waarborgen tegen misbruik.
Bronnen voor onderzoek kunnen volgens de ACOM zijn de gemeentelijke be-
volkingsregisters, de volkstellingen, statistische overzichten van - vooral de
grote - gemeenten, registratiesystemen van vakdepartementen, van onder-
wijsinspecties, van arbeidsbureau's, gemeentelijke sociale diensten enz., als-
mede registratiesystemen buiten de overheid zoals die van woningbouwver-
enigingen, bedrijven, banken enz.. Registratie van gegevens zoals cultuur, taal
en ras zijn volgens de ACOM te onduidelijk, te controversieel of te subjectief;
meer bruikbare criteria zouden volgens de ACOM nationaliteit en woonplaats
zijn. Zelfclassificatie in die zin dat een lid van een minderheidsgroep zelf op-
geeft tot een bepaalde minderheidsgroepering gerekend te willen worden, zo-
als voorkomt in het buitenland, wordt als te arbitrair afgewezen. Tenslotte kan
worden opgemerkt dat ras in het ontwerp van wet op de persoonsregistraties
tot de privacy-gevoelige gegevens behoort, waarvoor een vergunning vereist is.

Discussie
Over het nut - en soms de noodzaak - van wetenschappelijk onderzoek en
statistisch onderzoek zal waarschijnlijk weinig verschil van mening bestaan.
Een tweetal punten dient echter nog nader bezien te worden. Voor het verrich-
ten van gericht statistisch onderzoek, bv. naar de werknemerssamenstelling
van een bedrijf, zal het in vele gevallen nodig zijn de medewerking van de be-
trokkenen te verkrijgen. De vraag laat zich dan stellen of deze medewerking
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afdwingbaar moet zijn en zo ja, door wie en onder welke voorwaarden.

Een tweede punt betreft de registratie' van minderheden. In een aantal geval-
len zal dit onontbeerlijk zijn, indien men het onderzoek tenminste wil verrich-
ten. Daarbij doet zich de vraag voor op welke criteria men dan zou willen re-
gistreren. Beperkt men dit tot nationaliteit en geboorteplaats, zoals de ACOM
voorstaat, dan zal men een deel van de minderheden missen (Molukkers,
woonwagenbewoners, wellicht volgende generaties buitenlandse werkne-
mers). Vooralsnog kan een aantal van dergelijke problemen wellicht worden
opgelost door gebruik te maken van gegevens over de geboorteplaats van de
ouders. Op de langere duur zal dit echter steeds meer problemen met zich
meebrengen en zal een keuze gemaakt moeten worden. Het zal duidelijk zijn
dat hier de belangen van discriminatiebestrijding en van privacybescherming
kunnen botsen.

6.6 Rechtsingangen en procedures 1

6.6.1 De individuele klacht
Onder individuele klacht wordt hier verstaan het geval dat iemand, die meent
het slachtoffer te zijn van raciale discriminatie, zelfstandig (al dan niet met
behulp van een advocaat of andere rechtshelper) tracht zijn recht te zoeken,
dat wil zeggen hij/zij legt zich niet neer bij de ondergane ongelijke behande-
ling maar wil op enige manier genoegdoening. In beginsel staan in de meeste
rechtsstelsels de klager daarvoor een strafrechtelijke en/of een civielrechte-
lijke weg open, ofwel afzonderlijk ofwel gecombineerd (voeging in een straf-
zaak).

De situatie in de andere landen
In de Verenigde Staten was na de Reconstructieperiode (1863-1877) raciale
discriminatie een strafbaar feit, welk feit echter nauwelijks vervolgd werd.
Kwam het tot een vervolging, dan plachten rechters bepalingen veelal in het
voordeel van de blanke verdachte uit te leggen, terwijl ook de voornamelijk uit
blanken bestaande juries medewerking verleenden aan het systeem van 'dual
justice'.

In het Verenigd Koninkrijk is de regering in 1965 afgestapt van het voornemen
- in het wetsontwerp voor de eerste Race Relations Act nog neergelegd -
om raciale discriminatie tot een strafbaar feit te maken, na tegenstand uit het
parlement; raciale discriminatie in dat land is derhalve nimmer een strafbaar
feit geweest, in tegenstelling tot Nederland (art. 429quater Wetboek van Straf-
recht). Handelingen als het aanzetten tot rassenhaat en belediging wegens
ras daarentegen zijn in beide landen, alsook in België, Zweden, Frankrijk en
Nederland strafbaar.

Mogelijkheden om discriminatie te bestrijden via de civielrechtelijke weg ko-
men in de Verenigde Staten pas na 1945 meer in de belangstelling, wanneer
stedelijke en statelijke overheden `fair employment practice laws' in het leven
roepen, in 1964 gevolgd door Title VII van de Civil Rights Act. Het initiatief van
het slachtoffer blijft vooralsnog beperkt tot het in behandeling geven van de
klacht aan het anti-discriminatie-instituut.
De klager kan onder bepaalde omstandigheden zelf een civielrechtelijke actie
bij een federale rechtbank instellen.

In het Verenigd Koninkrijk kan elke klager sinds de inwerkingtreding in 1977
van de (derde) Race Relations Act 1976 zich met zijn klacht, mits gebaseerd op
deze wet, tot de rechter wenden. Hij is daarbij vrij om al dan niet de assisten-
tie van de Commission for Racial Equality (CRE) in te roepen, welke instelling
op haar beurt weer niet verplicht is enige vorm van (juridische) bijstand te ver-
lenen. Tevens is er voor de individuele klager die zonder de CRE zijn recht
zoekt de mogelijkheid van normale rechtshulp, behalve in arbeidszaken, waar
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de van overheidswege gefinancierde rechtshulp ontbreekt.

Niet alleen het enkele individu, maar ook groepen van individuen of organisa-
ties kunnen zich in sommige rechtstelsels met behulp van de rechter verzet-
ten tegen discriminatie.
In de Verenigde Staten is de 'class action', het groepsgeding, waarin tijdens
het proces de groep van eisers nog kan veranderen, meermalen met succes
gehanteerd, vooral op het gebied van de arbeidsmarkt.
Daarnaast kennen België en Frankrijk een zelfstandig recht van actie onder
bepaalde voorwaarden toe aan verenigingen die zich inzetten voor de bestrij-
ding van rasdiscriminatie. Deze kunnen zich voegen in een lopende strafzaak,
dan wel zelf een strafzaak aanhangig maken en schadeloosstelling eisen
('partie civile').

De Nederlandse situatie
In tegenstelling tot de Angelsaksische landen is er in Nederland geen spe-
ciale wet nodig om een actie mogelijk te maken. De bestaande rechtsingan-
gen in Nederland kunnen onderverdeeld worden in een strafrechtelijke, een ci-
vielrechtelijke en een administratiefrechtelijke.

Voor de strafrechtelijke weg is de individuele klager in feite met handen en
voeten gebonden aan politie en openbaar ministerie als opsporende en vervol-
gende organen, afgezien van de mogelijkheid om een klacht tegen niet-vervol-
ging in te dienen. Aan verbetering van de bereidheid om aangiftes wegens dis-
criminatie (met name artikel 429quater Wetboek van Strafrecht) in ontvangst
te nemen en te behandelen wordt gewerkt. Bestrijders van raciale discrimina-
tie hebben de strafrechtelijke weg het eerst bewandeld; dit,heeft tot resultaat
gehad dat enkele exploitanten van discotheken een geldboete opgelegd heb-
ben gekregen.
Voorzover bekend is de strafrechtelijke weg tot op heden gevolgd voor discri-
minatieklachten op het terrein van de toegang tot openbare gelegenheden en
voor discriminerende personeelsadvertenties, alsmede op dat van de finan-
ciële dienstverlening (motorrijtuigverzekeringen) en een particuliere onder-
wijsinstelling (taleninstituut).

Civielrechtelijk is het voorzover het de toegang tot openbare gelegenheden
betreft verschillende keren in kort geding aan horeca-exploitanten verboden
om te discrimineren op straffe van verbeurte van een dwangsom. Eénmaal is
door een Amsterdamse kantonrechter een civiele vordering tot schadevergoe-
ding voor het symbolische bedrag van f 1,- aan geweigerde barbezoekers
toegewezen op grond van belediging (voeging in een strafzaak). Voorzover het
de markt voor huisvesting betreft heeft het Hof 's-Hertogenbosch het toewij-
zingsbeleid van de reeds eerder genoemde Helmondse woningbouwvereni-
ging Binderen naar ras discriminerend en dus onrechtmatig geacht. Op het
terrein van de arbeidsmarkt zijn geen uitspraken bekend.

Administratiefrechtelijk bestaat de mogelijkheid dat de vergunning ingevolge
de Drank- en Horecawet wordt ingetrokken ingeval van een herhaalde straf-
rechtelijke veroordeling tot een geldboete van f 1.000,- of hoger wegens
overtreding van artikel 429quater Wetboek van Strafrecht. Dit is voorzover be-
kend nog niet voorgekomen.

Het Nederlandse recht kent (tot nu toe) geen mogelijkheid tot 'class action'
(groepsgeding), al is in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet ge-
lijke behandeling van mannen en vrouwen wel een suggestie in die richting ge-
daan. Zelfstandige actie door een vereniging stuit soms af omdat de de rech-
ter de vereniging of organisatie niet-ontvankelijk verklaart.

Overzien wij het bovenstaande dan dringt de conclusie zich op dat de bestrij-
ding van discriminatie door het individu zelf nog in het beginstadium verkeert
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in vergelijking met bv. een land als de Verenigde Staten, zowel wat aantallen
zaken betreft als de terreinen waarop actie wordt ondernomen. Vervolgens
blijkt bij nadere beschouwing in de meeste gevallen niet echt sprake te zijn
van een individuele klager maar veeleer van een actiegroep die het belang van
een individueel slachtoffer aangrijpt om een veroordeling van de discrimineer-
der te bewerkstelligen.

Aan de hand van de buitenlandse ervaringen kan een aantal factoren opge-
somd worden die het verschijnsel van het geringe aantal rechtszaken bij een
toenemend aantal klachten zou kunnen verklaren:

een potentieel slachtoffer van discriminatie ontloopt of vermijdt situaties
waarin hij of zij de kans loopt gediscrimineerd te worden;

men weet niet dat men gediscrimineerd wordt (kan zich voordoen ingeval
van indirecte discriminatie, bv. bij sollicitaties of promoties, dan wel bij
woningtoewijzing);

men is bang voor vergelding (bv. van werkgever);

men vreest grote kosten (als de procedure verloren wordt);

men denkt niet te zullen slagen in het bewijs;

men twijfelt aan de bereidheid van politie enlof justitie om de zaak in be-
handeling te nemen.

In Nederland heeft de Minister van Justitie een aantal organisaties van min-
derheden verzocht aan te geven welke beletselen naar hun mening een (straf-
rechtelijke) aangifte van discriminatie in de weg staan. Daaruit is naar voren
gekomen dat in grote lijnen twee groepen factoren kunnen worden onder-
scheiden die de aangiftebereidheid negatief beïnvloeden: enerzijds oorzaken
gelegen in de persoon van het slachtoffer van discriminatie, anderzijds belet-
selen gelegen in de werking van het politie- en justitie-apparaat. In de eerste
groep vallen onder andere angst voor overgevoelig te worden gehouden, angst
voor uniformdragers, geschoktheid in die mate dat aangifte achterwege blijft,
taalmoeilijkheden (het niet goed formuleren van de klacht), onbekendheid met
de mogelijkheid van justitieel optreden naar aanleiding van een klacht of wan-
trouwen in de justitiële afdoening van een klacht. In de tweede groep vallen
het door de politie niet serieus nemen van discriminatieklachten, de lange
duur van de procedure, de bewijsmoeilijkheden en de ondoelmatigheid van
strafrechtelijke afdoening.

Hier zij in herinnering gebracht dat de Engelse Commission for Racial Equal-
ity (CRE) het standpunt inneemt, dat het indienen en doorzetten van een indivi-
duele klacht zonder deskundige hulp en bijstand ondoenlijk is. Het is de vraag
of in Nederland thans al voldoende deskundige hulp aanwezig is gezien het
specialisme dat de discriminatiebestrijding in bv. de Verenigde Staten is.

6.6.2 Het anti-discriminatie-instituut
De situatie in de andere landen
Het anti-discriminatie-instituut is van oorsprong een instituut dat zich in ster-
ke mate richt op de behandeling van individuele klachten. Daarnaast kunnen
deze instituten nog verschillende andere taken hebben, zoals het uit eigen be-
weging opsporen van patronen en praktijken van discriminatie, het geven van
voorlichting, het opstellen van richtlijnen, het verbeteren van de rassen-ver-
houdingen, het trainen van de bestrijders van discriminatie en het toezicht
houden op het nakomen van verplichtingen opgenomen in contracten, vergun-
ningen of subsidieverleningen. Hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat alle
anti-discriminatie-instituten al deze taken hebben, noch dat deze taken niet
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door andere instanties verricht zouden kunnen worden. Aangezien deze taken
echter veelal door anti-discriminatie-instituten verricht zijn, zullen wij ze hier
behandelen.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de laatstgenoemde groep van taken
(contracten, vergunningen, subsidies). Deze komen in paragraaf 6.7 aan de orde.

De geïnstitutionaliseerde behandeling van individuele klachten
Het behandelen van individuele klachten door een commissie of instituut
vindt zijn oorsprong in of vlak na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Sta-
ten, en wel op stedelijk en statelijk niveau, wanneer wij afzien van het alleen in
oorlogstijd gefunctioneerd hebbende Fair Employment Practices Committee.
Ongeveer 40 van de ruim 50 Staten en enkele honderden lagere overheden -
samen ongeveer 400 - kennen thans anti-discriminatie-instituten. Op fede-
raal niveau komen pas in de zestiger jaren met de beweging voor burgerrech-
ten instituten zoals de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)
tot stand.

In het Verenigd Koninkrijk is de geïnstitutionaliseerde behandeling van indivi-
duele klachten begonnen in 1965 met de Race Relations Board, waarvan de
Commission for Racial Equality (CRE) die haar werkzaamheden in 1977 is
gestart, de officiële opvolgster is.

Kenmerkend voor deze Angelsaksische overheidsinstituten is dat zij zeker in
de beginfase verplicht zijn elke klacht die wordt ingediend te behandelen. In
vele gevallen is het indienen van een klacht inzake raciaal ongelijke behande-
ling bij een overheidsinstituut de enige juridische mogelijkheid voor een kla-
ger om voor zijn of haar rechten op te komen. In een later stadium komt de ver-
plichting om elke ingediende klacht te behandelen voor sommige van de over-
heidsinstituten te vervallen, terwijl tevens mogelijkheden geschapen worden
voor het individu om zelf rechtstreeks naar de rechter te stappen, in sommige
gevallen mits voorzien van een 'right-to-sue-letter' van een 'administrative
agency'.

De behandeling door het anti-discriminatie-instituut bestaat uit het op schrift
stellen van de klacht, en vervolgens het horen van degeen tegen wie de klacht
is gericht.
In deze fase zal getracht worden op informele wijze partijen nader tot elkaar te
brengen. Kan geen schikking worden bereikt, dan dient degene onder wiens
leiding deze fase plaatsheeft (de onderzoeker) een beslissing te nemen over
de waarschijnlijkheid dat de klacht gegrond is. Meent hij dat de klacht waar-
schijnlijk gegrond is dan zal de zaak worden verwezen naar een hogere instan-
tie binnen het anti-discriminatie-instituut die dan over zal gaan tot een soort
van openbare behandeling, een formeel proces. Na de openbare behandeling
wordt een officiële beslissing gegeven die hetzij rechtstreeks hetzij na bewilli-
ging van een rechtbank ten uitvoer kan worden gelegd. Tijdens de gehele pro-
cedure kan een schikking tot stand komen; naar men mag aannemen om de
kans daarop in die fase zo groot mogelijk te maken is veelal bepaald dat al
wat tijdens de niet-openbare behandeling wordt opgeworpen of naar voren ge-
bracht geheim is en niet zonder de toestemming van beide partijen in een late-
re fase gebruikt mag worden.

Deze behandeling is in grote lijnen die van de Amerikaanse overheidsinstitu-
ten. In de praktijk komen hierop vele variaties voor. Datzelfde is het geval met
de bevoegdheden die de wetten en verordeningen aan de verschillende over-
heidsinstituten ('law enforcement agencies' of 'regulatory agencies') toeken-
nen: zoals het (onder ede) horen van getuigen, het deze verplichten te verschij-
nen, het opvragen en inzien van documenten, het betreden van plaatsen, het
uitvaardigen van regels en richtlijnen, het onderzoeken van problemen en het
aanbevelen van nieuwe wetgeving, alsmede het geven van 'cease-and-desist
orders' (een bevel om de discriminatie te stoppen, ook voor de toekomst).
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De verplichting om alle ingediende klachten te behandelen is in het Verenigd
Koninkrijk in 1977 verdwenen tegelijk met het afschaffen van het klachtenmo-
nopolie voor de Race Relations Board. In dat land kan een klager thans zelf
naar de rechter stappen, en wel naar de Industrial Tribunals als het gaat om
klachten over arbeidszaken en naar de County Courts voor alle andere discri-
minatiezaken. Hij of zij is gerechtigd de Commission for Racial Equality om
hulp en bijstand te verzoeken, die de CRE naar eigen goedvinden in verschil-
lende vormen (subsidie, juridische bijstand, hulp bij het invullen van formulie-
ren) kan verschaffen, dan wel kan weigeren.

De ervaringen met deze wijze van klachtenbehandeling zijn gedeeltelijk posi-
tief, gedeeltelijk negatief. Positief zijn de lage drempel, de mogelijkheid tot
verzoening, de gebundelde deskundigheid en de veelal ruime bevoegdheden.
Negatief gewaardeerd zijn vooral de bureaucratische verschijnselen als ach-
terstanden, competentiegeschillen, lange behandelingstermijnen en als ge-
volg daarvan verlies van vertrouwen.

Het uit eigen beweging opsporen en veranderen van structurele vormen van
discriminatie naar ras door een commissie of instituut.
Het besef dat wetgeving, die het bewijs eist van opzettelijke handelingen door
en tegen individuen, slechts een geringe uitwerking heeft op een wijdverbreid
patroon van ongelijkheid tussen zwarten en blanken, breekt in de Verenigde
Staten pas aan het eind van de jaren 60 door.
Het is niet gemakkelijk te beoordelen of deze verandering van opvatting voort-
gekomen is uit teleurstelling over de geringe resultaten behaald met de indivi-
duele klachtenbehandeling, uit een poging om de loden last van de individuele
klachtenbehandeling te verlichten, dan wel uit de gedachte dat een aanpak
gericht op structurele verandering - mits succesvol - vanzelf het aantal in-
dividuele klachten zal doen dalen.

Een belangrijk aspect wordt daarbij gevormd door de bezwaren die bezien van-
uit de behoefte om te komen tot structurele veranderingen kunnen worden
aangevoerd tegen de individuele klacht:

het leveren van het bewijs van discriminatie is moeilijk, en - vooral in het
geval van indirecte discriminatie - potentieel erg kostbaar;

bij de individuele klacht is men afhankelijk van het belang van het individu,
wiens claim indien hij geen schade kan aantonen niet door een rechter ge-
honoreerd kan worden en van wiens belang bij de zaak en doorzettingsver-
mogen de voortzetting van de zaak afhangt;

`remedies' gericht op verandering op de lange termijn, bv. in de vorm van
een `affirmative action program' zullen bij een rechterlijke afweging van de
belangen van de ene individuele klager en de ene individuele verweerder
het belang van de eerstgenoemde nogal eens overschrijden;

er zijn velerlei drempels voor een individu die hem kunnen verhinderen een
klacht in te dienen (zie hierboven), waarvan een zeer belangrijke is het niet
onderkennen dat hij gediscrimeerd wordt; naarmate de bestrijding van ra-
ciale discriminatie de openlijke, opzettelijke uitingen terugdringt, blijken er
meer subtiele en complexe praktijken voor te komen, die tot gevolg hebben
dat personen behorend tot een minderheidsgroep worden uitgesloten of bij
promotie geen gelijke kansen krijgen (indirecte discriminatie).

Bijstand aan de individuele klager door een terzake deskundige kan de kracht
van deze bezwaren slechts in beperkte mate verminderen.

Dit zijn alle overwegingen van negatieve aard, dat wil zeggen dat teleurstelling
over het ene instrument - de behandeling van individuele klachten al dan
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niet met behulp van een instituut - wordt gebruikt om een ander instrument
- het uit eigen beweging opsporen en veranderen van structurele vormen van
raciale discriminatie - op de voorgrond te plaatsen. Zelfs het meer positieve
argument, nl. dat het aantal klachten automatisch zal afnemen indien patro-
nen en praktijken van raciale discriminatie worden gewijzigd, lijkt meer gebo-
ren te zijn uit bezorgdheid over de grote aantallen klachten dan een principieel
argument ten behoeve van een structurele aanpak te zijn.

Toch dringen vele schrijvers zowel in de Verenigde Staten als in hèt Verenigd
Koninkrijk aan op een verder uitbouwen van dit meer op structurele verande-
ring gerichte instrument dat zij beschouwen als een veelbelovende ontwikke-
ling. Daarbij wordt wel steeds een verband gelegd tussen de individuele klach-
tenbehandeling enerzijds en de structurele benadering anderzijds in die zin,
dat ervaringen opgedaan bij het ene instrument van belang zijn of kunnen zijn
bij het hanteren van het andere instrument (bv. nog niet eerder geconstateer-
de vormen van indirecte discriminatie, of het vallen van de aandacht op tot
dan naar men meende min of meer discriminatievrije bedrijfstakken).
Niettemin is ook over dit middel kritiek te vernemen die overigens varieert
naar gelang van de invalshoek van de critici. Enerzijds zijn er weerstanden te-
gen een dergelijke grondige aanpak of de wijze van aanpak 5). Anderen daar-
entegen menen dat er nog veel te weinig wordt gedaan. Zo zouden instituten
dit krachtige wapen niet voldoende gebruiken of teveel zaken betreffende
structurele vormen van discriminatie tegelijk beginnen. Aangezien dergelijke
zaken arbeidsintensief en tijdrovend zijn, is het van groot belang zorgvuldig
na te gaan welke zaken men zal aanpakken.

Andere activiteiten
In Engeland heeft de CRE evenals sommige Amerikaanse instituten tot taak
het bewerkstelligen van goede verhoudingen tussen de verschillende etnische
gronden.

De Nederlandse situatie
Aangezien Nederland (nog) geen anti-discriminatie-institu(u)t(en) kent, kan
daarover niets vermeld worden. Wel wordt een aantal van de genoemde taken
(bijstand aan individuele klagers, vergroten van kennis) door verschillende
particuliere organisaties verricht. In de verschillende onderzoeken van de
Werkgroep Knelpunten in het Nederlands Recht voor etnische minderheden
kan men een eerste aanzet zien voor het opsporen van patronen en praktijken
(structurele vormen van discriminatie).

6.6.3 Discussie
Reeds enige tijd staat in de discussie rond de discriminatiebestrijding de
vraag centraal of hiertoe een apart instituut zou moeten worden opgericht.
Daarbij wordt - vooral in het begin 6) - met name gedacht aan het in behan-
deling nemen van individuele klachten. Zoals uit deze studie gebleken is zijn
voor een dergelijk instituut ook andere taken denkbaar, terwijl tegelijkertijd
gebleken is dat bestrijding van discriminatie ook op andere manieren dan via
een instituut kan geschieden. In het onderstaande laten we een aantal taken
vanuit deze optiek de revue passeren.

5)

6)

Zie voor voorbeelden hiervan zowel het boek van Nathan Glazer: 'Affirmative Discrimination:
ethnic infiquality and public policy', als de werken en uitspraken van de zwarte Amerikaanse
hoogleraar en econoom Thomas Sowell (adviseur voor rassenverhoudingen van President
Reagan), wiens ideeën uitvoerig worden behandeld door Dr. F. Bovenkerk in Intermediair, 27 mei
1983, blz. 11-19.

Zie bv. de motie Mertens.
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De individuele klacht
Zoals vermeld, is bij de discussie rond een anti-discriminatie-instituut in
eerste instantie vooral gedacht aan het in behandeling nemen van individuele
klachten. De resultaten van deze studie geven aanleiding om in dit verband
twee kritische kanttekeningen te plaatsen.

Op de eerste plaats dient te worden aangetekend dat in de Verenigde Staten
en in Engeland de totstandkoming van dergelijke instituten in sterke mate
beïnvloed zal zijn doordat het slachtoffer/de klager niet altijd de bevoegdheid
heeft zich rechtstreeks tot de rechter te wenden. Met name is dit het geval
voor zaken die liggen op het terrein van de arbeidsmarkt. In het Nederlandse
rechtsstelsel heeft het slachtoffer wel steeds de bevoegdheid zich
rechtstreeks tot de rechter te wenden.

De tweede kritische kanttekening waartoe deze studie in dit verband aanlei-
ding geeft betreft de toch tamelijk slechte ervaringen die men in Amerika en
Engeland met deze vorm van klachtenbehandeling heeft opgedaan. Vele insti-
tuten hebben nogal wat kritiek te verduren gehad, zowel op de manier van ver-
werken als omdat men de toevloed van klachten niet op een efficiënte wijze
wist te verwerken. Daar staat tegenover dat een anti-discriminatie-instituut
kan pogen door middel van overreding en verzoening het gerezen conflict op
te lossen. Voorts kan een dergelijk instituut de nodige (specialistische) kennis
opbouwen en voor de potentiële slachtoffers fungeren als een herken-
ningspunt, een herkenningspunt dat wellicht ook een lagere toegangsdrempel
zal hebben.

De vraag doet zich daarbij voor welk type instituut men voor deze taak voor
ogen heeft. Op zijn minst zijn twee varianten denkbaar. De eerste variant is
een instituut analoog aan de besproken Engelse en Amerikaanse instituten.
In ons land kennen wij reeds de Commissie Gelijke Behandeling. In dat geval
heeft een slachtoffer van discriminatie drie mogelijkheden: hij (of zij) kan de
zaak aan de rechter voorleggen, hij kan de zaak bij het instituut aanbrengen
en hij kan beide doen. Dit laatste impliceert dat op de één of andere wijze zal
moeten worden geregeld welke de verhouding tussen instituut en rechter is.
Ook indien beide instanties onafhankelijk van elkaar zijn, zal dit, ten behoeve
van de slachtoffers, duidelijk uitgesproken moeten worden. In de tweede va-
riant wordt aangesloten bij de huidige ontwikkeling, waarbij de eerste-lijns-
rechtshulp in eerste instantie hulp geeft aan de klagers. In dat geval kan men
denken aan een instituut dat aan de eerste-lijns-rechtshelpers centrale on-
dersteuning geeft. In deze richting gaan de voorstellen die zowel het NJCM
als de gezamenlijke landelijke organisaties van minderheden (Stichting Ne-
derlands Centrum Buitenlanders, Stichting Landelijke Federatie van Suri-
naamse welzijnsinstellingen, Inspraakorgaan Welzijn Molukkers en Lande-
lijke Platform Antillianen) hebben gedaan. Daarbij wordt er wel van uitgegaan
dat de eerste-lijns-rechtshulp voldoende mogelijkheden tot ondersteuning van
de klagers zal hebben, dat zij - alvorens tot juridische procedures over te
gaan - zal proberen de zaak in der minne te schikken en dat kritisch nage-
gaan zal worden welke (on)mogelijkheden er zijn voor diegenen die (net) niet
voor gratis rechtsbijstand in aanmerking komen. Het zal duidelijk zijn dat het
terugdringen van de kosteloze rechtsbijstand door middel van bv. hogere
eigen bijdragen van de klagers, het maximeren van het totaalbedrag dat per
jaar uit de algemene middelen aan deze vorm van rechtsbijstand wordt
besteed of het verhogen van griffierechten, deze vooronderstelling onder-
graaft en de effectiviteit van de tweede variant nadelig beïnvloedt.

Onafhankelijk van de vraag of men voor de individuele klachtenbehandeling
een apart instituut wil creëren, lijken nog twee andere vragen voor nadere dis-
cussie in aanmerking te komen. De eerste vraag betreft de wenselijkheid en
de mogelijkheid van het invoeren van de 'class-action' (groepsgeding) proce-
dure. Achtergrond van deze vraag vormt de notie dat wanneer een lid van een
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groep naar ras wordt gediscrimineerd in feite discriminatie van een groep in
het geding is. Het gevolg van een uitspraak in een 'class-action' is dat alle
leden van de betrokken groep daaraan rechtstreeks rechten kunnen ontlenen
c.q. daaraan gebonden zijn 7) . In de V.S. is volgens Roberts op het terrein van
de arbeidsmarktdiscriminatie de groepsactie bij de federale rechters een zeer
effectief instrument gebleken.

De tweede vraag betreft de wenselijkheid en de mogelijkheid van het onder be-
paalde voorwaarden geven van een zelfstandig recht van actie aan rechtsper-
sonen. Dit probleem zou enerzijds opgelost kunnen worden indien de Neder-
landse rechter ruimere ontvankelijkheidscriteria zou hanteren, anderzijds -
wanneer dat niet het geval is - door naar analogie van Frankrijk en België bij
wet aan organisaties die zich de bestrijding van discriminatie naar ras ten
doel stellen de mogelijkheid te geven in rechte - zij het in Nederland civiel-
rechtelijk - op te komen samen met of in plaats van het slachtoffer, dan wel
onafhankelijk van (de wil van) het slachtoffer.

Het opsporen van structurele vormen van discriminatie
Waar met betrekking tot de individuele klachten zeker gedacht kan worden
aan een vorm van gedecentraliseerde behandeling met centrale ondersteu-
ning, lijkt deze vorm voor het opsporen van structurele vormen van discrimina-
tie minder geëigend. In principe kunnen particulieren en particuliere organisa-
ties dit soort onderzoek verrichten voorzover openbare of eenvoudig te verkrij-
gen gegevens een voldoende basis voor het aantonen van discriminerende
praktijken vormen. Voorbeelden hiervan zijn het rapport over de WAM-discri-
minatie van de Werkgroep knelpunten van het NCB en in zekere zin ook de
zaak Binderen. Wil men evenwel verder gaan dan zal men in veel gevallen over
bijzondere bevoegdheden moeten kunnen beschikken. Daarbij dient gedacht
te worden aan het opvragen en inzien van stukken en aan het horen van getui-
gen. Naar het zich laat aanzien zullen de vergaande bevoegdheden die hier-
voor nodig zijn slechts aan een (semi-)overheidsorgaan gegeven kunnen wor-
den. Men denke bv. aan een instelling als de Verzekeringskamer.
Men kan zich indenken dat begonnen wordt met het opsporen van de eenvou-
diger aan te tonen patronen van discriminatie en dat in een later stadium de
meer subtiele vormen van (indirecte) discriminatie worden aangepakt. Met het
oog daarop zou evenwel overwogen kunnen worden reeds nu een aanvang te
maken met het onderzoeken van de vraag welke wettelijke regelingen terzake
nodig zouden zijn.

Andere activiteiten
Ten behoeve van de discriminatiebestrijding is ook een aantal andere moge-
lijkheden genoemd, zoals:

het opstellen van richtlijnen of gedragscodes zowel ter assistentie van die-
genen (bv. werkgevers, instellingen) die een non-discriminatiebeleid willen
voeren als om de criteria en standaarden van de bestrijders te verklaren en
te publiceren;

- het geven van voorlichting aan zowel potentiële discrimineerders als gedis-
crimineerden;

het geven van scholing aan discriminatiebestrijders.

Dergelijke taken kunnen ofwel door een anti-discriminatie-instituut ofwel door
anderen verricht worden.

Met betrekking tot richtlijnen of gedragscodes zal een eventueel instituut wel-

7) Zie hiertoe Mr. C.A. Groenendijk: Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, 1981.
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licht proberen deze een wat vastere basis te doen geven, bv. door aan te drin-
gen op opname in CAO's, Ministeriële circulaires etc.
Voorlichting kan gegeven worden door een anti-discriminatie-instituut, maar
ook door anderen, bv. welzijnsinstellingen. In feite doen zij dit al.
Indien besloten zou worden de individuele klachtenbehandeling door de
eerste-lijns-rechtshulp te laten verrichten en daarbij een centrale ondersteu-
ning te geven, ligt het erg voor de hand dit centrale instituut ook de scholing
van de rechtshelpers te laten verrichten.

6.7 De bijzondere machtsmiddelen van de overheid
Er zijn maatschappelijke functies die alleen door de overheid vervuld worden,
zoals bv. het verlenen van vergunningen. De daaruit voortvloeiende economi-
sche en juridische macht kan de overheid ook hanteren voor nevendoelein-
den, zoals het bevorderen van een grotere gelijkheid in behandeling voor leden
van etnische minderheidsgroeperingen.

De overheid kan deze juridische en economische macht ook hanteren op ter-
reinen waarop zij min of meer op gelijke voet als particulieren met particulie-
ren of particuliere instellingen contracten sluit, waarbij zij goederen of
diensten afneemt of verkoopt c.q. verleent.

Gaat een overheid een dergelijk economisch machtsmiddel hanteren dan is
het een eerste voorwaarde c.q. spreekt het vanzelf dat de overheid in haar
eigen (personeels)beleid zich aan dezelfde regels houdt die zij via dit middel
aan het particuliere (bedrijfs)leven oplegt.

Het verschijnsel zal nader worden onderscheiden in de volgende drie - niet
limitatief opgesomde - uitingsvormen:

- het opnemen in overheidscontracten en het toezien op de naleving van be-
palingen, verplichtende tot non-discriminatie en/of extra inspanning ten
behoeve van (leden van) minderheidsgroepen;

het opnemen in subsidie-overeenkomsten van bepalingen verplichtende tot
non-discriminatie en/of extra inspanning ten behoeve van (leden van) min-
derheidsgroepen door de subsidie-ontvanger en het toezien op de naleving
daarvan;

- het opnemen van bepalingen verplichtende tot non-discriminatie enlof ex-
tra inspanning ten behoeve van (leden van) minderheidsgroepen in van
overheidswege te verlenen vergunningen.

6.7.1 Non-discriminatie-clausules in overheidscontracten
De situatie in de andere landen
Het hanteren van het contractenrecht als middel om tot grotere raciale gelijk-
heid te komen ontstaat in 1941 in de Verenigde Staten, wanneer President
Roosevelt orders aan de defensie-industrie gaat gebruiken om discriminatie
(onder andere) naar ras te verbieden. Het Fair Employment Practices Commit-
tee wordt opgericht om klachten over ongelijke behandeling in ontvangst te
nemen en te behandelen. Na de Tweede Wereldoorlog mislukken enkele presi-
dentiële pogingen om tot een wettelijke regeling te komen. Sedert 1965 is ech-
ter het Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) belast met
het toezicht op de naleving van deze clausules in contracten met het particu-
liere bedrijfsleven.

In het Verenigd Koninkrijk komen soortgelijke bepalingen sedert 1969 voor in
overeenkomsten met particuliere contractanten, die hen verplichten zich te
houden aan de bepalingen van de Race Relations Act (toen nog die van 1968).
Er is evenwel geen centrale overheidsinstantie belast met de controle op de
naleving van dergelijke clausules. Wel wordt een experiment door deze over-
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held uitgevoerd. Op lokaal niveau heeft Greater London Council begin 1983
echter een 'Contracts Compliance Unit' opgezet ter controle op de nakoming
van non-discriminatie bepalingen door de 20.000 contractanten met de Ge-
meente Londen. Verschillende schrijvers, de Runnymede Trust en de Commis-
sion for Racial Equality dringen aan op effectuering van het toezicht op de na-
leving van de bepalingen.

Wat houdt dit instrument in de Verenigde Staten in? De in de overheidscon-
tracten opgenomen clausule stelt twee eisen:

1. dat de particuliere contractant zelf (alsmede zijn onderaannemers) zich
onthoudt van discriminatie;

2. dat de particuliere contractant (en zijn onderaannemers) zich extra in zal
spannen ('affirmative action') om te verzekeren dat sollicitanten worden
aangenomen, en dat de employée's tijdens hun dienstverband worden be-
handeld ongeacht, ras, huidskleur, afkomst etc.

Voor de grotere contractanten betekent dit dat zij een schriftelijk programma
van extra inspanning moeten maken en uitvoeren, waaruit duidelijk blijkt op
welke wijze de werkgever verwacht de kansen op werk voor minderheidsgroe-
pen te verbeteren. Zijn er delen van het bedrijf waar minderheidsgroepen on-
dervertegenwoordigd zijn, dan dient het programma doelstellingen ter verbe-
tering te bevatten alsmede een tijdschema waarbinnen dit bereikt dient te
zijn. De programma's kunnen ook aspecten zoals training, seminars, herstruc-
turering van werk, samenwerking met lokale belangengroeperingen en andere
speciale pogingen bevatten om ondervertegenwoordigde groepen op te ne-
men in het werknemersbestand. Alvorens grote overheidscontracten ter waar-
de van meer dan 1 miljoen dollar worden gegund moet er vooraf een clearing
worden aangevraagd bij een 'compliance agency'.

De Nederlandse situatie
In Nederland is het hanteren van dit middel nog niet geconstateerd. Wel werd
het beginsel al in 1958 neergelegd in artikel 3 van de Aanbeveling bij Verdrag
nr. 111 inzake discriminatie in arbeid en beroep van de International Labour
Organization, Genève, 25 juni 1958, Trb. 1962, 41; 1972, 70 en 1973, 48. De Fran-
se tekst van dit artikel 3 is te vinden in Tractatenblad 1962 nr. 41. De vertaling
in het Nederlands luidt:

'3. Ieder lid dient:

a) de toepassing van de beginselen van niet-discriminatie te waarborgen:

1. ten aanzien van beroepsuitoefening onder rechtstreeks toezicht van een
nationale autoriteit;

2. bij de werkzaamheden van diensten voor beroepskeuzevoorlichting, be-
roepsopleiding en arbeidsbemiddeling onder leiding van een nationale
autoriteit;

b) voor zover mogelijk en noodzakelijk de naleving van deze beginselen te be-
vorderen ten aanzien van andere beroepsuitoefening en van andere instel-
lingen voor beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding en arbeidsbemid-
deling, zoals door:

1. de toepassing van deze beginselen door de diensten en instellingen van
deelstaten of provincies van een bondsstaat, zowel als door gemeenten,
en door industrieën en ondernemingen in overheidseigendom of onder
overheidstoezicht aan te moedigen;
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2. de toekenning van overeenkomsten, welke uitgaven uit overheidsfond-
sen vereisen, afhankelijk te stellen van de naleving van deze beginselen;

3. het verlenen van subsidies aan instellingen voor beroepsopleiding en
van vergunningen voor particuliere bureaux voor arbeidsbemiddeling of
voor beroepskeuzevoorlichting afhankelijk te stellen van de naleving
van deze beginselen.'

Met name het gestelde onder b(2) is hier van belang. Deze bepaling maakt
sinds het begin van de jaren zestig deel uit van de Nederlandse rechtsorde,
maar is, voorzover bekend, nog niet toegepast.

6.7.2 Non-discriminatie-clausules in subsidie-overeenkomsten
De situatie in de andere landen
Over de hantering van het instrument om in overheidsovereenkomsten, waar-
bij subsidies worden verleend, bepalingen op te nemen strekkende tot non-
discriminatie en/of extra inspanning ten behoeve van leden van minderheids-
groepen, is weinig materiaal aangetroffen. In het Verenigd Koninkrijk is hele-
maal geen aanwijzing gevonden dat men aan dit instrument denkt. In de Ver-
enigde Staten is in Title VI van de Civil Rights Act 1964 een verbod opgenomen
om te discrimineren bij programma's en activiteiten waarvoor federale finan-
ciële hulp of bijstand wordt verkregen, zulks als voorwaarde voor de verkrij-
ging. In dat land heeft volgens John C. Roberts een aantal federale bureau's
getracht met deze voorwaarde het gedrag van particulieren en bedrijven te
beïnvloeden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen en standaar-
den van de EEOC (zij worden `geleend') en evenals de EEOC richten de bestrij-
ders zich voornamelijk op praktijken op de arbeidsmarkt.

Het Department of Health, Education and Welfare (HEW) heeft een speciaal
Office of Civil Rights opgezet om een non-discriminatie-programma in het on-
derwijs in het leven te roepen en uit te voeren. Dit betrof niet de toelating van
studenten tot het hoger onderwijs, maar het benoemingsbeleid van weten-
schappelijke medewerkers en ander personeel. Net als het geval is met de
Executive Orders die een schriftelijk plan vereisen van grote contractanten
heeft men deze eis ook opgelegd aan de instellingen van hoger onderwijs. Dit
heeft tot grote fricties met de universiteiten geleid, naar de mening van Ro-
berts vooral omdat HEW de werkgelegenheid aan academische universiteiten
analoog aan die van gewone werkgevers probeerde te behandelen, met zijns
inziens desastreuse resultaten. Ofschoon de sanctie - stoppen met de subsi-
dies - voldoende te betekenen heeft, is dit wapen zelden of nooit gebruikt.
De onderhandelingen over programma's tot extra inspanning met betrekking
tot het benoemingsbeleid van personeel aan universiteiten staan dan ook
naar de mening van John C. Roberts in de ogen van vele critici van deze proce-
dure model voor bureaucratische uitwassen en verspilde moeite.

De Nederlandse situatie
Het lijkt niet ondenkbaar dat in een land als Nederland, waar weinig schroom
bestaat om voor elke te ondernemen activiteit een overheidssubsidie aan te
vragen, dit middel actief gehanteerd zou kunnen worden. Een eerste aanzet is
wellicht de onverholen dreiging in de circulaire van de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 18 april 1983 in-
zake de huisvesting van minderheden (zie paragraaf 5.5), waar gesproken
wordt van 'zwaardere middelen' indien oplossingen niet gevonden kunnen
worden in de sfeer van overleg en overreding. Tenslotte wordt de hantering
van het subsidie-instrument aanbevolen in het hierboven in paragraaf 6.7.1 ge-
citeerde artikel 3 van de aanbeveling bij ILO-verdrag nr. 111 voor instellingen
voor beroepsopleiding.
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6.7.3 Non-discriminatie-clausules in vergunningen
De situatie in de andere landen
Het opnemen van bepalingen verplichtende tot non-discriminatie en/of extra
inspanning ten behoeve van leden van minderheidsgroeperingen in van over-
heidswege te verlenen vergunningen is een onderwerp dat in het Verenigd Ko-
ninkrijk voorzover tenminste uit dit onderzoek is gebleken (nog) niet actueel is.

In de Verenigde Staten hebben sommige grote federale toezichthoudende of
vergunningverlenende instanties zoals de Federal Communications Commis-
sion (zend- c.q. telefoonmachtigingen) en de National Labor Relations Board
(arbeidsmarktverhoudingen en certificering van vakbonden) op eigen initia-
tief, dat wil zeggen zonder wettelijke opdracht of bevoegdheid, de voorwaarde
gesteld dat er niet gediscrimineerd wordt in het personeelsbeleid of bij het
maken van programma's dan wel het toelaten van leden, of bij interne verkie-
zingen. Niet bekend is of de ultieme sanctie, weigering van de vergunning of
intrekking van de vergunning, ooit is toegepast. John C. Roberts geeft een
voorbeeld van een geval, waarin de EEOC tijdens een procedure tegen Ameri-
can Telephone and Telegraph Company door een klacht in te dienen bij de Fe-
deral Communications Commission, die verhogingen van telefoontarieven
dient goed te keuren, zoveel druk op dit bedrijf wist uit te oefenen, dat in de
procedure een gunstige schikking kon worden bereikt, die ertoe bijgedragen
heeft discriminatoire praktijken bij A.T. & T. uit te bannen.

De Nederlandse situatie
In Nederland is, voorzover bekend, op twee plaatsen het instrument van het
hanteren van vergunningen in wettelijke bepalingen neergelegd. Op de eerste
plaats bepaalt het eerder genoemde artikel 3 van de Aanbeveling bij ILO-
verdrag nr. 111 (zie paragraaf 6.7.2) dat het verlenen van vergunningen voor
particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling of voor beroepskeuzevoorlich-
ting afhankelijk gesteld dient te worden van de naleving van de beginselen
van non-discriminatie. Voorts moet ingevolge de Drank- en Horecawet (Stb.
1964, 386) jo. artikel 4 onder c. van het Besluit Eisen zedelijk gedrag Drank- en
Horecawet, zoals dat gewijzigd is bij Koninklijk Besluit van 22 april 1981 (Stb.
292), de vergunning worden ingetrokken van een bij herhaling ernstig discrimi-
nerende horeca-exploitant, dat wil zeggen in geval van herhaalde veroordeling
tot een geldboete van f 1.000,- of hoger wegens overtreding van artikel
429quater Wetboek van Strafrecht. Dit geldt sedert 6 juni 1981, doch er zijn
nog geen veroordelingen bekend die de toepassing van deze bepaling moge-
lijk gemaakt zouden hebben.

6.7.4 Discussie
De hier genoemde machtsmiddelen worden nog weinig in Nederland toege-
past. Enigszins in deze richting gaat het volgende tweetal initiatieven. Naar
aanleiding van binnengekomen klachten terzake van discriminatie door
horeca-exploitanten (nachtzaken), vooral in kaart gebracht door de werkgroep
Quater (afgeleid van artikel 429quater Wetboek van Strafrecht), hebben burge-
meester en wethouders van de gemeente Hilversum - na verkregen toestem-
ming van de gemeenteraad - als beleid gesteld dat in privaatrechtelijke con-
tracten tot het verhuren van ruimten aan horeca-exploitanten een non-dis-
criminatiebepaling wordt opgenomen. Ten tweede dient wederom gewezen te
worden op de circulaire van 18 april 1983 van de Staatssecretaris van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, waarin gedreigd wordt
met zwaardere middelen indien overleg en overreding bij het aanpassen van
het lokale woonruimteverdelingsbeleid onvoldoende resultaat opleveren.

Bestrijders van discriminatie in de Verenigde Staten en Engeland zijn in het al-
gemeen van mening dat aanwending van deze machtsmiddelen een zeer
krachtig wapen tegen discriminatie is. De kritiek die in dit verband gehoord
wordt richt zich in het algemeen niet op het wapen als zodanig, maar veeleer
op de wijze waarop hiervan gebruik gemaakt wordt. Handhaving en controle
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blijken moeilijk en erg arbeidsintensief.

Hoewel in het voorgaande non-discriminatie en extra-inspanning min of meer
in één adem genoemd zijn, lijkt het toch wel zinvol beide te onderscheiden.
Waar non-discriminatie een verplichting is die ook zonder clausules onder alle
omstandigheden geldt, betekent het vastleggen van deze eis in overeen-
komsten, vergunningen e.d. niet meer dan dat nog eens expliciet op de norm
gewezen wordt. Anders is het gesteld met de eis van extra inspanning. Deze
eis kan zowel gesteld worden ter vereffening van discriminatie in het verleden
als ter opheffing van achterstandssituaties en ter vergroting van gelijkheid
van kansen. Wellicht gaat men in een land met een eeuwenlange traditie van
achterstelling en discriminatie eerder tot het middel van het eisen van extra
inspanning ('affirmative action') over dan in een land, waar het verkeren in een
achterstandssituatie niet perse eerdere discriminatie impliceert.

Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat de overheid bij het verlenen van
subsidies of het afgeven van vergunningen eisen stelt. Wel is de vraag in hoe-
verre deze verband dienen te houden met het doel waarvoor deze gegeven wor-
den. Het is met andere woorden de vraag in hoeverre het gebruik maken van
de overheidsmacht om non-discriminatie en (vooral) extra inspanning af te
dwingen als een vorm van oneigenlijk machtsgebruik zal worden ervaren. Het
goede doel hoeft nog niet elk middel te heiligen. Veel zal daarbij afhangen van
de context en het onderwerp in kwestie. Wordt bv. een subsidie verleend ten-
einde bepaalde voorzieningen voor alle ingezetenen bereikbaar te maken of
gaat het om de toegang tot openbare gelegenheden dan lijken dergelijke be-
palingen meer aangewezen dan wanneer het gaat (om een andere uiterste te
noemen) om de vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.

6.8 Vormen van conflictoplossing en sancties
Het maken van onderscheid naar ras zonder objectieve en redelijke rechtvaar-
digingsgrond kan leiden tot een conflict. Een conflict tussen de discrimineer-
der en het slachtoffer of (veelal) de slachtoffers, voor de oplossing waarvan de
overheid een bepaalde verantwoordelijkheid op zich pleegt te nemen.
Het verzamelde materiaal laat zien dat er verschillende wijzen zijn waarop der-
gelijke conflicten kunnen worden opgelost.

De situatie in de andere landen
Allereerst is daar de verzoening, overreding of schikking, al dan niet met be-
hulp van een anti-discriminatie-instituut, rechter, of andere derde. Deze
methode is in Amerika veel toegepast en wordt ook in Engeland gebruikt.

Komen partijen niet tot overeenstemming dan zal op andere wijze een beslis-
sing genomen moeten worden. In België en Frankrijk ligt daarbij de nadruk op
het strafrecht en is de sanctie dus leedtoevoeging. Dat hierover ook anders
gedacht kan worden bewijst het Verenigd Koninkrijk, waar het Parlement op
principiële gronden een strafrechtelijke aanpak verwierp. Daarnaast is er ook
de verklaring voor recht (de rechter bepaalt alleen dat een bepaalde handeling
discriminatoir is). Andere vormen van sancties zijn de openbaarmaking van
het discriminatoire handelen (bv. door de einduitspraak te doen publiceren),
de openbare behandeling van een discriminatieconflict, het aanplakken van
een veroordelende uitspraak aan de pui van bv. een horeca-gelegenheid en de
berisping. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze sancties is dat zij het
slachtoffer van de discriminatie naar ras in feite niet zien staan; dit is wel het
geval bij de schadevergoeding, waaronder ook te verstaan het betalen van
loon met terugwerkende kracht, alsmede de zg. 'punitive damages', een soort
civielrechtelijke boete.

Er zijn echter ook remedies denkbaar - en met name in Amerika en Engeland
in gebruik - die meer op het bewerkstelligen van de situatie zoals die er zon-
der discriminatie uit had moeten zien gericht zijn. Daarbij kan gedacht worden
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aan:

het bevel tot indienstneming, promotie, of toelating tot een opleiding;

het bevel tot het verkopen of verhuren van een woning;

het bevel om niet langer onderscheid naar ras te maken bij de toelating tot
openbare gelegenheden.

Vervolgens zijn naast de genoemde ' straffen' ook remedies in de vorm van be-
loningen denkbaar. Lustgarten (1980, blz. 154) noemt in dit verband als posi-
tieve aansporingen tot non-discriminatie: belastingvoordelen of subsdidies
aan bedrijven die een beleid van gelijke kansen voeren, alsmede onderschei-
dingen voor hun managers(!)

Voorts is er het middel van 'affirmative action', dat wil zeggen extra inspan-
ning ten behoeve van minderheidsgroepen. Dit middel wordt wel door de Ame-
rikaanse rechter toegepast. Tenslotte zijn er ook administratieve remedies zo-
als de weigering om te contracteren dan wel subsidies of vergunningen te ver-
lenen.

De Nederlandse situatie
Waar in Nederland aanvankelijk een duidelijk accent op de strafrechtelijke be-
nadering heeft gelegen, ligt het voor de hand dat de tot nu toe gehanteerde
sancties vooral de vorm van leedtoevoeging (boetes) hebben aangenomen.
Daarnaast is het reeds enkele malen voorgekomen dat de rechter een horeca-
exploitant op straffe van verbeurte van een dwangsom verbood leden van min-
derheidsgroepen nog langer de toegang te weigeren.
Aanzetten tot andere vormen zijn eveneens reeds aanwezig. Zo werd eenmaal
in een zaak van discriminatie bij een openbare gelegenheid de symbolische
schadevergoeding van f 1,- aan elk slachtoffer toegekend (civielrechtelijke
voeging in de strafzaak), werd in de zaak Binderen de mogelijkheid van bevel
tot het alsnog beschikbaar stellen van een woning duidelijk als optie be-
vestigd en is de mogelijkheid tot het intrekken van een horecavergunning aan-
wezig.

Discussie
De vraag is thans in welke richting de conflictoplossing zich verder zal ontwik-
kelen en in hoeverre de wetgever hiertoe nog verdere mogelijkheden kan of
dient open te stellen. Wellicht zal het civiele recht, vooral in kort geding, meer
mogelijkheden bieden door ver- en geboden toekomstig gedrag te beïnvloeden
dan het strafrecht. In de Verenigde Staten is men deze weg vrij ver gegaan.
Civielrechtelijk zou men een ontwikkeling kunnen zien in de richting dat een
sociaal-economisch sterke partij zoals de overheid van de contracteervrijheid
gebruik maakt om non-discriminatoir gedrag alsmede extra inspanning ('affir-
mative action') af te dwingen. Ook de rechter zou in civilibus meer gebruik
kunnen gaan maken van rechterlijke bevelen om non-discriminatoir gedrag
alsmede extra inspanning af te dwingen.
Een eerste aanzet tot het afdwingen van vermeld gedrag in de administratief-
rechtelijke sfeer is gegeven in het in 1981 gewijzigde Besluit Eisen zedelijk ge-
drag Drank- en Horecawet. Dit zou verder uitgebouwd kunnen worden voor an-
dere sectoren, bv. voor instellingen als de woningbouwverenigingen. Even-
eens in de administratiefrechtelijke sfeer kan gedacht worden aan hantering
van het subsidie-instrument teneinde de ontvangers van subsidie te verplich-
ten tot non-discriminatie en/of extra inspanning. De dreiging met de in deze
gevallen zware sancties (intrekking of weigering van de vergunning dan wel
weigering de subsidie te verlenen of voort te zetten) zal de inschikkelijkheid
om vrijwillig medewerking te verlenen vergroten.
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6.9 Besluit

6.9.1 Verschillende benaderingen
In de voorgaande paragrafen is met name onder de hoofdjes 'discussie' een
aantal mogelijkheden om discriminatie naar ras te bestrijden genoemd (zie de
paragrafen 6.3 t/m 6.8).

Geconstateerd is dat de non-discriminatienorm in abstracto gesteld is. In de
praktijk van de bestrijding van discriminatie naar ras valt thans in Nederland
al enige verdere norminvulling en normafbakening te constateren, welke ont-
wikkeling voort kan gaan mits daar actief aan wordt gewerkt. Dit laatste zal in
sterke mate afhangen van de te kiezen instrumenten.

De vraag is thans in hoeverre er behoefte is aan een nadere specificatie van
de norm door middel van wetgeving of andere vormen van overheidsregel-
geving. De buitenlandse ervaring leert dat het stellen van de norm (ook een
zeer gespecificeerde en afgebakende norm) onvoldoende is om het beoogde
resultaat te bereiken en dat handhaving van de norm van groot belang is voor
het effectief terugdringen van raciale discriminatie, waarbij de wijze van hand-
haven speciale aandacht verdient. Handhaving van de norm kan geschieden
(en geschiedt) door diegenen, die rechtstreeks in hun belang getroffen worden
en die - dit niet accepterende - op enigerlei wijze voor hun rechten op-
komen. Handhaving kan evenwel ook geschieden door praktijken en patronen
van directe of indirecte (structurele) discriminatie op te sporen en te ver-
anderen.

Normhandhaving via de individuele klacht.
Met betrekking tot de individuele klacht (de eerste benadering) werd geconclu-
deerd dat deze in Nederland nog in een beginstadium verkeert in vergelijking
met bv. een land als de Verenigde Staten. Voorts dat in de meeste zaken die
het wel tot een rechterlijke behandeling brengen het individuele slachtoffer
vaak alleen als formele procespartij optreedt, wiens belang door actiegroepen
en/of welzijnsinstellingen wordt aangegrepen om (aldus de risico's van een
niet-ontvankelijk-verklaring door de rechter ontlopende) bepaalde praktijken
veroordeeld te krijgen. Staat men op het standpunt dat het voor een individu
ondoenlijk is om zonder deskundige hulp en bijstand een discriminatiezaak in
rechte met enige kans op succes aan te spannen, dan rijst vervolgens de
vraag op welke wijze het hanteren van het instrument van de individuele
klacht gestimuleerd en verbeterd zou kunnen worden. Nederland heeft een in-
middels ver uitgebouwd systeem van rechtsbijstand met gratis rechtsbijstand
(of de mogelijkheid om tegen verminderd tarief te procederen) voor personen
beneden bepaalde inkomensgrenzen. Voor hen die net boven deze inkomens-
grenzen zitten zal de keuze om wel of niet te gaan procederen in een geval van
discriminatie een moeilijke(r) afweging van kosten en (verhoopte) baten bete-
kenen.

Enerzijds lijkt het derhalve mogelijk aan te sluiten bij de huidige situatie,
waarbij de eerste-lijns-rechtshelpers de klagers bijstaan. Deze oplossing
biedt weinig perspectief indien in verband met de huidige economische situa-
tie in de kosteloze rechtsbijstand of in de griffierechten zodanige veranderin-
gen worden aangebracht, dat klagers in mindere mate dan voorheen voor hun
rechten zullen kunnen opkomen. Als dat het geval zal worden, dan is het ge-
ven van een zelfstandig wettelijk' actierecht aan actiegroepen en belangen-
organisaties een mogelijk oplossing om de drempel zo laag mogelijk te hou-
den. Gelet op het specialistisch karakter van discriminatiezaken zou overwo-
gen kunnen worden deze rechtshelpers extra ondersteuning en scholing te ge-
ven vanuit een centraal punt, dat tevens een coordinerende rol zou kunnen
spelen in die zin, dat zaken van principiële aard snel gesignaleerd worden en
bijzondere aandacht krijgen met het oog op het bevorderen van een voor de
bestrijding van raciale discriminatie gewenste rechtsontwikkeling. De voor-
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stellen van het NJCM en de gezamenlijke landelijke organisaties van minder-
heden lijken in deze richting te wijzen.

Anderzijds is er de mogelijkheid om een (semi-)overheidsinstituut te belasten
met het behandelen van individuele klachten. De behandeling zou kunnen
bestaan uit pogingen tot verzoening, overreding alsmede het innemen van een
officieel standpunt indien de verzoening niet gelukt. Dit is de in de Verenigde
Staten gevolgde weg van de 'administrative agencies' of 'regulatory
agencies', waarbij zij aangetekend dat deze 'agencies' in een aantal gevallen
beslissingen kunnen geven die in rechte afdwingbaar zijn, zij het vaak met be-
roep op de rechter. In Nederland valt een ontwikkeling naar dergelijke institu-
ten te bespeuren indien men de taak van de Commissie Gelijke Behandeling
in het Voorontwerp van een Wet gelijke behandeling beziet. Ook de Nationale
ombudsman heeft de bevoegdheid (en de plicht) om tegen de centrale over-
heid gerichte klachten (ook die wegens discriminatie naar ras) in behandeling
te nemen en daarover te beslissen, zij het dat aan een dergelijke beslissing
geen rechtsgevolgen verbonden worden zoals waartoe de gewone burgerlijke
rechter kan verplichten.

Het blijft de vraag of in het Nederlandse rechtssysteem de individuele klacht
een zekere wasdom zal bereiken. Niet alleen zijn er vele drempels voor het in-
dividu om tot het indienen en doorzetten van een klacht te komen, ook andere
factoren zoals misschien een andere rechtscultuur dan wel het ontbreken in
Nederland van instrumenten als de groepsactie ('class action') of het nog niet
volledig op dit terrein door de rechter erkennen van een zelfstandig actierecht
van rechtspersonen kunnen een rol in negatieve zin spelen.

Normhandhaving via het veranderen van patronen en praktijken
Met betrekking tot het aanpakken van patronen en praktijken van directe of in-
directe - structurele c.q. institutionele - discriminatie (de tweede benade-
ring) is geconstateerd dat dit instrument in de Verenigde Staten en het Ver-
enigd Koninkrijk steeds meer op de voorgrond komt. De verdere uitbouw van
dit ook aldaar nog sedert betrekkelijk korte tijd toegepaste instrument wordt
als een veelbelovende ontwikkeling beschouwd. Tevens is geconcludeerd dat
voor een enigszins effectieve hantering van dit instrument bevoegdheden no-
dig zijn, bv. om documenten op te vragen en in te zien, om verplichtingen als
een registratie te kunnen opleggen aan bv. bedrijven en instellingen, en om
getuigen te horen, kortom opsporende- en onderzoekbevoegdheden. Over der-
gelijke bevoegdheden beschikt de Nationale ombudsman, terwijl daaraan te-
vens in het Voorontwerp van een Wet Gelijke behandeling aandacht wordt
besteed. Aangezien deze bevoegdheden gewoonlijk alleen aan (semi-)over-
heidsorganen plegen te worden gegeven lijkt het voor de hand te liggen bij de
uitvoering van dit instrument aan een (semi-)overheidsorgaan te denken. Wil
men deze weg volgen dan zal het van belang zijn nauwkeurig na te gaan welke
bevoegdheden een dergelijk instituut dient te krijgen.

6.9.2 Keuzen met betrekking tot een anti-discriminatie-instituut
Het doen van een keuze zal naar men mag aannemen afhangen van de
doelstelling die men voor ogen heeft. Beoogt men vooral en in eerste instantie
de individuele slachtoffers van raciale discriminatie genoegdoening te ver-
schaffen zodat hun recht op gelijke behandeling werkelijk inhoud krijgt, be-
oogt men het aanpakken van structurele discriminatie, dat wil zeggen bij de
wortels, of beoogt men beide?

Benadrukt dient te worden dat deze keuze van wezenlijk belang is en niet in
het midden gelaten kan worden door bv. een instituut met beide doelstellin-
gen te belasten. De buitenlandse ervaring leert dat men begint met de behan-
deling van individuele klachten en dat de meer structurele aanpak in een late-
re fase aan de orde komt. Deze ervaring leert tevens dat de bestrijders van ra-
ciale discriminatie de ervaringen opgedaan bij de uitvoering van het eerste in-
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strument van belang achten bij de hantering van het tweede instrument. An-
derzijds evenwel zijn veel critici van mening dat de Amerikaanse en Engelse
instituten aan effectiviteit en geloofwaardigheid hebben ingeboet, doordat zij
zich op alle fronten tegelijk voor de strijd tegen raciale discriminatie hebben
ingezet; worden beide taken door een instituut tegelijkertijd verricht, dan is de
kans groot dat in de praktijk aan de behandeling van individuele klachten (ze-
ker als deze behandeling verplicht is zonder de mogelijkheid om zwakke
klachten niet in behandeling te nemen) toch de voorrang wordt gegeven. Het
ligt daarom voor de hand om op zijn minst te overwegen de behandeling van
individuele klachten institutioneel te scheiden van een meer structurele aan-
pak. Hoe nauwkeuriger de doelstelling is omschreven, des te groter lijkt de
kans van slagen.

Veel zal dus afhangen van de taken die men aan één of meer anti-discrimina-
tie-instituten denkt te geven. Van die taken hangt weer af welke bevoegdhe-
den voor een goede taakvervulling - mede gelet op de buitenlandse ervaring
- noodzakelijk zijn.

Min of meer onafhankelijk van bovengenoemde aspecten staat de vorm
waarin een en ander wordt gegoten; ook deze vorm is voor het eventuele
welslagen van belang.

Aan de hand van een zestal vragen zal onderstaand gepoogd worden een over-
zicht van mogelijkheden, varianten en dilemma's te geven. Pasklare antwoor-
den mag men niet verwachten. Wel zal bij elke vraag voorzover mogelijk inge-
gaan worden op de pro's en contra's van mogelijke varianten. Het gaat om de
volgende zes vragen.

1. Welke taken zouden aan een anti-discriminatie-instituut kunnen worden
gegeven, of welke taken dan wel combinaties van taken zouden aan ver-
schillende instituten kunnen worden gegeven ingeval van wenselijkheid
om tot verschillende instituten te komen?

2. Is het wenselijk dat er een anti-discriminatie-instituut komt voor alle gron-
den van discriminatie, zoals ras, sexe, andersgerichte sexuele geaardheid,
handicap e.d. of verschillende instituten voor de verschillende gronden?

3. Welke bevoegdheden zijn bij de verschillende taken nodig en aan welk
soort instituut zal dienen te worden gedacht in verband met de benodigde
bevoegdheden (overheid, semi-overheid, particulier)?

4. Welke vorm zou een anti-discriminatie-instituut kunnen krijgen?

5. Welke verhouding dient er tussen een anti-discriminatie-instituut te
bestaan en een andere instantie met bevoegdheden op dit terrein zoals bv.
de Nationale ombudsman?

6. Welke problemen kunnen er rijzen in de verhouding met de groepen van be-
langhebbenden (leden van minderheidsgroeperingen en hun organisaties)
en bv. de beslissers in de meerderheid of meerderheidsgroepen?

ad 1. Taak of taken van een anti-discriminatie-instituut
De volgende twee taken voor een anti-discriminatie-instituut kunnen als voor-
naamste worden gezien:

- de geïnstitutionaliseerde behandeling van individuele klachten;

het uit eigen beweging opsporen en (doen) veranderen van structurele vor-
men van raciale discriminatie (patronen en praktijken).
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Hier zal niet verder worden ingegaan op belangrijke bijkomende taken zoals
het geven van voorlichting zowel aan (potentiële) slachtoffers als aan (poten-
tiële) discrimineerders, het doen van (al dan niet statistisch, cijfermatig) on-
derzoek, het opstellen van richtlijnen, het bevorderen van goede raciale ver-
houdingen en het verhogen van de deskundigheid van de betrokkenen bij de
strijd tegen raciale discriminatie. Per taak zal nader bezien moeten worden
welke van deze bijkomende taken nodig zijn. Eveneens zal niet verder worden
ingegaan op het hanteren van het middel der overheidscontracten, subsidie-
overeenkomsten en vergunningen teneinde de wederpartij van de overheid te
bewegen tot non-discriminatie en/of extra inspanning ten behoeve van (leden
van) minderheidsgroepen. Deze laatste taken kunnen door hun aard slechts
door een (semi-)overheidsinstituut worden uitgeoefend, waarbij het,'zo men
dit middel zou gaan hanteren, van belang is dat de uitvoerende instantie bin-
nen de overheid voldoende macht krijgt om de op haar gezag voorgestelde ver-
anderingen ook daadwerkelijk door te voeren. Dit impliceert tevens een zekere
onafhankelijkheid.

De voordelen van het in behandeling nemen van individuele klachten zijn:

informele behandeling van een klacht en adviesmogelijkheid;

geen financiële gevolgen voor de klager als de klacht niet voldoende hard
(te maken) blijkt te zijn;

vermoedelijk lagere drempel dan bestaat voor de strafrechter of de burger-
lijke rechter (dit zal ook afhangen.van de mate van decentralisatie, welk
punt hier niet zal worden behandeld);

mogelijkheid van verzoening of schikking;

mislukt de verzoening of schikking dan heeft een deskundige de feiten op
een rij gezet, zodat de rechter deze niet zelf behoeft te onderzoeken;

ingeval van het lukken van een verzoeningspoging verlichting van de werk-
druk van de rechterlijke macht;

geen (negatieve) publiciteit voor de discrimineerder.

Als nadelen kunnen worden vermeld:

mogelijk grote druk om tot een verzoening te geraken, van welke druk de
minst deskundige partij (veelal het slachtoffer van raciale discriminatie)
uiteindelijk het meest te lijden heeft;

de grote kans op een niet binnen redelijke tijd te verwerken toevloed van za-
ken, waardoor achterstand en verlies aan vertrouwen zal kunnen optreden,
zeker als elke zaak verplicht behandeld moet worden;

de vraag welke criteria en standaarden gehanteerd worden door het insti-
tuut (in de Verenigde Staten bestaat een geheimhoudingsplicht voor de
verzoeningsfase en geen verplichting om criteria dan wel uitspraken te
publiceren);

de verhouding klager-instituut kan problematisch worden, aangezien de
klager het instituut ziet als staand aan zijn kant, terwijl het in feite een
semi-rechterlijke functie vervult.

Als voordelen van het opsporen van structurele vormen van discriminatie kun-
nen worden genoemd:
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- een direct actief optreden, aangezien niet gewacht behoeft te worden op
een klacht;

de kans om discriminatie bij de wortels aan te pakken (van belang aange-
zien vele gediscrimineerden vaak niet weten dat en wanneer zij gediscrimi-
neerd worden, vooral in gevallen van indirecte discriminatie);

een minder sterk procesachtige (klager-verweerder) situatie, en daardoor
minder kans op (persoonlijke) conflicten en formaliteiten;

grotere gelijkheid in machtsverhoudingen (instituut met gespecialiseerde
deskundigheid versus bv. werkgever of instelling), die beide in staat zijn in-
dien nodig een langdurige uitputtingsslag te leveren;

mogelijkheid om het onderzoek in alle rust voor te bereiden en zonder veel
publiciteit te doen plaatsvinden, wat ook in het belang van de onderzochte
is en dus diens bereidheid om mede te werken zou kunnen vergroten;

mogelijkheid van een strategische aanpak, waarbij een vanuit discrimina-
tiebestrijdingsoogpunt verdacht bedrijf of verdachte bedrijfstak het eerst
kan worden aangepakt.

De nadelen kunnen zijn:

de bureaucratische aanpak;

de lange duur van de onderzoeken;

de grote mate van arbeidsintensiviteit, dus hoge apparaatskosten,* mede
veroorzaakt door de specifieke deskundigheid van het personeel;

het risico dat het anti-discriminatie-instituut geen prioriteiten stelt dan wel
- gedwongen door de publiciteit of door minderheidsgroepen - steeds
moet inspringen op sterk de aandacht trekkende ad hoc gevallen van dis-
criminatie;

het feit dat standaarden en criteria al doende geformuleerd moeten wor-
den, welke onzekerheid verminderd kan worden door deze steeds opnieuw
in openbaar te maken richtlijnen vast te leggen.

Worden de beide taken door een instituut tegelijkertijd uitgevoerd dan wordt
het dilemma waar men voor staat zichtbaarder dan wanneer men de taken ge-
scheiden laat uitvoeren. In het geval van de Engelse CRE worden de beide ta-
ken door een en hetzelfde instituut uitgevoerd. Ook de meeste Amerikaanse
anti-discriminatie-instituten lijken beide taken tegelijkertijd aan te vatten, of-
schoon in het kader van de coordinatie van de werkzaamheden van de fede-
rale, statelijke en stedelijke instituten een zekere specialisatie op gang lijkt te
komen, welke specialisatie vermoedelijk ook afhangt van de fondsen waar-
over vooral de federale instituten kunnen beschikken. Door de werkzaamhe-
den van de statelijke en lokale instituten financieel te ondersteunen (door
middel van premies voor gewonnen zaken bv.), alsmede door hun grotere spe-
cifieke deskundigheid uit te lenen c.q. beschikbaar te stellen kunnen de grote
federale instituten, naar men mag aannemen, druk uitoefenen op de richting
van het beleid van de statelijke en lokale instituten.

In het begin van deze paragraaf zijn twee argumenten genoemd die ervoor
pleiten om de twee taken gescheiden te laten uitvoeren: ten eerste het feit dat
het zich op alle fronten tegelijk inzetten voor de strijd tegen raciale discrimi-
natie de effectiviteit en de geloofwaardigheid ongunstig kan beïnvloeden, en
ten tweede dat de kans groot is dat in de praktijk toch de voorrang aan de indi-
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viduële klachtenbehandeling wordt gegeven ten koste van de structurele aan-
pak. Aan deze argumenten kan thans nog worden toegevoegd, dat de beharti-
ging van de belangen van het ene individuele slachtoffer wel eens niet parallel
kan lopen met het aanpakken van structurele discriminatie, anders gezegd
het belang van het individuele slachtoffer is een belang van andere orde dan
het belang om bv. het personeelsbeleid van een werkgever in zijn geheel bij te
stellen. Dit kan tot onvermijdelijke keuzen binnen een instituut leiden, waarbij
de kans bestaat dat de interne discussies hierover de effectiviteit nadelig
beïnvloeden.

ad 2. Een anti-discriminatie-instituut voor alle gronden of verschillende in-
stituten voor verschillende gronden?
Technisch vertoont de bestrijding van discriminatie naar ras (ras, huidskleur,
afkomst, of nationale of etnische afstamming) dezelfde kenmerken als die
naar sexe, (met inbegrip van huwelijkse staat en andersgerichte sexuele ge-
aardheid) of die naar godsdienst, naar fysieke of psychische handicap, naar
leeftijd, naar het zijn van gewezen alcoholicus e.d.

In de Verenigde Staten bestrijden de meeste anti-discriminatie-instituten dan
ook discriminatie op al deze gronden of op een groot aantal daarvan,. zij het
dat daarbij wel de terreinen (arbeidsmarkt, toegang tot openbare gelegenhe-
den, huisvesting) voor elke grond afgebakend zijn. In 1980 maakten de gron-
den ras (in de ruime zin) en sexe samen 74% van het totale aantal klachten in-
gediend bij de Massachusetts Commission Against Discrimination uit, ras
47,1 % en sexe 26,9%. In 1970 was dat voor ras nog 67,9% en voor sexe 22,8%.

In het Verenigd Koninkrijk hebben de Sex Discrimination Act 1975 en de Race
Relations Act 1976 aparte uitvoerings- en handhavingsinstellingen: de Equal
Opportunities Commission en de Commission for Racial Equality. De twee
wetten zijn echter bijna gelijkluidend, terwijl ook in de rechtspraak en de doc-
trine erg gelet wordt op de ontwikkelingen in de verwante sectoren. Uitslui-
tend ter bestrijding van discriminatie naar godsdienst (op de arbeidsmarkt) is
voor Noord-Ierland bij de Fair Employment (NI) Act 1976 de Fair Employment
Agency in het leven geroepen, eveneens een aparte instelling.

Uit ons onderzoek is niet gebleken waarom de ontwikkeling in de twee ge-
noemde landen op dit punt verschillend is geweest, zoals ook niet van argu-
menten pro en contra is gebleken. Een voordeel van het Amerikaanse systeem
is het ontbreken van afbakenings- of competentieproblemen, dat wil zeggen
dat men niet het risico loopt als klager halverwege de behandeling tot de on-
dekking te komen dat men de verkeerde instantie benaderd heeft omdat de
klacht een andere grond heeft dan aanvankelijk werd verondersteld, en dus de
zaak verloren heeft aangezien bv. de in acht te nemen termijnen inmiddels ver-
streken zijn. Bovendien behoeft in het Amerikaanse systeem geen antwoord
gegeven te worden op de vraag wat er moet gebeuren met een klacht die bv.
zowel naar ras als naar sexe gegrond zou kunnen zijn. Een ander voordeel van
het Amerikaanse systeem is dat ervaringen opgedaan bij de bestrijding op de
ene grond gebruikt kunnen worden bij de bestrijding op de andere grond. Een
minder eenzijdige en tot te grote identificatie leidende benadering bij de
bestrijders kan tevens een gevolg zijn van dit systeem.

Een voordeel van het Engelse systeem kan zijn dat de doelgroepen (vrouwen,
minderheidsgroepen) wellicht een groter vertrouwen zullen stellen in speciaal
voor hen bedoelde instellingen. Een ander voordeel kan zijn dat binnen het in-
stituut discussies vermeden worden over de vraag welke van de doelgroepen
het meest en zwaarst gediscrimineerd wordt en dus de meeste aandacht (en
voorrang) verdient.

In Nederland bestaan er op het gebied van de sexe-discriminatie op dit mo-
ment twee (aparte) Commissies voor de gelijke behandeling van mannen en
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vrouwen, één voor de burgerlijke openbare dienst en één voor het particuliere
bedrijfsleven. Het ligt in de bedoeling deze twee te doen opgaan in de Com-
missie voor gelijke behandeling van personen zonder onderscheid op grond
van geslacht, homofilie of huwelijkse staat wanneer het Voorontwerp van een
Wet Gelijke behandeling wet zou worden. Voorts wordt ten aanzien van gehan-
dicapten in het Voorontwerp van een Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers
(WAG) een quotum-regeling van 5% voorgesteld, zulks ter vervanging van het
quotum van 2% in een Wet van 1947 8) . De controle op de naleving van deze
verplichting om per twintig werknemers tenminste één gehandicapte in dienst
te hebben wordt in handen van de bedrijfsverenigingen gelegd. Zonder dat een
discussie over voor- en nadelen van aparte instituten voor de verschillende
gronden heeft plaatsgehad lijkt de keuze voor Nederland derhalve reeds ge-
maakt te zijn.

ad 3. Welke bevoegdheden bij verschillende taken?
De bevoegdheden die nodig zijn om tot een goede en effectieve taakvervulling
te komen hangen af van het soort en de aard van de taak. Het zal duidelijk zijn
dat een individuele burger voor het indienen van een civielrechtelijke vorde-
ring geen bijzondere bevoegdheden nodig heeft. Beperkt de geïnstitutionali-
seerde behandeling van individuele klachten zich tot het geven van mentale,
juridische en/of financiële bijstand aan een klager dan lijken hier ook geen bij-
zondere bevoegdheden voor aan een instituut gegeven.te moeten worden. Dit-
zelfde geldt ook indien het instituut zich beperkt tot ondersteuning van rechts-
helpers.

Krijgt een anti-discriminatie-instituut een verzoenende of bemiddelende taak
dan zal het nodig zijn daaraan bevoegdheden tot het inwinnen van inlichtin-
gen te verlenen. Wil men dat het instituut ook zonder vrijwillige medewerking
van de vermeende discrimineerder de klacht kan onderzoeken, dan zal het in-
stituut over verdergaande bevoegdheden moeten kunnen beschikken zoals
bv. het inzien en opvragen van bescheiden of documenten, het betreden van
plaatsen en het oproepen van betrokkenen, en wellicht het horen (onder ede)
van getuigen.

Ook voor het behandelen van structurele vormen van discriminatie zullen de
benodigde bevoegdheden sterk afhankelijk zijn van de taak die men het insti-
tuut toedeelt. Voorzover voor een dergelijk onderzoek openbare en vrijwillig
verstrekte gegevens voldoende zijn kunnen de bevoegdheden minimaal of
zelfs niet nodig zijn. Wil men dat ook onderzoek kan worden verricht indien de
vermeende discriminerende instelling niet wil meewerken, dan zullen vergaan-
de bevoegdheden, zoals boven vermeld, nodig zijn. De vraag doet zich dan
voor of bij niet-medewerking sancties moeten kunnen worden toegepast. De
sancties op het niet verschaffen van de gevraagde inlichtingen of het weige-
ren van de medewerking zullen dan voldoende afschrikwekkend moeten zijn.
Als de onderzoeken ook gericht dienen te zijn op grote bedrijven, kan men zich
afvragen of een sanctie als een geldboete van ten hoogste f 5.000,- zoals in
het Voorontwerp van een Wet gelijke behandeling voldoende afschrikwek-
kend is.
De benodigde bevoegdheden zijn van dien aard, dat zij naar het voorkomt
slechts aan (semi-)overheidsinstellingen gegeven zullen worden.

ad 4. De vorm van een anti-discriminatie-instituut
De meest voorkomende vorm in de behandelde Angelsaksische landen is die
van een commissie, vaak in de beginfase breed samengesteld met het oog
op het verkrijgen van een zo groot mogelijke instemming en medewerking
van de verschillende geledingen van de samenleving (dus niet alleen minder-
heidsgroepen). Naarmate de bevoegdheden uitgebreider worden en de aan-

8) Zie Ars Aequi, jrg. 30 (1981), afl. 7, blz. 327-333.
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pak professioneler, verschuift het zwaartepunt naar het uitvoerend bureau, en
met name naar de directeur daarvan. Teneinde een zo breed mogelijk maat-
schappelijk draagvlak te houden krijgen sommige commissies een advies-
raad, waarin vertegenwoordigers van groepen die belang hebben bij de activi-
teiten van het anti-discriminatie-instituut zitting hebben.

Bij de grote instituten op federaal niveau zoals de EEOC in de Verenigde Sta-
ten lijkt de nadruk meer te liggen op deskundigheid en (in de Verenigde Sta-
ten) op de politieke kleur van de topfunctionarissen dan op het aangemerkt
worden als vertegenwoordiger van een bepaalde minderheidsgroepering. Kri-
tische schrijvers in het Verenigd Koninkrijk klagen erover dat leiders van min-
derheidsgroepen op deze wijze weggekocht worden, waardoor deze groepen
als het ware onthoofd worden.

Een éénhoofdige leiding zoals in Nederland bij de Nationale ombudsman is
nergens aangetroffen. Wel hebben sommige voorzitters van lokale of state-
lijke commissies kans gezien een sterk stempel op het beleid te drukken, zo-
als bv. blijkt uit het onderzoek van Mayhew naar de beginjaren van de Massa-
chusetts Commission Against Discrimination (MCAD).

Met betrekking tot de wijze van benoemen zij opgemerkt, dat de commissie-
leden van de in deze literatuurstudie behandelde Angelsaksische anti-discri-
minatie-instituten allen benoemd worden door politieke ambtsdragers: de bur-
gemeester in het geval van de New York City Commission en Human Rights,
de gouverneur in het geval van de New York State Commission on Human
Rights en de Massachusetts Commission Against Discrimination, de Presi-
dent in het geval van de Equal Employment Opportunity Commission en de
Secretary of State bij de Engelse Commission for Racial Equality. Bij de
EEOC wordt volgens het Amerikaanse systeem wel eerst de instemming van
het Congres verkregen (hoorzitting met de in aanmerking komende en door de
President voorgedragen kandidaat of kandidaten).

ad 5. Verhouding tussen een anti-discriminatie-instituut en andere instellin-
gen met bevoegdheden op het gebied van raciale discriminatie
Bij de evaluatie van de Amerikaanse ervaring is gewezen op het gebrek aan
coordinatie en aan een duidelijke afbakening tussen de verschillende institu-
ten. Dit probleem kan ook in Nederland gaan spelen, aangezien de Nationale
ombudsman de bevoegdheid heeft om klachten wegens ongelijke behande-
ling naar ras door overheidsorganen te behandelen. Hetzij door een wettelijke
regeling hetzij door afspraken tussen de verschillende instituten dient ge-
zorgd te worden voor duidelijkheid voor de klager tot welke instelling hij zich
met een klacht dient te wenden, dan wel voor het voorkomen dat dezelfde
zaak door verschillende instituten tegelijkertijd wordt behandeld.
Hetzelfde geldt indien een anti-discriminatie-instituut de bevoegdheid zou
krijgen bindende en ten uitvoer te leggen uitspraken te doen, in welk geval de
verhouding met de rechterlijke macht duidelijk wettelijk geregeld dient te zijn.

ad 6. De verhouding met de minderheidsgroeperingen en met de (potentiële)
discrimineerders
Naar het lijkt heeft een anti-discriminatie-instituut vooral met twee groepen
uit een samenleving te maken: enerzijds de (leden van de) minderheidsgroepe-
ringen, anderszijds de (leden met beslissende bevoegdheid uit de) meerder-
heid.

De buitenlandse ervaring leert dat de verhouding met beide groepen eigen
aspecten heeft, die nogal eens gekenmerkt lijken te worden door frustraties
en weerstanden.

Vooropgesteld dient te worden dat het uiteraard van de taak of taken van een
anti-discriminatie-instituut af zal hangen hoe daartegen aan zal worden geke-
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ken. Men kijkt nu eenmaal anders aan tegen een instituut met een semi-rech-
terlijke taak, dan tegen een instituut dat alleen morele bijstand kan verlenen.
Vervolgens is de wijze van uitvoeren van de taak van cruciaal belang.

Het verbonden blijven met de samenleving in al zijn geledingen alsmede het
behouden van voldoende politieke steun lijkt onontbeerlijk. Een situatie als in
het Verenigd Koninkrijk, waar de CRE door weinigen ernstig genomen lijkt te
worden, beïnvloedt niet alleen de effectiviteit van de CRE nadelig maar ook
het totaal van de raciale verhoudingen.

De minderheidsgroepen staan bij het uiten van kritiek op een anti-discrimina-
tie-instituut steeds voor het dilemma, dat teveel kritiek leveren op het functio-
neren van het instituut koren op de molen is van tegenstanders van deze vorm
van maatschappelijke interventie.

Ten aanzien van de mogelijkheid om leden met beslissende bevoegdheid uit
de meerderheid te overtuigen dat ras geen factor (meer) mag zijn bij het ne-
men van beslissingen laat de ervaring uit de Verenigde Staten zien dat bv. op
de arbeidsmarkt zeer veel bedrijven niet alleen een non-discriminatiebeleid
voeren maar ook tot verdergaande maatregelen als extra inspanning over zijn
gegaan. Een rol hierbij kan spelen de vrees achter het net te zullen vissen, in-
dien men gedwongen wordt niet-blanken aan te stellen en de concurrentie er
eerder bij is geweest om de best gekwalificeerden uit deze groep aan te stel-
len.

6.9.3 Niet-juridische middelen
Deze literatuurstudie is, zoals in de inleiding reeds gesteld, vooral gericht op
de juridische maatregelen die expliciet gericht zijn op de bestrijding van dis-
criminatie naar ras. Met betrekking tot deze juridische middelen zullen thans
keuzen gemaakt moeten worden. Het lijkt evenwel goed te bedenken, dat de
juridische benadering niet de enige is.

In zijn doctoraalscriptie onder de titel `Wat doen wij er zelf aan?' onderscheidt
drs. J. Sanders drie categorieën van methoden die minderheden gebruiken bij
het bestrijden van rasdiscriminatie; nl.: verandering van de maatschappij, ver-
hoging van de weerbaarheid bij de minderheden, en contact met de meerder-
heid.

Onder de eerste categorie begrijpt hij rechtszaken, nieuwe wetgeving en poli-
tieke actie, onder de tweede categorie wil hij scholing (bv. herwaarderings-
counseling), harde actie, academisch onderzoek en samenwerking met ande-
re minderheden verstaan, terwijl de derde categorie voorlichting en culturele
manifestaties, feesten en sport omvat.

Dat niet-juridische middelen met succes gehanteerd kunnen worden blijkt uit
een recent krantenbericht, dat in de Verenigde Staten de Coca Cola Company
vorig jaar na een maanden durende boycot van haar producten voor deze eco-
nomische druk zwichtte en toezegde meer zwarten te zullen aantrekken in lei-
dinggevende functies, wat onder andere leidde tot het eerste zwarte lid van de
raad van bestuur van het concern. Het volgende doelwit van deze kennelijk
geslaagde actie zou één van 's lands grootste bierbrouwerijen zijn.

In dit literatuuronderzoek is op verschillende plaatsen met name in de behan-
deling van de particuliere organisaties in de Verenigde Staten aangestipt wel-
ke vormen van actie de leden van minderheidsgroeperingen zelf hanteren, va-
riërende van processen tot demonstraties, protestmarsen en ook boycots.
Aan het recht, en de beoefenaars daarvan, gaat deze laatste soort gebeurte-
nissen uiteraard niet voorbij. Twijfel aan de mogelijkheden die het recht biedt,
aan het aanpassingsvermogen van de beoefenaars daarvan danwel ongeduld
over het uitblijven van resultaten kan ertoe leiden dat men zijn heil zoekt bij
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machtsmiddelen.

Er zal in Nederland een rechtsontwikkeling op het terrein van de gelijke be-
handeling tot stand dienen te worden gebracht ter voorkoming dat minder-
heidsgroepen hun vertrouwen in het recht als middel om het eerste grond-
recht ook in concreto gestalte te geven - en dus hun vertrouwen in Neder-
land als rechtsstaat - beschaamd zien 9). Dit geldt des te meer in een tijd
van economische teruggang, wanneer bv. het vraagstuk van de verdeling van
arbeid klemmender wordt. Moge deze literatuurstudie bijdragen tot meer ken-
nis en inzicht over de manieren waarop in andere landen raciale discriminatie
wordt bestreden, opdat daaruit lering voor de Nederlandse situatie kan wor-
den getrokken.

9) Zie Mr. H. Drion, 'Nondiscriminatie', redactionele kanttekeningen, Rechtsgeleerd Magazijn
Theenis-6 (1980), blz. 489-492.
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Bijlage 1
Opdracht literatuurstudie discrïminatiebestrijding

De Ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Cultuur en Maatschappelijk
Werk, verzoeken het WODC en de Directie Vreemdelingenzaken van het Minis-
terie van Justitie een studie uit te voeren naar de ervaringen die in andere, met
Nederland vergelijkbare, landen zijn verkregen met het nemen van maatrege-
len tegen rassendiscriminatie, in het bijzonder door een anti-discriminatie-
instituut.

Deze studie zal zodanig materiaal dienen te verzamelen dat mede op grond
daarvan een beslissing genomen kan worden over de vraag of het mogelijk en
zinvol is in Nederland een anti-discriminatie-instituut in te stellen, in de zin zo-
als bedoeld in de motie van het Tweede Kamerlid Mertens.
Voorts zal de studie een zodanig karakter dienen te hebben dat mede op grond
daarvan kan worden besloten welke taken en bevoegdheden een dergelijk in-
stituut zal dienen te hebben, hoe het dient te worden samengesteld en aan
wie het verantwoording schuldig zal zijn. Het begrip taken dient in deze ruimer
begrepen te worden dan alleen de behandeling van klachten, doch ook preven-
tieve en andere maatregelen te omvatten.

De begeleiding van dit onderzoek zal worden verricht door een begeleidings-
commissie waarin ambtenaren van de drie genoemde departementen als-
mede deskundigen buiten de ambtelijke sfeer zitting zullen hebben.
De onderzoeker en diens supervisoren hebben toegang tot de besprekingen
van de begeleidingscommissie.

De rapportage van dit onderzoek zal uiterlijk in juni 1981 gereed dienen te zijn.
Het onderzoek zal deel uitmaken van en gefinancierd worden door het onder-
zoekprogramma `etnische minderheden 1980/1981'.
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Bijlage 2
Samenstelling begeleidingscommissie
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mr. H.J.L. van der Linde,
beleidsmedewerker Directie Coordinatie Minderhedenbeleid (Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken);

drs. M.J.A. Penninx,
stafmedewerker stafafdeling beleidsvoorbereiding en maat-
schappelijke ontwikkeling (i.h.b. belast met onderzoek ten behoe-
ve van minderheden), (Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk);

prof. mr. A.H.J. Swart,
hoogleraar strafprocesrecht Willem Pompe Instituut voor Straf-
rechtswetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht);

dr. G.J. Veerman,
beleidsmedewerker Directie Coordinatie Minderhedenbeleid (Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken).
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Zie voor verslag van de conferentie: NJB 1979, blz. 575.
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bedrijfsleven, 14 mei 1980, KP/169.

Strobosch, mr. A.J. van Duijne.
Minimum-lengte-eis politie geen (indirecte) discriminatie? NJB, 7
mei 1983, afl. 19, blz. 607-609.

United States Laws Regarding Equal Employment of Women.
Studie van Marian Kennedy, Emancipatieraad, december 1982,
met als bijlagen o.a. richtlijnen en bepalingen van EEOC en
OFCCP.

Vries, mr. F.
Rassendiscriminatie verboden. Theorie en praktijk. Politiek en
cultuur, jrg. 40 (1980), nr. 1, blz. 21-30.
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van buitenlandse werknemers, Nederlands Centrum Buitenlan-
ders, november 1980.
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Bijlage 5
Lijst van verklaringen van enkele Amerikaanse en Engelse begrippen

Affirmative action
de beste vertaling van 'bevestigende actie' is vermoedelijk 'extra
inspanning' (Am.).

Administrative agency
ook wel 'regulatory agency' genoemd: onafhankelijk bestuursap-
paraat met varierende bevoegdheden, bv. regelgevend, uitvoe-
rend, controlerend, rechtsprekend (incl. sanctie opleggend) (Am.).

Bona fide occupational qualification
(Am.), in het Engels 'genuine occupational qualification': het heb-
ben van het (raciale of andere, zoals geslachts-) kenmerk is een er-
kend vereiste voor het naar behoren (kunnen) uitoefenen van de
functie.

Cease-and-desi st-order
een bevel om een handeling te staken en daarvan ook in de toe-
komst af te zien (Am.).

Civil proceedings
burgerlijk proces

Class action
groepsactie, dat wil zeggen een groep personen (die tussentijds
kan veranderen) met een gemeenschappelijk probleem maakt een
juridische actie bij de rechter aanhangig; door de uitspaak van de
rechter kunnen ook afwezigen gebonden worden (Am.).

Contempt of court
ongehoorzaamheid aan of belediging van een rechtbank, bv. door
het niet opvolgen van een rechterlijk bevel, waarvan gevange-
nisstraf of een boete het gevolg kan zijn.

Code of practice
stelsel van gedragsregels (Eng.).

Criminal offence
elk strafrechtelijk vergrijp

Equal opportunity
gelijke kansen

Ethnic monitoring
het controleren van of het toezien op etnische samenstelling.
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Executive Order
(Am.) Presidentieel besluit, waarbij wel regels kunnen worden ge-
geven, doch geen financiele lasten kunnen worden opgelegd.

Fair share
eerlijk deel van dat wat in een samenleving te verdelen is, zoals
werk, huisvesting e.d.

Formal hearing
hoorzitting waarvoor getuigen kunnen worden opgeroepen: doel
is feiten vast te stellen; partijen zijn aanwezig, of kunnen dat zijn..

Formal investigation
(Eng.) door CRE op eigen initiatief ingesteld onderzoek naar dis-
criminatie.

Injunction
een bevel of vonnis aan een partij om een bepaalde handeling te
verrichten of daarvan af te zien.

Informal investigation
het Amerikaanse equivalent van het Engelse forma) investigation.

Litigation capability
de bevoegdheid om in rechte op te komen.

Non-discrimination notice
(Eng.) aanzegging aan een persoon om de wet niet te overtreden,
alsmede om de CRE mede te delen welke maatregelen hij heeft
genomen om zijn praktijken te veranderen.

Pre-trial discovery
(Am.) soort onderzoek onder leiding van een rechter naar de feiten
zonder dat er nog een officieel proces aanhangig is gemaakt.

Reverse discrimination
omgekeerde discriminatie, dat wil zeggen dat diegenen die ge-
woonlijk de discrimineerders zijn (leden van de meerderheid) het
slachtoffer zijn van deze vorm van discriminatie; door velen syno-
niem geacht met de zg. positieve discriminatie, dat wil zeggen
voorkeursmaatregelen.

Reasonable.cause
de gronden die iemand met recht een ander doen verdenken van
een strafrechtelijk vergrijp of een onrechtmatige daad.

Subpoena
aanzegging om op een bepaalde tijd en plaats aanwezig te zijn
voor een bepaald doel, bv. om gehoord te worden als getuige of
om documenten te laten inzien.

Separate but equal-doctrine
apartheid is geoorloofd, mits de voorzieningen voor de verschil-
lende groepen maar gelijkwaardig zijn (Am.).

Systematic discrimination
letterlijk: lichaamsdiscriminatie, discriminatie die deel uitmaakt
van of onverbrekelijk verbonden is aan een systeem of organisatie
(Am.)

128



Victimisation
(Eng.), in het Amerikaans ook wel 'retaliation' (weerwraak) ge-
noemd: het discrimineren van iemand die in een discriminatie-
zaak bv. inlichtingen heeft gegeven of heeft willen getuigen, of die
zelf een discriminatiezaak heeft aangespannen welke bv. in een
schikking geeindigd is.
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