
Hoofdstuk 2
Gelijkheid en de grondwets-

herziening van 1983

1 Inleiding

Tot 1983 werd in de Grondwet, in artikel 4 bepaald:

Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben
gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.

In het tweede lid van hetzelfde artikel volgde een bepaling die nu tot het
vreemdelingenrecht gerekend moet worden. De bepaling stamde - met een lichte
wijziging in 1887 - uit de Grondwet van 1815, waarin de overeenkomstige
bepaling luidde:

Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hetzij
ingezetenen of vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op bescher-
ming van persoon en goederen.

De tussenzin ‘hetzij ingezetenen of vreemdelingen’ werd in 1887 uit de bepaling
verwijderd.

2 Van Staatscommissie-Van Schaik tot GW-herziening 1983

2.1. Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, ingesteld in 1950 onder
voorzitterschap van J.R.H. van Schaik, stelde voor het oude artikel 4 lid 1 te
verplaatsen naar een nieuw, zevende hoofdstuk van de Grondwet, getiteld ‘Van
de rechtswaarborgen’. In dat hoofdstuk werd een aantal in de bestaande Grond-
wet verspreid voorkomende grondrechten bijeengebracht, overigens zonder dat
daaruit mocht worden afgeleid dat de commissie ‘op principiële gronden er de
voorkeur aan heeft gegeven de zogenaamde grondrechten in de Grondwet als een
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1. Staatscommissie-Van Schaik, Eindrapport 1954, blz. 21.
2. Proeve van een nieuwe grondwet, 1966, blz. 57.

speciale groep van artikelen te ordenen.’  Het daartoe strekkende voorbeeld,1

voornamelijk in ‘constituties van nog jonge staten’, verdiende volgens de com-
missie voor de Nederlandse Grondwet geen navolging. Voorgesteld werd een
algemeen non-discriminatie artikel, luidende:

Een ieder heeft aanspraak op de rechten in de Grondwet genoemd,
zonder onderscheid van kunne, ras of godsdienst.

De commissie wenste daarmee de verbondenheid tot uitdrukking te brengen met
die landen waarin discriminatie als onrechtvaardig wordt beschouwd. Bovendien
zou zo de Nederlandse steun voor de VN-Declaratie over de mensenrechten van
1948 en de ratificatie van het Europese mensenrechtenverdrag van 1950 en het
ontwerpverdrag inzake de rechten van de vrouw een uitdrukkelijke basis in de
Grondwet krijgen.

2.2. De Proeve

De opstellers van de Proeve van een nieuwe grondwet - de afdeling Grondwets-
zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenspraak met een werk-
groep van externe deskundigen - stelden voor, de Grondwet te beginnen met een
als artikel 1 op te nemen bepaling, luidende:

Aan allen die zich in Nederland bevinden wordt gelijke bescherming
van persoon en goed verleend.

De bepaling was bedoeld als het openingsartikel van een afzonderlijk eerste
hoofdstuk, waarin de traditionele klassieke grondrechten zouden zijn opgenomen.
Op het voetspoor van de Staatscommissie-Van Schaik beoogde de Proeve ook
slechts redactionele wijziging, zonder een inhoudelijke verandering.

Aan een voorafgaande algemene non-discriminatiebepaling, zoals voorgesteld
door de Staatscommissie-Van Schaik, hadden de opstellers van de Proeve geen
behoefte. Men vond een dergelijk artikel niet passen in de opzet van het door hen
voorgestelde hoofdstuk over de grondrechten. Het was uitdrukkelijk slechts hun
bedoeling bepalingen op te nemen, die een aanvulling inhielden op de bepalingen
van het Verdrag van Rome 1950.  Het daarin opgenomen artikel 14 beoordeelde2

dat de Proeve verder strekte dan het voorstel van de Staatscommissie-Van
Schaik, zodat men daaraan geen behoefte had.

Over de inhoud van het voorgestelde artikel 1 zegt de Proeve ten slotte dat het
daarbij gaat om een bepaling waaraan, naast de in de Grondwet opgenomen
grondrechten, zelfstandige betekenis moet worden toegekend, ‘aangezien het het
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algemene rechtsbeginsel van gelijke behandeling in gelijke gevallen tot uitdruk-
king brengt.’3

2.3. Staatscommissie-1967

In het in 1967 aangeboden rapport van de Staatscommissie van advies inzake de
Grondwet onder voorzitterschap van J.L.M.Th. Cals en A.M. Donner (hierna:
Staatscommissie-1967 genoemd) werd met zoveel woorden een bepaling voorop-
gesteld, die luidde:

Ieder die zich in Nederland bevindt wordt gelijke bescherming van
persoon en goed verleend, zonder onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, ras en geslacht.

Het argument voor de vooropstelling was, dat ‘het behoort tot de fundamenten
van onze rechtsorde dat aan een ieder gelijke bescherming wordt verleend, zonder
aanzien des persoons.’  De Staatscommissie constateert, dat de bepaling, on-4

danks verschil van inzicht omtrent de draagwijdte van de erin verwoorde waar-
borg in het verleden, kan worden begrepen als de uitdrukking van het
‘rechtsbeginsel van gelijke behandeling in gelijke gevallen’.

De vooropstelling doet door de wijze waarop die wordt verdedigd, vermoeden
dat het bij de bepaling weliswaar gaat om een beginsel behorende tot de funda-
menten van onze rechtsorde onder wellicht meer beginselen, maar dat er toch een
fundamenteler beginsel in moet worden gezien dan bij de overige bepalingen
over grondrechten het geval is.

Anders dan de Proeve verbindt de Staatscommissie-1967 wel een verbod van
discriminatie aan het beginsel van de gelijke behandeling. Zij bedoelt daarmee
juist uitdrukkelijk de formulering van de Grondwet op de hoogte van de
overeenkomstige bepalingen van internationale verdragen te brengen door een
verwijzing naar bepalingen van VN-verdragen  die op dat moment nog steeds in5

voorbereiding waren.
Op twee punten bestond binnen de Staatscommissie-1967 verschil van mening:

de vraag of het artikel zich ook tot de wetgever diende te richten en de vraag naar
de horizontale werking van de bepaling.

Een meerderheid binnen de commissie meende dat het gelijkheidsbeginsel
slechts tot toetssteen voor de rechtstoepassing zou kunnen strekken. Ten aanzien
van de wetgeving diende de bepaling weliswaar als richtsnoer, maar het oordeel
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over de mate van concretisering diende daarbij aan de wetgever zelf te worden
overgelaten. Het moest voor de wetgever mogelijk blijven te categoriseren.
Verwezen werd naar de fiscale wetgeving, waar het mogelijk zou moeten blijven
nominaal gelijke heffingen op te leggen met voorbijzien aan individuele draag-
kracht.

Een minderheid, bestaande uit de leden Jeukens en Meuwissen , was van oor-6

deel dat het gelijkheidsbeginsel ook voor de wetgever diende te gelden, waarbij
de rechter de mogelijkheid moest worden gegeven de wet - zij het marginaal - op
inachtneming van het gelijkheidsbeginsel te toetsen. Uit het minderheidsrapport
van beide leden valt af te leiden dat het hun er vooral om te doen was het karakter
van het gelijkheidsbeginsel als een waarborg tegen willekeur te benadrukken. In
dat verband wijzen zij op zaken als de gebondenheid van het bestuur aan alge-
meen verbindende voorschriften, de aanvaarding van het beginsel als een in het
algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur en de constitu-
tionele waarborgen voor de eenheid van rechtspraak. Zo vindt de verwezenlijking
van het gelijkheidsbeginsel als een in een democratische rechtsstaat algemeen en
fundamenteel rechtsbeginsel, plaats in een proces van rechtsvinding, waarin niet
alleen wetgeving, bestuur en rechter voortdurend participeren, maar waarin
wetgeving en jurisprudentie elkaar ook steeds opnieuw beïnvloeden en corrige-
ren. Juist ook door de aard van het moderne rechtsvindingsproces kan de wetge-
ver bij een binding aan het gelijkheidsbeginsel niet buiten schot blijven, ook de
fiscale wetgever niet.

Om dit in hun ogen bredere karakter van het gelijkheidsbeginsel nog meer in
het licht te stellen, stellen beide leden ook een andere redactie van het voorgestel-
de artikel 1 voor, luidende:

Alle mensen zijn voor de wet gelijk.

Ter ondersteuning van hun voorstel wordt gewezen op een negental parallelle
bepalingen uit andere Europese grondwetten.  Daarbij wordt door hen afgezien7

van de toevoeging ‘zonder onderscheid van godsdienst, levensovertuiging, ras
en geslacht’, om te voorkomen dat de bepaling het huns inziens meer beperkte
karakter van een non-discriminatiebepaling verwerft.

Volledigheidshalve moet er nog op worden gewezen dat de Staatscommissie-
1967 in meerderheid aanbeval de onschendbaarheid van de wet op het terrein van
de klassieke grondrechten op te heffen, door opneming van een nieuw
grondwetsartikel, luidende:

Wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepas-
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sing niet verenigbaar zou zijn met de bepalingen van deze afdeling.

Een soortgelijke bepaling was eveneens te vinden in de voorstellen van de Proe-
ve.  De overweging die tot opneming van deze bepaling leidde lag in een verwij-8

zing naar de mogelijkheid die voor de rechter in het bestaande systeem van de
Grondwet bestond met het oog op de werking van het Verdrag van Rome 1950.
Het zou ongerijmd zijn de burger een beroep op de rechter onthouden werd in het
geval dat de wetgever de grondrechten in de Grondwet zou schenden, terwijl die
mogelijkheid wel bestond voor grondrechten in het Verdrag van Rome.

Met betrekking tot de vraag naar de horizontale werking is er een verschil van
mening tussen het lid Meuwissen en de rest van de leden van de Staatscommis-
sie. De meerderheid is zeer absoluut in haar opvattingen. In de algemene para-
graaf over horizontale werking of derdenwerking van grondrechten valt  tout
court een afwijzing van de mogelijkheid van derdenwerking te lezen. Men dient,
aldus de commissie, de wetgever zijn taak niet uit handen te nemen door bij de
opzet van de grondrechten, de rechter de mogelijkheid te bieden een andere
rechtsontwikkeling in te zetten dan door de Grondwet wordt beoogd. En wat in
de Grondwet op het stuk van de mensenrechten wordt beoogd is voor de
Staatscommissie volstrekt duidelijk: grondrechten werken slechts in de verhou-
ding overheid-burger. Daarbij dient - zo verweert de commissie zich tegen de
opvattingen van het lid Meuwissen - de rechter zelfs voor de toekomst geen
opening te worden geboden tot de mogelijkheid voor derdenwerking.

In een minderheidsnota  toont Meuwissen de ontoereikendheid van het stand-9

punt van de meerderheid van de commissie aan. Richtsnoer bij de interpretatie
van grondrechten kan niet slechts de historische opzet van de grondwet tot nog
toe zijn; het gaat om ‘hetgeen hic et nunc - in de nieuwe omstandigheden - als
recht te gelden heeft.’  Het standpunt van de commissie kan in het geheel niet10

van toepassing worden geacht op bijvoorbeeld de grondrechten, zoals die in het
Verdrag van Rome (en in andere internationale documenten) zijn erkend. Los van
de bedoeling van de grondwetgever voltrekt de rechtsontwikkeling zich betrekke-
lijk autonoom; voorwaarde daartoe - aldus Meuwissen - is slechts dat de formele
en materiële momenten voor die rechtsontwikkeling aanwezig zijn. Grondrechten
hebben als formalisering van fundamentele rechtswaarden een werking die zich
niet laat opsluiten binnen uitsluitend de rechtsverhouding tussen overheid en
burgers. Daarom dient volgens de minderheidsnota het gelijkheidsbeginsel naar
zijn aard ook in horizontale rechtsverhoudingen te worden verwezenlijkt. Boven-
dien: het gelijkheidsbeginsel brengt bovendien mee dat de andere grondrechten
óók in particuliere rechtsverhoudingen worden gerealiseerd.

In verband met de vraag naar het preambulaire karakter van het gelijkheidsbe-
ginsel lijkt het ten slotte nog van belang te wijzen op de opvattingen die er bin-
nen de Staatscommissie-1967 leefden over de verhouding tussen klassieke en
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sociale grondrechten. In hoofdstuk I van deel I van haar rapport  betoogt de11

commissie dat een gescheiden behandeling van klassieke en sociale grondrechten
aanvaardbaar is. De commissie komt - zij het met enige aarzeling - tot deze
conclusie op het voetspoor van de Proeve, waarin gekozen werd voor een vol-
strekt gescheiden behandeling van de klassieke grondrechten enerzijds en van
wat genoemd werd, de maatschappelijke rechten anderzijds.12

In de zienswijze van de meerderheid vestigen de klassieke rechten primair een
onthoudingsplicht van de overheid; de sociale rechten daarentegen hebben in het
algemeen de strekking om de overheid tot het treffen van voorzieningen te
verplichten.  Deze overigens nog steeds wijd verbreide opvatting, die slechts13

oog heeft voor de formeel juridische structuur van beide soorten rechten, acht
Meuwissen onvoldoende voor het vaststellen van hun onderlinge verhouding.
Zijn bezwaar richt zich ertegen dat in die opvatting over de begripsvorming in
het recht de momenten individuele mens en gemeenschap van elkaar worden
geabstraheerd. Meuwissen vindt daarentegen: ‘alle recht heeft beide momenten in
zich en heeft derhalve betrekking op de verhouding mens-gemeenschap’. Bij de
klassieke grondrechten wordt het sociale of gemeenschapsmoment niet voldoende
‘meegedacht’ in een eenzijdig benadrukken van het individualistisch-staatsorga-
nisatorische moment van het vrijheidsbegrip, terwijl anderzijds bij de sociale
grondrechten de individuele vrijheid niet voldoende wordt ‘meegedacht’. ‘Sociale
grondrechten actualiseren vooral het verlangen naar een bepaalde overheidsacti-
viteit. Daarin ligt impliciet een wenselijk geachte herstructurering van de ge-
meenschap (maatschappij) besloten. Niettemin moet ook hier de vrijheid worden
meegedacht.’  Daarom hebben beide soorten rechten, aldus Meuwissen, hetzelf-14

de object, namelijk de menselijke vrijheid. Ze zijn weliswaar gericht op verschil-
lende aspecten van de vrijheid, die aspecten kunnen evenwel niet onafhankelijk
van elkaar gerealiseerd worden.

Op grond van dat alles is volgens het lid Meuwissen een scherpe onderschei-
ding van klassieke en sociale grondrechten onhoudbaar, waardoor een nieuwe
grondwettelijke systematiek onvermijdbaar is.

In de minderheidsnota Jeukens-Meuwissen werd bij dat alles gepleit voor het
vooropstellen van het gelijkheidsbeginsel opdat ‘toepassing en interpretatie van
het gehele hoofdstuk door het gelijkheidsbeginsel zal worden beheerst.’15

2.4. Wetsontwerp 11051

In het kader van de bemoeienissen om tot een algehele grondwetsherziening te
komen, werd in het zittingsjaar 1970-1971 een ontwerp van wet ingediend met
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betrekking tot bepalingen inzake grondrechten in de Grondwet. Voorgesteld werd
in het eerste hoofdstuk van de Grondwet, getiteld: ‘Van het Rijk en zijn inwo-
ners’ na een afdeling ‘Algemene bepalingen’, een ‘Tweede afdeling: Van de
grondrechten’ op te nemen, dat zou openen met een artikel 4, overeenkomstig de
voorstellen van de Staatscommissie-1967 luidende:

Ieder die zich in Nederland bevindt wordt gelijke bescherming van
persoon en goed verleend, zonder onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, ras en geslacht.

In de Memorie van Toelichting sluiten de indieners (onder wie de Minister van
Binnenlandse Zaken H.K.J. Beernink) zich wat betreft de inhoud van de bepaling
aan bij de opvattingen van de Staatscommissie. Hetzelfde geldt met betrekking
tot de vooropstelling van de bepaling in een eerste artikel, zij het van de afdeling
over de grondrechten.

Eveneens sluiten de indieners zich bij de opvattingen van de Staatscommissie
aan met betrekking tot de motivering voor de toevoeging van het discrimina-
tieverbod; het is een voldoen aan internationale verplichtingen, waarbij ‘nationa-
le en plaatselijke autoriteiten en openbare instellingen’ worden verplicht zich van
discriminatie te onthouden. Ook de opsomming van mogelijke discriminatiegron-
den heeft te maken met de overeenkomstige bepalingen uit internationale verdra-
gen.16

Het redactievoorstel van de Minderheidsnota Jeukens-Meuwissen (‘Alle men-
sen zijn voor de wet gelijk’) achtte de Memorie van Toelichting ‘van een zodani-
ge algemeenheid, dat een aldus geformuleerd grondwetsartikel weinig of niets
zou toevoegen aan de situatie, welke ook zonder een dergelijk artikel zou be-
staan.’  Juist de toevoeging van het discriminatieverbod zou aan de bepaling de17

ruimere inhoud geven en het artikel laten aansluiten bij de internationaal op gang
zijnde rechtsontwikkeling.

In het wetsontwerp werd niet voorgesteld de mogelijkheid te openen voor
rechterlijke toetsing van wetgeving aan (de bepalingen over grondrechten in) de
Grondwet. De indieners konden evenwel in de redactie van de bepaling zoals die
was voorgesteld door de Staatscommissie (‘bescherming’), niet lezen dat de
werking zich beperkte tot het terrein van de rechtstoepassing. Door een expliciete
mogelijkheid voor rechterlijke toetsing niet op te nemen meenden de indieners
een waarborg te hebben gegeven ‘dat het de wetgever zal zijn, die het laatste
woord heeft bij het bepalen van het antwoord op de vraag welke gevallen als
gelijk dienen te worden beschouwd.’18

Met betrekking tot de vragen over de verhouding tussen klassieke en sociale
grondrechten en de derdenwerking van grondrechten sluit de Memorie van Toe-
lichting zich eveneens aan bij de opvattingen van de meerderheid van de
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Staatscommissie-1967.
Tot een parlementaire behandeling van wetsontwerp 11051 is het niet geko-

men. In het zittingsjaar 1975-1976 is het vervangen door wetsontwerp 13872.19

De behandeling van dat wetsontwerp heeft uiteindelijk in 1983 geleid tot een
wijziging van de Grondwet op het stuk van de grondrechten.

2.5. Wetsontwerp 13872 

2.5.1. Memorie van Toelichting

In wetsontwerp 13872, mede ondertekend door Minister van Binnenlandse Zaken
W.F. de Gaay Fortman, werd gekozen voor een geheel nieuwe opzet van het
hoofdstuk over grondrechten. Voorgesteld werd een eerste hoofdstuk zonder
voorafgaande bepalingen over het rijk en zijn inwoners, anders dan toe in de
Grondwet gebruikelijk was. In het nieuwe hoofdstuk werden zonder nadere
onderverdeling bepalingen over klassieke en sociale grondrechten gezamenlijk
opgenomen. In de Memorie van Toelichting bij het tegelijkertijd ingediende
wetsontwerp 13873 over sociale grondrechten, geeft de regering toe dat de kwes-
tie van de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten een meer genuan-
ceerde benadering behoeft dan bijvoorbeeld door de Staatscommissie-1967 in
meerderheid was aangenomen. In die beschouwingen van de regering  klinkt20

veel door van de Minderheidsnota-Meuwissen bij het Tweede rapport van de
Staatscommissie. In de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid  had de21

regering al van een wijziging van haar opvattingen op dit punt blijk gegeven.
Het nieuwe hoofdstuk 1 ‘Grondrechten’ opent met artikel 1.1. luidende:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertui-
ging, ras of geslacht is niet toegestaan.

In de Memorie van Toelichting wordt uitleg gegeven over de sterk gewijzigde
redactie ten opzichte van de voorgaande voorstellen.

Met de wijziging van ‘gelijke (aanspraak op) bescherming van persoon en
goed(eren)’ in de voorgestelde formulering werd beoogd zekerheid te geven dat
het gelijkheidsgebod niet slechts voor de besturende en rechtsprekende, maar
evenzeer voor de wetgevende organen geldt. Dat daarbij overigens aan de wetge-
ver het laatste woord is voorbehouden bij de interpretatie van wat gelijk betekent,
wordt hier herhaald.

De voorgestelde uitdrukking ‘gelijk voor de wet’ wordt opnieuw gehekeld, nu
met de opmerking dat het de indruk zou kunnen wekken dat alle mensen precies
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dezelfde rechten en plichten zouden moeten hebben. Daartegenover meent de
Memorie van Toelichting nu juist, dat ‘het recht groepeert, categoriseert, onder-
scheidingen maakt, scheidslijnen trekt.’  In dit verband verwoordt de Memorie22

wat volgens de regering de kern van het gelijkheidsbeginsel is: ‘uitgangspunt is
de onvermijdelijkheid voor de wet groepsgewijs te moeten differentiëren
waardoor groepsgewijs ongelijkheden worden geschapen’. Als voorbeelden
gelden de regelingen voor minderjarigen, de fiscale politiek, de sociale wetgeving
en het subsidiebeleid. ‘Waar het op aankomt, is dat deze ongelijkheden gerecht-
vaardigd moeten zijn en dat gevallen welke zozeer met elkaar overeenstemmen,
dat een ongelijke behandeling niet op zijn plaats is, niet ongelijk worden behan-
deld.’  Deze opvatting wenste de regering met zoveel woorden in art. 1.1. tot23

uitdrukking te brengen: gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld.
De vervolgzin, het discriminatieverbod, ziet de regering vervolgens als een

toevoeging, enerzijds om een duidelijke aansluiting te verkrijgen aan de
internationaal op gang zijnde rechtsontwikkeling op het terrein van de non-discri-
minatie, anderzijds als een haar inziens vruchtbare concretisering van het algeme-
ne gelijkheidsbeginsel. ‘Het discriminatieverbod (...) geeft meer inhoud aan het
gebod om gelijke gevallen gelijk te behandelen en concretiseert dit voorzover dit
verbod de genoemde kenmerken betreft. Terwijl de eerste zin met name voor de
wetgever een vrij grote beleidsvrijheid openlaat, schrijft de tweede zin voor, dat
discriminatie wegens de daar genoemde kenmerken in geen geval is toegestaan.’24

Volgens de regering kan het gelijkheidsbeginsel niet inhouden, dat alle mensen
gelijke rechten en plichten hebben. Uitgangspunt is een categoriserende werking
van de wetgeving, die onvermijdelijk is. Daardoor wordt groepsgewijze ongelijk-
heid geschapen. Grondslag voor die ongelijkheid mag dan niet zijn één van de
kenmerken, die genoemd worden in het discriminatieverbod.

De toevoeging ‘politieke gezindheid’ als verboden discriminatiegrond wordt in
de Memorie van Toelichting gemotiveerd met een verwijzing naar de artt. 14
EVRM, en 2 en 26 IVBPR. De regering meent dat het verbod tot discriminatie
op grond van politieke overtuiging mag worden beschouwd als een wezenlijk
onderdeel van de heersende rechtsovertuiging over de gelijkheid. Dat zou overi-
gens de mogelijkheid onverlet moeten laten bij bijvoorbeeld de samenstelling van
colleges van advies en bijstand in verband met een evenwichtige samenstelling,
of bij benoemingen in verband met de bepaling van de geschiktheid, de politieke
overtuiging een rol te laten spelen. Dit voorbehoud zou tijdens de parlementaire
behandeling nog het nodige stof doen opwaaien. In eerste instantie is het stand-
punt van de regering evenwel bepaald door een onderscheid met betrekking tot
gelijkheid wanneer het gaat om behandeling van personen in verband met het
algemene overheidsoptreden of om het vaststellen van individuele geschiktheid
voor deelname aan het functioneren van diezelfde overheid.

Artikel 1.1. wordt in het wetsontwerp gepresenteerd als een onderdeel van het
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26. MvT, blz. 9-24.
27. Idem, blz. 12.
28. Idem, blz. 15.

geheel van de grondrechten. Het is daarom van belang na te gaan welke opmer-
kingen in algemene zin over de grondrechten worden gemaakt.26

Het doel van grondrechten is volgens de Memorie van Toelichting bij te dragen
aan de ontplooiing van elk individu naar eigen geaardheid door hem in een aantal
facetten van zijn persoonlijk leven te beschermen. Grondrechten kunnen slechts
in een maatschappelijk en geestelijk klimaat van verdraagzaamheid tot ontwikke-
ling komen. Op hun beurt bevorderen de grondrechten een dergelijk klimaat en
vormen zij de grondbeginselen van een menswaardige samenleving. Blijkens de
voor een nieuwe Grondwet gekozen systematiek vormen de grondrechten een
zelfstandig en gelijkwaardig onderdeel naast de andere onderdelen van de Grond-
wet.

Grondrechten zijn in tweeërlei opzicht niet absoluut: hun inhoud staat niet vast
onafhankelijk van tijd en plaats en de uitoefening ervan prevaleert niet te allen
tijde boven andere belangen.

Grondrechten richten zich volgens de regering niet slechts tot natuurlijke perso-
nen. Ook aan rechtspersonen en aan groepen en organisaties zonder
rechtspersoonlijkheid wordt beoogd rechten en aanspraken te verlenen, voorzover
dat naar de aard van het desbetreffende grondrecht zin kan hebben. Ten aanzien
van bepaalde groepen (m.n. ambtenaren) kunnen meer beperkingen op de uitoefe-
ning van grondrechten worden vastgesteld dan ten aanzien van andere burgers.
Die beperkingen moeten wel tot de beperkingsclausules van de desbetreffende
artikelen kunnen worden herleid.

In verband met de - overigens door de regering niet aan de orde gestelde - vraag
naar de universaliteit van grondrechten of van het gelijkheidsbeginsel, valt op dat
in de Memorie van Toelichting wordt benadrukt dat het internationale en het
nationale recht elk voor zich zelfstandige betekenis hebben. Het is niet gewenst,
de bescherming van de vrijheidssfeer van de burger geheel afhankelijk te stellen
van de toepassing van het internationale recht, ‘hoezeer zulks ook op grond van
de rechtstreekse werking van het Verdrag van Rome in de Nederlandse rechtsorde
theoretisch tot de mogelijkheden zou behoren. (...) Het internationale en het
nationale recht staan weliswaar in voortdurende wisselwerking en steunen elkaar,
maar vervullen niettemin elk een eigen functie. Een samensmelting dient naar ons
oordeel dan ook niet te worden nagestreefd.’27

Op het punt van de horizontale werking van grondrechten is evenzeer sprake
van een evolutie van standpunten als bij de vraag naar de verhouding tussen
klassieke en sociale grondrechten. Ook hier meent de regering, dat een genuan-
ceerder benadering geboden is  dan bij de Staatscommissie-1967 en bij wetsont-28

werp 11051 het geval was. In de Memorie van Toelichting wordt om te beginnen
een opmerking gemaakt met betrekking tot het begrip van de horizontale of
derdenwerking van grondrechten. Criterium voor het antwoord op de vraag of
sprake is van derdenwerking kan de aard zijn van de rechtsverhouding tussen
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29. MvT, blz. 16.

partijen, maar ook de kwaliteit van de bij de verhouding betrokken rechtssubjec-
ten. De regering kiest voor het laatste criterium; publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke rechtsfiguren komen, aldus de Memorie van Toelichting,
zozeer verweven voor, dat een daarop berustend criterium voor de gelding van
grondrechten in tal van gevallen niet hanteerbaar is. Bovendien zou zo'n criteri-
um ruime mogelijkheden bieden voor willekeur en rechtsongelijkheid, aangezien
in vele gevallen wel een privaatrechtelijke oplossing te construeren valt, wanneer
de publiekrechtelijke niet het beoogde gevolg heeft.

De regering koppelt haar opvatting aan de term horizontale werking. Horizon-
tale werking van grondrechten is daarom haars inziens de werking van grond-
rechten in de rechtsverhouding tussen burgers onderling. Derdenwerking van
grondrechten zou dan een meer omvattend begrip zijn en ook bedoelen te verwij-
zen naar de werking van grondrechten in de rechtsverhoudingen tussen overheid
en burger, waarbij privaatrechtelijke rechtsfiguren worden gebruikt. Omdat de
regering meent, dat de grondrechten in acht genomen dienen te worden in elke
rechtsverhouding waarin de overheid jegens de burgers betrokken is - onafhank-
elijk van de vraag of gebruik gemaakt wordt van publiekrechtelijke of privaat-
rechtelijke rechtsverhoudingen - behoort de werking van grondrechten in de
rechtsverhouding tussen overheid en burger, waarbij gebruik gemaakt wordt van
privaatrechtelijke rechtsfiguren, tot de normale werking van grondrechten. Be-
gripsmatig zou de vraag naar de derdenwerking van grondrechten die laatste
situatie mede omvatten, terwijl de vraag naar de horizontale werking van grond-
rechten zich zou beperken tot de rechtsverhouding tussen burgers onderling. De
terminologie van de regering volgend, zou men dan de vraag van de privaatrech-
telijke werking van grondrechten verschillend moeten beantwoorden naar gelang
de overheid wel of niet in het privaatrechtelijk geding partij is. Is zij dat wel dan
staat de werking van grondrechten vast; is zij dat niet, dan is die werking kwes-
tieus. Slechts in dat laatste geval is er sprake van het vraagstuk van de horizonta-
le werking van grondrechten.

Bij dat vraagstuk moet dan, aldus de regering, gekozen worden voor een bena-
dering waarbij ‘het probleem van de derdenwerking van zijn dogmatisch karakter
wordt ontdaan en wordt teruggebracht tot de normale proporties van grondwets-
interpretatie.’  Interessant is vervolgens de constructie van een soort verglijden-29

de schaal van wijzen waarop van minder tot meer vergaande mate doorwerking
van grondrechten in horizontale verhoudingen kan worden verkregen. Het minst
ver zou gaan een opdracht aan de wetgever een nader geformuleerd belang of
beginsel in particuliere verhoudingen te verwezenlijken. Iets verder gaat de
grondrechtsnorm, die zich niet alleen tot de wetgever richt, maar zich ook aan de
rechter presenteert als een belangrijke waarde waarvan de rechter de invloed
ondergaat bij de interpretatie van privaatrechtelijke regels of begrippen. Vervol-
gens kan het grondrecht zelfstandig een rechtsbelang uitdrukken, dat de rechter
bij de afweging van belangen mede in aanmerking moet nemen. Nog weer verder
gaat een grondrecht dat de uitdrukking is van een rechtsbeginsel waarvan de
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30. Idem, blz. 15-16.
31. Hand. TK, 1975-1976, 13872, nr. 4.

rechter slechts op zwaarwegende gronden mag afwijken. Ten slotte kan het
grondrecht beogen zich dwingend aan de rechter op te leggen en slechts die
afwijkingen toe te staan, welke tot een grondwettelijke beperkingsclausule
herleidbaar zijn.30

Inzake de optie tot dwingende rechterlijke toepassing worden geen voorstellen
gedaan. De rechter wordt voorzover het de grondrechten betreft vrijgelaten, maar
dat was hij ten aanzien van horizontale verhoudingen ook al volgens de niet-
herziene Grondwet. Er wordt hem door de grondwetgever slechts niet alsnog iets
verboden. Daarin verschilt de toelichting op wetsontwerp 13872 van die op
wetsontwerp 11051 en de opvatting van de meerderheid van de Staatscommissie-
1967.

In vergelijking met dat laatste is gekozen voor de lijn die werd uitgezet in de
Minderheidsnota-Meuwissen bij het Tweede Rapport van de Staatscommissie.
Daarin was immers reeds geconstateerd dat grondrechten als formalisering van
fundamentele rechtswaarden zich niet laten opsluiten binnen uitsluitend de
rechtsverhouding tussen overheid en burgers. Het lag daarbij - gelet op de
afwezigheid van een reflexief moment in de Memorie van Toelichting - niet in de
rede een explicatie van dit voor de regering nieuwe standpunt te verwachten met
betrekking tot de inhoud van het gelijkheidsbeginsel van artikel 1.1. van het
wetsontwerp.

De paragraaf over het beperken van grondrechten in de Memorie van Toelich-
ting opent met de constatering van het bijzonder uitgestrekte toepassingsgebied
van de grondrechten. Volgens de regering zouden wetgeving en bestuur op een
aantal terreinen worden ontwricht, indien grondrechten steeds en ongelimiteerd
bij voorrang boven andere waarden en rechtsregels zouden moeten worden toege-
past. Blijkbaar zijn er terreinen van wetgeving en bestuur die zich niet goed
verdragen met de werking van de grondrechten. Er moet een mogelijkheid zijn
om te komen tot een afweging met andere waarden en belangen dan die door de
grondrechten worden gediend. Vervolgens wordt het probleem in eerste instantie
gezien als een competentie-probleem; wie is de bevoegde instantie die de bedoel-
de afweging verricht?

2.5.2. Advies van de Raad van State

De Memorie van Toelichting ging vergezeld van het advies van de Raad van
State  en een nader rapport van de indieners van het wetsontwerp, naar aanlei-31

ding van dat advies.
Een belangrijk element in het advies van de Raad is zijn kritiek op wat hij noemt
de leerstellige opzet van het wetsontwerp, zoals dat in de Memorie van Toelich-
ting tot uitdrukking komt en de mate waarin, volgens de Raad als gevolg daar-
van, vergaand gekozen wordt voor een gedetailleerde formulering van de
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grondrechtenbepalingen. De Raad meent dat met name de verwerping van de leer
van de algemene beperkingen de boosdoener is, waardoor de mogelijkheid voor
beperkingen dient terug te gaan op grondwettelijke clausulering van het grond-
recht. In zijn opvatting kan grote detaillering met het oog op de bescherming van
de autonomie van de burgers juist contraprodukctief zijn. Zijns inziens is een les
die van de geschiedenis kan worden geleerd; dat juist een grote detaillering kan
leiden tot gecompliceerde en daarom omstreden interpretatie.

De gedachtengang van de Raad wordt duidelijk uit zijn opmerkingen over de
horizontale werking van grondrechten. Bij de grondrechten gaat het om een voor
de verhouding tussen overheid en burger geldende positivering van algemene
rechtsbeginselen. Voor de verhouding tussen burgers onderling kunnen diezelfde
rechtsbeginselen heel goed op een andere wijze tot uitdrukking worden gebracht.
Volgens de Raad is dat in de civiele rechtspraak ook vrijwel steeds het geval
geweest. De waarde van positivering, ook op het terrein van de grondrechten, is
dus een betrekkelijke. Vergaande detaillering, als gevolg van een theoretisch
uitgangspunt, bemoeilijkt interpretatie - waarover de regering overigens ook
hoog opgeeft - eerder dan dat die erdoor wordt bevorderd, en zal met voortschrij-
dende veranderingen in de samenleving eerder belemmerend dan bevorderend
werken  voor de bescherming die grondrechten beogen te bieden. Met andere32

woorden: de aan grondrechten ten grondslag liggende rechtsbeginselen gaan niet
op in hun positiefrechtelijke formulering; ook buiten die formulering om hebben
die beginselen gelding bij het procédé van rechtsvinding.

In het kader van dit bezwaar van de Raad tegen vergaande detaillering geldt
dan de voorgestelde tekst van artikel 1.1. als voorbeeld. ‘Terwijl het huidige
artikel 4, eerste lid, Grondwet (1972, DB) reeds voldoende garantie biedt tegen
discriminatie en daarbij ook voor de wetgever impliciet een opdracht bevat die
reeds in verschillende wetsbepalingen uitwerking heeft gevonden, heeft de
Grondwetscommissie door typen van discriminatie te omschrijven, reeds de
mogelijkheid geopend tot het argumentum a contrario. (...) Het onderhavige
ontwerp maakt de betekenis van het ontwerp nog  onzekerder, door te spreken
van ‘gelijke gevallen’ en ‘gelijk behandeld’, termen die tot grote moeilijkheden
kunnen leiden, temeer omdat de Memorie van Toelichting zich voorstelt dat de
betekenis daarvan in de jurisprudentie zal worden uitgewerkt’.33

De bedoeling van de regering met de gekozen formulering buiten twijfel te
verheffen dat de eis van gelijkheid zich ook tot de wetgever richt, behoeft volgens
de Raad niet noodzakelijk tot de voorgestelde formulering te leiden. Ook de
bestaande formulering van art. 4 lid 1 GW 1972 houdt in dat de wetgever de
grondrechtstoepasser daartoe in de gelegenheid moet stellen en in zijn wetten dus
niet mag discrimineren. Overigens lijkt de gekozen terminologie de Raad niet
aangewezen te zijn: ‘de praktijk leert, dat gelijke gevallen niet of nauwelijks
voorkomen.’

Bij het artikelsgewijze commentaar herhaalt de Raad zijn bezwaar tegen de
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tweede zin van het voorgestelde artikel, dat door het noemen van enkele criteria
een dekmantel is aangereikt voor discriminatie op andere gronden. Het bezwaar
illustreert de opvatting van de Raad, dat een ruimhartige toepassing van aan de
grondrechten ten grondslag liggende rechtsbeginselen, niet per se gebaat hoeft te
zijn met een gedetailleerde beschrijving in positiefrechtelijke formuleringen.

Uit het nader rapport van de regering naar aanleiding van het advies van de
Raad van State blijkt dat de regering aanvankelijk een andere formulering van de
tweede zin van artikel 1.1. had voorgelegd, luidende:

Niemand mag wegens zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras of geslacht worden bevoordeeld of benadeeld.

De raad voorzag talrijke interpretatieproblemen, met name rond de termen be-
voordeeld en benadeeld. De regering reageert op die bezwaren met de opmer-
king, dat slechts als discriminatoir ervaren bevoordeling of benadeling was
bedoeld, reden waarom zij vervolgens met de in het wetsontwerp voorgestelde
formulering is gekomen. Men zou daaruit mogen afleiden dat het de regering dus
niet om het voorkomen van bevoordeling of benadeling in het algemeen gaat,
maar slechts om die, welke tot stand komt op gronden die als discriminatoir
worden ervaren. Met andere woorden: in dit stadium van de discussie gaat het bij
het discriminatieverbod niet zozeer om het effect van een behandeling, als wel
om de grondslag ervan, die niet in verschillen mag liggen, waarvan het rechtens
mee laten wegen discriminatoir zou zijn.

In haar reactie op het advies van de Raad van State geeft de regering nog blijk
van een opvatting over gelijke behandeling in gelijke gevallen die een reactie is
op een oud verschil van opvatting met betrekking tot de interpretatie van artikel 4
lid 1 GW 1972, waarvan kan gelden dat de formulering de voorkeur van de Raad
geniet.

De vraag die zich bij de formulering ‘gelijke aanspraak op bescherming van
personen en goederen’ voordeed, was of gekozen moest worden voor een enge
dan wel ruimte uitleg. In de ruime uitleg zou het dan gaan om een materieel
gelijke behandeling van ‘allen’, terwijl de enge interpretatie slechts een gelijke
bejegening van ‘allen, ongeacht hun recht’ zou bedoelen. De regering merkt bij
deze gelegenheid op, dat het haar bij het gelijkheidsbeginsel niet gaat om een
betekenis als bedoeld werd in de enge interpretatie van artikel 4 lid 1 GW 1972.
Het is mede daarom dat de regering van een ongewijzigd overnemen van de
‘oude tekst’ afziet. De formulering sluit derhalve niet bij voorbaat overheidsop-
treden uit dat gericht is op concreet ingrijpen in bestaande materiële rechtsong-
elijkheden als uitvloeisel van het door haar voorgestelde artikel 1.1.

De regering pareert de opmerking van de Raad, dat ‘de praktijk leert, dat gelij-
ke gevallen niet of nauwelijks voorkomen’ met tegenwerping dat ‘de Raad hier
de juridische betekenis van de term gelijke gevallen miskent. Het argument
daarvoor put de regering uit haar ook in de Memorie van Toelichting gegeven
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omschrijving van het gelijkheidsbeginsel.  Hier ‘De gelijkheid of ongelijkheid34

van gevallen wordt niet vastgesteld door alle aspecten van de gevallen met elkaar
te vergelijken, maar door slechts die aspecten in aanmerking te nemen welke in
de gegeven situatie relevant zijn. (...) Daarop berust de mogelijkheid om tot
wetgeving te komen. Gelijke gevallen komen dan ook, anders dan de Raad stelt,
in groten getale voor; gelijke behandelingen eveneens.’35

Het valt op dat wat in de Memorie van Toelichting een ‘onvermijdelijkheid
voor de wetgeving’ namelijk om groepsgewijs te differentiëren wordt genoemd,
hier ‘de mogelijkheid om tot wetgeving te komen’ heet. In het eerste geval is
wetgeving het belang, waarvoor onvermijdelijk is gelijk te noemen wat buiten dat
doel om wellicht ongelijk is; in het tweede geval is het criterium de een of andere
juridische relevantie, waardoor wetgeving mogelijk wordt. Dat betekent dat in de
Memorie van Toelichting het abstracte karakter van wetgeving het argument is
voor juridische gelijkheid, terwijl in het tweede geval juridische relevantie tot
concrete juridische gelijkheid leidt, waardoor concrete wetgeving mogelijk wordt.
Wat in de Memorie van Toelichting voor wetgeving noodzakelijke onvermijde-
lijkheid is, is in het nader rapport juridische relevantie geworden.  Het aan de36

realiteit van wetgeving ontleende argument voor juridische gelijkheid lijkt zo
toch een petitio principii te zijn. Als het recht (als wetgeving) veel gelijk heeft
gemaakt, komt juridische gelijkheid inderdaad veel voor. Een illustratie van wat
door de regering bedoeld wordt, levert wellicht de volgende cryptische zin uit het
nader rapport: ‘Bij de beoordeling van de gelijkheid of ongelijkheid van gevallen
moet worden overwogen of de te vergelijken gevallen aspecten hebben, welke
met het oog op de beoogde behandeling relevant zijn, en tevens zodanig verschil-
len dat daardoor een ongelijke behandeling gerechtvaardigd is.’  Even verder37

erkent de regering overigens de onmogelijkheid juridische gelijkheid te omschrij-
ven zonder juridische posities met de opmerking: ‘Men kan een bepaling als deze
(i.e. art. 1.1.), die bestemd is om mede gestalte te geven aan een rechtsstaat, niet
bestrijden met verwijzing naar een abjecte bestuurlijke praktijk in een dicta-
tuur.’38

2.5.3. Schriftelijke behandeling

In het Voorlopig Verslag van 17 augustus 1976  is in de inleidende paragraaf39

dezelfde zaak aan de orde onder het thema ‘aantasting van grondrechten door
grondrechten’, of zoals het later genoemd zal worden: misbruik van grondrech-
ten. Leden van een aantal fracties vragen zich af, of met een beroep op de grond-
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40. Het huidige artikel 6:162 BW.
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rechten een maatschappelijke of politieke ontwikkeling in gang zou kunnen
worden gezet in de richting van een beknotting van het genot van grondrechten
door anderen. Concreet was de vraag of er in het grondrechten-hoofdstuk van de
nieuwe Grondwet niet een bepaling, analoog aan artikel 17 EVRM zou moeten
worden opgenomen. Gewezen wordt op artikel 18 Grundgesetz BRD waarin
sprake is van misbruik van bepaalde grondrechten ‘zum Kampf gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung’.

Bij de beantwoording van deze vraag blijkt er een communis opinio met de
regering te bestaan, dat de oplossing van het vraagstuk moet worden gevonden in
het functioneren van de grondrechten binnen het geheel van de (reeds) bestaande
rechtsorde. Die behoeft ter gelegenheid van de grondrechten niet nog eens met
zoveel woorden te worden geëxpliciteerd. In het stelsel van de Duitse grondwet is
het uiteindelijk weer de rechter die een interpretatie van bijvoorbeeld de term
freiheitliche demokratische Grundordnung moet geven, juist ook waar het gaat
om de concrete werking van grondrechten. Uit de context van artikel 18
Grundgesetz blijkt immers van een freiheitliche demokratische Grundordnung
die rechtstreeks wordt medebepaald door de grondrechten zelf. Grondrechten zijn
bindend voor wetgeving, uitvoerende macht en rechtspraak (cf. art. 1 GG).

De redenering in Voorl. Verslag en Memorie van Antwoord is een geheel
andere. Bepalingen als artikel 17 EVRM of artikel 18 GG zullen de rechter in
politiek vaarwater kunnen brengen en dat acht men ongewenst. Het is - zo luidt
de redenering - ook niet nodig, omdat in het bestaande recht voldoende aankno-
pingspunten aanwezig zijn om ongewenst gebruik van grondrechten tegen te
gaan. Als voorbeeld wordt daarbij gewezen op bepalingen als art. 137c Sr en art.
1401 BW . Toegang tot dergelijke bepalingen kan telkenmale worden gevonden40

in de beperkingsmogelijkheden voor het concrete grondrecht. Ook hier weer heet
het dan dat op die wijze de waarborgfunctie van de grondrechten wordt gediend.

Met andere woorden: misbruik dat van grondrechten gemaakt zou kunnen
worden, kan worden tegengegaan door de bestaande wetgeving waartoe een
aanknopingspunt kan worden gevonden in de beperkingsclausules van de
grondrechtenbepalingen. ‘Het startpunt van de bescherming (is) in wetgeving
gelegen, die verder voor een belangrijk deel door middel van rechtspraak wordt
geëffectueerd.’  Men gaat geen avontuur aan met de grondrechten; daarvoor staat41

de (bestaande) wetgeving garant.
Bij de nadere behandeling van het voorgestelde artikel 1.1. spelen ook tijdens

de schriftelijke behandeling weer de kwesties, enerzijds van de redactie van de
eerste zinsnede tegenover die van het bestaande artikel 4 GW 1972 of de Minder-
heidsnota-Jeukens/Meuwissen bij het advies van de Staatscommissie-1967 en
van het arbitraire karakter van de opsomming van de criteria in de tweede zinsne-
de. De discussie verliest zich merendeels in een debat over allerlei concrete
voorbeelden van gelijke behandeling en non-discriminatie, die meer zicht geven
op de alledaagse politiek hoc erat in votis dan op de juridische betekenis van
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gelijkheid en non-discriminatie. Alles passeert de revue, de homofiele onderwij-
zer in het bijzonder onderwijs, zo goed als de communistische burgemeester;
zelfs de mannensociëteiten en de vrouwenhuizen blijven niet buiten beschou-
wing.

De schriftelijke behandeling wordt ten slotte afgesloten met de indiening van
een aantal amendementen waarvan er drie betrekking hebben op het voorgestelde
artikel 1.1. Het belangrijke is het amendement-Bakker waarmee wordt beoogd de
bezwaren op te vangen die aan de limitatieve opsomming van discriminatiegron-
den zijn verbonden. Volgens het amendement zou de tweede volzin van artikel
1.1. moeten worden gelezen als: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertui-
ging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toege-
staan.51

2.5.4. Mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer vindt plaats samen met die van
wetsontwerp 13873 over de sociale grondrechten.  De algemene beschouwingen52

leveren geen nieuwe specifieke gezichtspunten op. Het debat verloopt grotendeels
langs de bekende partijpolitieke scheidslijnen. Zo wordt van de kant van de VVD
(Kappeyne van de Coppello) opgemerkt, dat het formuleren van klassieke grond-
rechten aan het hoofd van de grondwet te beschouwen is als ‘een gelukkige
aanvang, niet alleen uit historisch oogpunt omdat de zogeheten klassieke grond-
rechten als het ware de eerste prikkel voor geschreven constituties zijn geweest,
maar vooral ook vanuit een principieel liberaal standpunt, dat de rechten van de
mens als individu in de gemeenschap voorop behoren te worden gesteld.’  En53

even verder: ‘Rechtsregels die beslag leggen op middelen om aan de burger het
verwezenlijken van een aantal vrijheden te garanderen, worden tegenwoordig
sociale grondrechten genoemd.’

Van de kant van de PvdA (Roethof) gaat het bij de sociale grondrechten juist
om een wezenlijk onderdeel van de vrijheid. Het gaat ‘bij het toekennen van
rechten niet om het louter formele maar om het materiële gelijkheidsbeginsel.’
Overigens wordt niet gepretendeerd dat een oplossing voor het probleem van de
verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten voorhanden is. Na een citaat
van G. Jellinek:

Die richtige Grenzen zwischen dem Ich und der Gesamtheit zu
erkennen, ist das höchste Problem, das denkende Betrachtung der
menschlichen Gemeinschaft zu lösen hat..'



28 2. GRONDWETSHERZIENING 1983

54. Idem, blz. 1998.
55. Idem, blz. 2121.
56. Idem, blz. 2150.
57. Idem.

wordt de vrees geuit, dat daarmee nog generaties bezig zullen zijn.54

Ook door de regering wordt nog aangeknoopt bij de klassieke opvatting over de
verhouding tussen beide soorten grondrechten: de sociale grondrechten ‘scheppen
voor de overheid een plicht om te zorgen voor een algemeen klimaat, waarin (de
klassieke) grondrechten kunnen functioneren. (...) Het gaat er om dat de omstan-
digheden niet van dien aard moeten zijn, dat de uitoefening van vrijheidsrechten
op een relevante wijze feitelijk buiten het bereik van de burgers komt te liggen.’55

Bij de artikelsgewijze behandeling worden de voorgestelde artikelen 1.1. en
1.3. (Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar)
tezamen behandeld. De discussie - voorzover hier van belang - spitst zich toe op
de betekenis van de tweede zinsnede van artikel 1.1.: het discriminatieverbod. In
de marge van die discussie worden nog wat opmerkingen gemaakt over de formu-
lering van het gelijkheidsbeginsel. Zo wordt van de kant van het CDA nog weer
gepleit voor de formulering ‘allen zijn voor de wet gelijk’ terwijl de PvdA wijst
op een in navolging van een uitspraak van het Internationale Hof van Justitie van
1933 gemaakt onderscheid tussen echte gelijkheid en formele gelijkheid. Echte
gelijkheid kan formele ongelijkheid meebrengen, bijvoorbeeld als het gaat om
minderheden die een afwijkende behandeling wensen in verband met het ‘beleven
van hun eigen identiteit.’

De regering (minister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman) merkt in dat
verband op dat ongelijke gevallen weliswaar een ongelijke behandeling kunnen
rechtvaardigen maar dat ‘in elk geval - daarom heeft het tweede lid van het
artikel zin - bij de behandeling van ongelijke gevallen niet mag worden
gediscrimineerd.’  Op die wijze wordt een verband gelegd tussen de eerste en de56

tweede volzin van het voorgestelde artikel, in die zin dat de interpretatie van het
gelijkheidsbeginsel wordt gevonden in het discriminatieverbod van de tweede
volzin. Zodoende komt de nadruk voor de interpretatie van het gehele artikel te
liggen op de betekenis die aan het non-discriminatieartikel wordt gegeven. Met
zoveel woorden: ‘men kan niet volstaan met het gelijk behandelen van gelijke
gevallen. Omdat het discriminatieartikel verder gaat, moet het worden opgeno-
men.’

Veelbetekenend is dat men in het debat niet in staat blijkt een omschrijving te
geven van het begrip discriminatie. De Gaay Fortman: ‘Het is bij de discrimina-
tie zo als hetgeen Augustinus bij het vragen naar een definitie van de tijd ervoer:
als het mij wordt gevraagd, weet ik het niet; als het mij niet wordt gevraagd, weet
ik het precies.’ En dan als poging: ‘Discriminatie is een ander behandelen op een
zodanige wijze, dat hij die ander duidelijk maakt, dat hij deze aspecten van zijn
menszijn als onvolwaardige beschouwt.’  En verder: discriminatie heeft in het57

gehoor een pejoratieve betekenis. Om het verschil tussen discriminatie en het
maken van geoorloofd onderscheid aan te geven, wordt dan nog verwezen naar



2.2.  VAN  VAN SCHAIK  TOT  GRONDWETSHERZIENING 1983 29

58. Hand. EK, 1976-1977, 13872, nr. 55a (Voorl. Verslag), blz. 18.
59. Hand. EK, 1976-1977, 13872, nr. 55b (Memorie van Antwoord), blz. 33.
60. Staatsblad 1979, nr. 387.

een arrest van het Europese Hof van de Rechten van de Mens in de Belgische
taalzaken, waarin twee criteria worden onderscheiden. Ten eerste: onderscheid
mag worden gemaakt, mits het doel waarvoor men het onderscheid maakt, niet
discriminatoir is; ten tweede: de weg die men bewandelt om dat doel te bereiken
mag evenmin discriminatoir zijn.

Ten slotte is nog van belang dat grote bezwaren blijken te bestaan tegen de
door de regering voorgestelde limitatieve opsomming van discriminatiegronden.
De bezwaren leiden tot het overnemen van het amendement-Bakker door de
regering. De keuze voor de formulering van het amendement-Bakker (... of op
welke grond dan ook, ...) boven de in het amendement-Roethof voorgestelde
formulering (Discriminatie zoals wegens ...) werd gemotiveerd door de overwe-
ging dat het woordje zoals een lagere uitdrukkingswaarde zou hebben dan bij-
voorbeeld het Engelse such as. Bakker: ‘Het leek ons minder passend om dit,
min of meer tot een gevoel van achteloze opsomming leidende, voegwoordje in
de Grondwet op te nemen.’

Het voorgestelde artikel 1.1., zoals het is gewijzigd door de overneming door
de regering van het amendement-Bakker, wordt ten slotte zonder stemming
aangenomen.

Bij de behandeling in eerste lezing in de Eerste Kamer wordt weer ongenoegen
geuit over de gekozen formulering van artikel 1.1. Volgens sommige leden ware
een redactie verkieslijker geweest, inhoudende, dat allen gelijk moeten worden
behandeld in zoverre hun gevallen gelijk zijn. Andere vestigen er weer de aan-
dacht op dat er in juridische zin bijna nimmer van gelijke gevallen sprake kan
zijn.58

Ook nu volgt weer een aan het bezwaar eigenlijk voorbijgaande beantwoor-
ding: de bepaling tracht niet een beschrijving te geven van feitelijke situaties,
waarin inderdaad weinig gevallen precies gelijk zijn. Zij houdt een norm in, een
opdracht aan de wetgever en de rechter, om bij het stellen van regels of het ne-
men van beslissingen in concrete gevallen slechts die aspecten van de zich voor-
doende gevallen in aanmerking te nemen die relevant zijn, en dan bij gelijkheid
gelijk te beslissen. Juist daardoor is het mogelijk rechtens te groeperen,te catego-
riseren of te differentiëren. In het administratieve recht is het gelijk behandelen
van gelijke gevallen dan ook een erkend beginsel van behoorlijk bestuur.  Na59

aanneming van het wetsontwerp in eerste lezing door de Eerste Kamer volgt
plaatsing van de aangenomen tekst in het Staatsblad.60

2.6. Wetsontwerp 16905 (Wet van 28 juni 1979 Stb. 387, tweede lezing)

Met betrekking tot de tweede lezing zijn ten aanzien van artikel 1.1. slechts een
paar opmerkingen nog van belang. In de eerste plaats komt door de plaatsing van
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61. Hand. TK, 1981-1982, blz. 281.
62. Idem.
63. Idem, blz. 305.
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artikel 1.1. aan het hoofd van de Grondwet ook nu weer de kwestie van de pre-
ambule aan de orde. Met name de vertegenwoordigers van de kleine christelijke
partijen verdedigen ofwel een expliciete opneming van een preambule waarin zin
en doel van het statelijk samenleven worden vermeld, ofwel een wijziging van de
volgorde van de voorgestelde grondrechtenbepalingen, in die zin dat bijvoorbeeld
de vrijheid van godsdienst in het eerste artikel aan de orde komt en niet het
gelijkheidsbeginsel. Bij dezelfde fracties is overigens steeds een zeker misnoegen
over het opnemen van het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod te
bespeuren geweest. Daartegenover staat de uitspraak van Van Thijn (Minister
van Binnenlandse Zaken ten tijde van de tweede lezing) dat het bij het voorge-
stelde artikel 1.1. gaat om ‘de vlag op de nieuwe Grondwet, als de kroon op het
werk van de grondwetgever’.61

Belangwekkend is vervolgens de typering en omschrijving van het gelijkheids-
beginsel zoals die door Van Thijn wordt gegeven: het verbod van discriminatie
en het gelijkheidsbeginsel betreffen een van de meest fundamentele beginselen
van onze rechtsorde; de erkenning van de gelijkwaardigheid en het respect voor
de individualiteit van allen die in onze samenleving en rechtsorde zijn opgeno-
men. Personen mogen niet worden beoordeeld op de groep waaruit zij afkomstig
zijn, of dit nu een kerkgenootschap, een stadswijk, een bepaalde sociale laag of
een etnische groep is. Personen mogen verder niet worden onderscheiden op
grond van individuele kenmerken die voor het openbare leven niet ter zake doen,
zoals homofilie, huidskleur, uiterlijk. Het zijn zaken die alleen het individu
aangaan.62

Opmerkelijk in dit verband is ten slotte de opmerking van het lid Wilbers
(D66) dat alleen al om de herziening van artikel 1.1., Hoofdstuk I, aan de totale
grondwetsherziening uiteindelijk een positieve waardering dient te worden gege-
ven. En vervolgens: de gelijkheid (-) staat voorop in de trits, waarbij de vrijheid
een zeer duidelijke rol in de Grondwet heeft. Wellicht kan de broederschap
blijken uit de uiteindelijke totale aanvaarding van deze herzieningen.63

Tijdens de behandeling in tweede lezing in de Eerste Kamer wordt bij de
schriftelijke voorbereiding nog aandacht besteed aan de samenhang tussen artikel
1.1. en het dan inmiddels verschenen Voorontwerp van een Wet Gelijke Behan-
deling, overige grondrechtenbepalingen zoals de vrijheid van onderwijs en de
betekenis van het discriminatieverbod voor de huwelijkse staat.  Bij de64

beantwoording van de gestelde vragen komt de regering daarbij niet verder dan
een verwijzing naar de taak van de wetgever.65

Na aanneming van het wetsontwerp in tweede lezing verschijnt de wet ter
wijziging van de Grondwet ten slotte op 19 januari 1983 in het Staatsblad (Stb.
1983, nr. 19).
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66. J.S. Watson, Het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet 1983, in Akkermans e.a.
(red.) Interpretatie in het staatsrecht, Rotterdam 1985, blz. 14 en 21.

3 Samenvatting en bespreking

In het bovenstaande is een beschrijving gegeven van de parlementaire geschie-
denis rond artikel 1 van de Grondwet zoals die verliep tussen de in 1950 inge-
stelde Staatscommissie-Van Schaik en de uiteindelijke plaatsing van de herziene
Grondwet in januari 1983. Dat omvat een tijdsverloop van maar liefst 33 jaren.
Het mag daarom geen verwondering wekken dat er gedurende dat tijdsverloop
een ontwikkeling van het denken over het gelijkheidsbeginsel en de uitwerking
daarvan heeft plaatsgevonden, waarbij soms door formeel dezelfde instantie
tegengestelde standpunten werden ingenomen. Ook blijken soms de standpunten
van minderheden zich na verloop van tijd tot een communis opinio te kunnen
ontwikkelen, zoals dat heel duidelijk het geval was bij veel van wat ten tijde van
de Staatscommissie-1967, in de minderheidsnota's van Jeukens en Meuwissen is
te vinden. Wat toen door een grote meerderheid als onjuist werd afgewezen,
behoort inmiddels tot de bon ton van wat juristen over gelijkheid en mensenrech-
ten te zeggen hebben.

De problematiek die gedurende het verloop van de grondwetsherziening en de
voorbereiding daarvan aan de orde was rond artikel 1, is te groeperen in een
drietal onderdelen. In de eerste plaats is er de principiële vraag naar de betekenis
van het gelijkheidsbeginsel (1). Vervolgens is er de thematiek van de gelijkheid
als grondrecht (2). Ten slotte kan het probleem van de juridische werking van
artikel 1 worden onderscheiden (3). Over elk van deze onderdelen wordt hieron-
der een aantal opmerkingen gemaakt.

3.1. Betekenis van het gelijkheidsbeginsel

Binnen dit onderdeel laat zich weer een viertal vraagstukken groeperen, resp. met
betrekking tot de omschrijving van de juridische gelijkheid (1), de samenhang
met de non-discriminatiebepaling (2), de redactie van art. 1 GW (3) en de beteke-
nis die wel of niet moet worden toegekend aan de plaatsing van het gelijkheids-
beginsel aan het hoofd van de Grondwet (4).

3.1.1. Omschrijving van juridische gelijkheid

De kwestie van de omschrijving en betekenis van juridische gelijkheid is wel de
moeilijkste, als men het geheel van de herziening overziet. Er is sprake van een
‘bodemloze put’ en ‘een draaikolk van (cirkel)redeneringen.’  Aanvankelijk was66

er geen behoefte tot een wijziging van het oude artikel 4 GW 1815-1972. Zowel
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67. Dat heeft overigens weinig te maken met de oorspronkelijke bedoeling van de
grondwetgever van 1815.

68. Vgl. F.R. Böthlink/J.H.A. Logemann, Het wetsbegrip in Nederland, Alphen aan de
Rijn 1966, blz. 19.

de Staatscommissie-Van Schaik als de Proeve, als de Staatscommissie-1967
wensten - met lichte redactionele wijziging - handhaving van de oude bepaling.
In alle gevallen werd daarin de uitdrukking gezien van het gelijkheidsbeginsel.
Nadere vaststelling van de inhoud en betekenis van dat gelijkheidsbeginsel kwam
eerst aan de orde, toen in 1976 een geheel nieuwe redactie werd voorgesteld.
Teruggrijpend op een uitlating van de Staatscommissie-1967 werd uitgelegd dat
het in de nieuw geformuleerde bepaling ging om ‘het rechtsbeginsel van gelijke
behandeling in gelijke gevallen’, door de Staatscommissie nog begrepen overeen-
komstig de oude redactie, als het verlenen van gelijke rechtsbescherming aan een
ieder, zonder aanzien des persoons. In die zin wordt het gelijkheidsbeginsel
begrepen als een waarborg tegen willekeur, traditioneel opgevat als een eis die,
gewaarborgd door de rechter, aan het bestuur moest worden gesteld.67

De problemen bij de vaststelling van de inhoud van het gelijkheidsbeginsel
ontstaan als in de minderheidsnota-Jeukens/Meuwissen wordt geoordeeld dat het
gelijkheidsbeginsel ook de wetgever dient te binden. In die zin blijken beide
kwesties, de vaststelling van de inhoud van het gelijkheidsbeginsel en de vraag of
de gelding daarvan zich ook tot de wetgever dient uit te strekken, onlosmakelijk
met elkaar te zijn verbonden. De daarmee verbonden problemen worden overi-
gens in dat stadium van de discussie nog niet expliciet. Ook in de minderheidsno-
ta wordt het karakter van het beginsel als een waarborg tegen willekeur beklem-
toond en a fortiori gekozen voor de bekende redactie: alle mensen zijn voor de
wet gelijk. Met name door dat laatste wordt de innerlijke problematiek van het
gelijkheidsbeginsel deels weer versluierd: voor de vaststelling van de inhoud van
het gelijkheidsbeginsel kan immers steeds weer de wetgever worden geconsul-
teerd. Hun redactievoorstel lijkt dan ook vooral ingegeven door overeenkomstige
bepalingen in buitenlandse grondwetten. Toch is op deze wijze de lont reeds in
het kruitvat gelegd.
Met de indiening van wetsontwerp 13872 in 1976 wordt dan vastgesteld: het
gelijkheidsbeginsel behoort ook de wetgever te binden, zij het in die zin dat aan
diezelfde wetgever het laatste woord bij de interpretatie van wat gelijk betekent
wordt voorbehouden. In dit stadium van de discussie valt de inhoud van het
gelijkheidsbeginsel eigenlijk nog samen met het verbod van willekeur, gericht
tegen het bestuur, terwijl alles wat overigens nog uit dat beginsel zou zijn af te
leiden, voorshands nog vervat ligt in het aloude staatsrechtelijke adagium van de
heerschappij van de algemene wet. Juridische gelijkheid is dan de afschaffing
van de als oneigenlijk ervaren privileges in de tournure van de Franse Revolutie,
waarbij de standenstaat werd vervangen door de heerschappij van de wet, die per
definitie algemeen, dat wil zeggen: onpersoonlijk diende te zijn.  Zolang de68

waarborg van gelijkheid zo gevonden wordt in de algemeenheid van de wet,
d.w.z. in de formele omschrijving van het wetsbegrip, rest overigens voor het
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69. Deze stand van zaken wordt fraai geïllustreerd door de opmerking van minister De
Gaay Fortman als antwoord op de vraag van Kappeyne van de Coppello of de
bepaling meebrengt dat ongelijke gevallen ongelijk mogen worden behandeld, als
hij zegt: ‘Ongelijke gevallen moeten ongelijk worden behandeld, want die gevallen

gelijkheidsbeginsel slechts het verbod van willekeur, dat zich richt tegen het
bestuur. In die zin wordt het probleem van de inhoud van het gelijkheidsbeginsel
eerst actueel, als in 1976 de regering het gelijkheidsbeginsel met zoveel woorden
ook als eis voor de wetgever formuleert. Dat is waarschijnlijk ook de reden
waarom er vervolgens bij de vaststelling van de inhoud van het gelijkheidsbegin-
sel een ‘draaikolk van cirkelredeneringen’ ontstaat. De regering verzet zich
bijvoorbeeld tegen de formulering ‘gelijk voor de wet’ met de opmerking, dat het
de indruk zou kunnen wekken dat alle mensen precies dezelfde rechten en plich-
ten zouden moeten hebben. Dat kan volgens de regering niet zo zijn, waarbij dan
weer een beroep wordt gedaan op de categoriserende werking van wetgeving.

Het valt niet te ontkennen dat een onbevangen waarnemer van het gelijk-
heidsstreven van de regering zou moeten menen dat het er juist wel om moet gaan
uiteindelijk alle mensen precies dezelfde rechten en plichten te geven. Dat is
evenwel niet het vertrekpunt van de regering. En de vanzelfsprekendheid waar-
mee dat toch voor de hand liggende standpunt wordt omzeild, brengt vervolgens
de bekende cirkelredenering op gang: de wet schept groepsgewijze ongelijkheden
maar tegelijk ligt daarin het fundament van het gelijkheidsbeginsel. Het mysterie
wordt vervolgens voltrokken door te betogen dat de wettelijk geschapen en te
scheppen ongelijkheden gerechtvaardigd moeten zijn. Op deze wijze wordt dan
in het vervolg van de behandeling de discussie ter bepaling van de inhoud van
het gelijkheidsbeginsel verlegd naar een discussie over de criteria, aan de hand
waarvan moet worden vastgesteld welke groepsgewijze ongelijkheden of discri-
minatie wel en welke niet geoorloofd zijn. De inhoud van het gelijkheidsbeginsel
wordt dan omschreven door de vaststelling dat gelijke gevallen gelijk moeten
worden behandeld. Ook hier zal het de niets vermoedende burger zwaar vallen
juridische meerwaarde te ontdekken. 

De juridische betekenis die de regering vervolgens vindt in de door haar
voorgestelde formulering, blijkt vervolgens te bestaan in een relativering van de
contradictoire bewering, in die zin dat met de bepaling over gelijke behandeling
geen vrijbrief is gegeven voor het ongelijk behandelen van ongelijke gevallen -
nogmaals: niets vermoedend zou men dat toch menen! - maar dat een ongelijke
behandeling van ongelijke gevallen slechts is toegestaan, indien de grondslag
voor die ongelijke behandeling niet discriminatoir is. Het is van belang vast te
stellen dat een dergelijke redenering weliswaar hout lijkt te snijden, maar dat dit,
hoe inhoudsvol een dergelijke redenering ook mag lijken, slechts schijn is. In
werkelijkheid is de inhoudelijke betekenis van het gelijkheidsbeginsel op deze
wijze juist níet vastgesteld. De discussie is slechts verschoven naar die over
(non-)discriminatie. Dat is uiteraard legitiem, zij het dat daarmee tegelijk wel het
onvermogen om de juridische betekenis van het gelijkheidsbeginsel als zodanig
vast te stellen, wordt versluierd.  Tenzij men met recht zou kunnen menen dat69
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zijn nu eenmaal ongelijk. Vertonen zich in de kring van ongelijke gevallen gelijke
trekken dan moet weer het beginsel van het artikel gelden dat gelijke gevallen gelijk
moeten worden behandeld.’ Hand. TK 15 december 1976, blz. 2150.

70. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat op die manier in werkelijkheid het
gelijkheidsbeginsel wordt opgesloten in wat de kern van de problematiek van de
rechtsstaat is: de versmalling van de mens tot persoon. Daarover m.n. hst. 6 par. 5.

het beginsel van de rechtsgelijkheid opgaat in het verbod van discriminatie.70

3.1.2. De samenhang met de non-discriminatiebepaling

De samenhang met de non-discriminatiebepaling is door het bovenstaande duide-
lijk. De regering koppelt in 1976 deze bepaling aan het gelijkheidsbeginsel als
een nadere concretisering daarvan, van betekenis door de negatieve duiding van
het gelijkheidsbeginsel. Die koppeling was in de voorstellen van de
Staatscommissie-Van Schaik nog niet aanwezig. Daar ging het nog om twee
afzonderlijke bepalingen: het gelijkheidsbeginsel in artikel 4 en - drie bepalingen
verder - een algemene non-discriminatiebepaling in het voorgestelde artikel 4c.
De non-discriminatiebepaling krijgt in het rapport van de Staatscommissie van
1954 een zelfstandige plaats en wordt niet rechtstreeks in verbinding gebracht
met het gelijkheidsbeginsel, zeker niet als een concretisering daarvan. Integen-
deel, de juridische betekenis van de non-discriminatie is nog minimaal: uitdruk-
king van de verbondenheid met die landen waarin discriminatie als onrechtvaar-
dig wordt beschouwd en constitutionele grondslag voor de Nederlandse deelname
aan internationale mensenrechtenverdragen. In die zin kan nauwelijks worden
beweerd dat de bepaling bedoeld was om iets nieuws te brengen in de binnen-
landse juridische verhoudingen. De Staatscommissie-1967 brengt wel een koppe-
ling tot stand tussen gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebepaling, maar het
doel is dan vooral aansluiting te zoeken bij de formuleringen van internationale
verdragen. Dat is ook het geval in 1970 (wetsontwerp 11051). Als dan in de
voorstellen van 1976 het gelijkheidsbeginsel zich ook dient te richten tot de
wetgever, wordt in de begripsomschrijving van de juridische gelijkheid de ver-
binding met het non-discriminatiebeginsel gelegd. Voor een goed begrip: de
verbinding tussen gelijkheid en non-discriminatie is voordien ook wel aanwezig,
maar slechts in die zin, dat de non-discriminatie een explicitering is van het
verbod van willekeur. Zolang de eis van gelijkheid slechts aan het bestuur wordt
voorgehouden, via handhaving door de rechter, blijft de inhoud van het
gelijkheidsbeginsel immers beperkt tot het verbod van willekeur. Dan voegt een
door internationale formuleringen geïnspireerde non-discriminatiebepaling aan
die gelijkheidseis ook niets toe. Het is een explicatie van het verbod van wille-
keur voor situaties waarin in internationaal verband reden bestond om stelling te
nemen. Vóór 1976 werd - althans in de officiële stukken - niet aangenomen dat
het tegengaan van discriminatie ook nog wel eens aan de orde zou kunnen komen
in de vaderlandse verhoudingen; zeker niet in die zin dat er sprake zou kunnen
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71. ECHR 1968, A 6, Belgian Linguistics case.

zijn van discriminatoire wetgeving!
Door het standpunt van de regering in 1976 (wetsvoorstel 13872) worden twee

nieuwe elementen in de discussie over het gelijkheidsbeginsel aan de orde ge-
steld. Enerzijds richt het beginsel zich nu ook tot de wetgever, anderzijds krijgt
het gelijkheidsbeginsel een nieuwe lading, in die zin dat het gericht is op het
tegengaan van discriminatie en dat is - daarvan wordt in de discussie blijk gege-
ven - iets anders dan een verbod van willekeur. Beide elementen hangen nauw
met elkaar samen.

Bij de behandeling van het voorgestelde artikel 1.1. wordt vanaf dat moment de
aandacht vrijwel volledig gericht op de inhoudsbepaling van het begrip non-
discriminatie. Gelijkheid betekent, volgens de uitlating van minister De Gaay
Fortman na de voormelde exercities, dat ‘bij de behandeling van ongelijke geval-
len niet mag worden gediscrimineerd.’ De omschrijving van het begrip discrimi-
natie lukt vervolgens evenmin als die van gelijkheid. In een poging van de
minister, na zijn verzuchting met citaat van Augustinus, komt het begrip van
menselijke (on)volwaardigheid voor, maar dat is nu juist hetgeen omschrijving
behoeft. De verwijzing naar de uitspraken van het Europese Hof in de Belgische
taalzaken  brengt al evenmin de verlangde helderheid: onderscheiden tussen te71

bereiken doel en te bewandelen weg, hoe vruchtbaar op zichzelf genomen ook,
kan niet echt helpen als van beide geldt dat moet worden vastgesteld of ze
discriminatoir zijn. Hetzelfde geldt voor de verwijzingen naar relevante aspecten
van zich voordoende gevallen.

Slechts de poging tot omschrijving van minister Van Thijn bij de behandeling
in tweede lezing levert nieuwe gezichtspunten op. Het zijn er twee. In de eerste
plaats is bij Van Thijn sprake van respect voor de menselijke individualiteit - en
dat is wellicht iets anders dan de menselijke persoon en de daarmee verbonden
waardigheid. Vervolgens is in zijn omschrijving sprake van onderscheid, irrele-
vant voor het openbare leven. Beide elementen, dat van de ‘menselijke individua-
liteit’ en dat van het ‘openbare leven’ waren tot dan toe in discussie nog niet ter
sprake geweest.

Ten slotte is er in dit verband nog de kwestie van de discriminatiegronden. De
ontwikkeling op dit punt is duidelijk. In eerste instantie ging het bij de
discriminatiebepaling om het in overeenstemming brengen van de grondwet met
internationale overeenkomsten. De opsomming van gronden is dan ook niet
anders dan het overnemen van in die overeenkomsten genoemde gronden. Ver-
volgens ontstaat er enerzijds discussie over sommige gronden, met name over de
politieke overtuiging, terwijl anderzijds de discriminatiebepaling van betrekkelijk
betekenisloze toevoeging promoveert tot explicatie van het gelijkheidsbeginsel.
Het gevolg van het eerste is, dat daardoor opname van bepaalde discriminatie-
gronden niet achterwege kan blijven. Dan zou immers ogenblikkelijk het argu-
mentum a contrario gaan werken. Het gevolg van het tweede is dat de omschrij-
ving van discriminatie gaat delen in de noodzakelijke algemeenheid van het
gelijkheidsbeginsel. Het gevolg van een en ander is bekend: via het amendement-
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72. Wetsontwerp 13872, MvT blz. 24 en NR blz. 85.
73. MvT, Bijl. I, Adv RvSt, blz. 62.

Bakker, waardoor de zinsnede ‘of op welke grond dan ook’ werd toegevoegd,
wordt de voorgestelde opsomming elke betekenis ontnomen, behalve eventueel
een betekenis die ligt in de indicerende waarde ten aanzien van de begripsom-
schrijving van discriminatie. In de niet erg overtuigende discussie met betrekking
tot de keuze tussen het amendement-Bakker en dat van Roethof (‘Discriminatie
zoals wegens ...’) wordt ten slotte zelfs die betekenis aan de opsomming ontno-
men.

3.1.3. De redactie van artikel 1 GW

Eerst in 1976 (wetsontwerp 13872) wordt de oude grondwettelijke formulering
van het gelijkheidsbeginsel verlaten en vervangen door de thans bestaande. De
motivering bestond in een verwijzing naar de bestaande interpretatieverschillen
over de oude formulering. De bezwaren van de regering  zijn tweeërlei. In de72

eerste plaats is er de kwestie van wat genoemd wordt de reikwijdte van de bepa-
ling ‘gelijke (aanspraak) op bescherming’. Geldt een aldus geredigeerde bepaling
alleen voor de besturende en rechtsprekende, of tevens voor de wetgevende
organen? Om alle twijfel op te heffen dat dit laatste de bedoeling is, is in het
voorstel de term ‘gelijke’ (aanspraak op) bescherming van persoon en goed(eren)
vermeden, aldus de regering. En verder: het voorgestelde artikel geeft niet alleen
voor de toepassing van wettelijke voorschriften maar ook voor de inhoud ervan
een bindende norm. Leest men de opmerkingen van de regering goed, dan is
blijkbaar de juiste interpretatie van beschermen en behandelen die, dat bescher-
men slaat op bestuur en rechtspraak, en dat behandelen mede de wetgeving op
het oog heeft. Blijkbaar heeft deze fijnzinnigheid ook de Raad van State niet
kunnen overtuigen. Het college betwijfelt bovendien of de voorgestelde redactie
voor het beoogde doel noodzakelijk is. Want, ‘als de Grondwet voorschrijft, dat
aan een ieder gelijke bescherming van persoon en goed wordt verleend, houdt dit
in, dat de wetgever de grondrechtstoepasser daartoe in de gelegenheid moet
stellen en in zijn wetten dus niet mag discrimineren.’  Beide posities kunnen niet73

echt overtuigen. Er valt niet in te zien waarom beschermen en behandelen nu
juist het genoemde verschil expliciteren. De onbevangen lezer zou om taalkundi-
ge redenen eerder het tegenovergestelde kunnen menen. Men voelt zich toch
eerder beschermd door de wet dan behandeld, terwijl men bij behandelen toch
vooral zal denken aan het concrete geval, waarin uit de aard der zaak slechts
rechter of bestuurder betrokken kunnen zijn. En voorts valt niet goed in te zien
waarom een aan de ‘grondrechtstoepasser’ te richten gebod inhoudelijke reminis-
centies zou moeten hebben voor de wetgever, als tegelijk geldt dat diezelfde
wetgever het laatste woord spreekt bij de bepaling van de inhoud van dat gebod.

In de tweede plaats is er de kwestie van de enge, respectievelijk ruime interpre-
tatie van de oude bepaling. In de ruime uitleg gaat het bij ‘gelijke bescherming’
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74. Het gaat hier slechts om de eigen redegeving van de regering. Dat daarbij zowel de
grondwetgever van 1815 als de in dit verband geciteerde Buys onrecht wordt
aangedaan is hier niet aan de orde.

75. Het heeft er overigens alle schijn van dat ook de opstellers van de oorspronkelijke
bepaling in de Grondwet van 1815 een duidelijke betekenis van die zinsnede niet
voor ogen stond, naar het woord van Van Assen: ‘Men wierp eene gedachte op
papier zonder nog klare begrippen te hebben wat er door te verstaan.’C.J. van
Assen, De taal der Grondwet en eenige aantekeningen, cit. bij J.T. Buys, De
Grondwet, deel I, Arnhem 1883, blz. 16.

om ‘een materiële gelijke behandeling (van gelijke gevallen)’, terwijl in de enge
uitleg de werking van de bepaling beperkt is tot een ‘gelijkheid van bejegening
en van de meer lichamelijke veiligheid en zekerheid van de persoon en zijn bezit-
tingen.’ Buys citerend stelt de regering dat in het laatste geval de mogelijkheid
bestaat van ‘gelijkheid van bescherming bij ongelijkheid van recht.’  Een derge-74

lijke uitleg wenst de regering te voorkomen, waardoor haars inziens de oude
redactie niet verkieslijk is. Die opvatting is uiteraard haar goed recht, maar is wel
onbegrijpelijk in het licht van de in de Memorie van Toelichting - waarvan het
hier geciteerde Nader Rapport een bijlage is - gedane uitspraak, dat het niet de
bedoeling kan zijn de indruk te wekken dat alle mensen precies dezelfde rechten
en plichten zouden moeten hebben.

Om deze beide redenen - het zeker stellen dat ook de wetgever in de bepaling
wordt aangesproken en het vermijden van de mogelijke interpretatie waardoor
‘ongelijkheid van recht’ zou kunnen ontstaan - kiest de regering vervolgens voor
de formulering ‘Allen (...) worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’. Wie het
vatten kan, die vatte het.

Overziet men het bovenstaande, dan zou de redactie van artikel 1 bijvoorbeeld
hebben kunnen luiden: ‘Gelijkheid is de/een grondslag van het recht. Bij
groepsgewijze onderscheiding door de wet of bij ongelijke behandeling in recht-
spraak en bestuur zijn discriminatie en willekeur niet toegestaan.’

Het is opmerkelijk, dat op geen enkel moment gedurende het verloop van de
herziening wordt stilgestaan bij het verdwijnen van de omschrijving persoon en
goed(eren). Opgemerkt wordt slechts, dat het bij de gelijke bescherming van
persoon en goed(eren) zou gaan om de gelijke behandeling van gelijke geval-
len en dat dat dan ook maar beter rechtstreeks zo kon worden gezegd. De argu-
mentatie richt zich uitsluitend op de kwestie van bescherming tegenover behan-
deling. Na gekozen te hebben voor behandeling is ook meteen de zinsnede
persoon en goed(eren) uit de bepaling verdwenen, zonder dat daar speciale
aandacht aan wordt besteed. Naar een mogelijke aparte betekenis van die zinsne-
de wordt niet eens gevraagd, laat staan, dat met kracht van argumenten bewust
een keuze wordt gemaakt.75

Het kan niet worden ontkend dat alle hier besproken kwesties rond de redactie
van artikel 1 GW een illustratie vormen voor het hierboven al vastgestelde onver-
mogen om in heldere juridische begrippen de betekenis van gelijkheid voor het
recht vast te stellen. Ook in de juridische literatuur werd het loslaten van de oude
formulering en de redactie van de nieuwe bepaling niet met instemming begroet.
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76. M.C. Burkens, Gelijke behandeling, in: Grondrechten, Commentaar op hoofdstuk
1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel, Nijmegen 1982) blz. 50.

77. Artikel 1 Grondwet 1972 bevatte een geografische aanduiding van het nederlandse
grondgebied.

78. Meestal waren dergelijke voorstellen ook afkomstig uit de politieke sfeer van de
kleine christelijke partijen, die van oudsher opneming van een preambule hebben
bepleit. Dat een dergelijke preambule de inhoud van een gelijkheidsbepaling zou
moeten hebben zou een verkeerd begrijpen zijn van de bedoeling van die partijen.
Hun vraag komt eerder voort uit de angst, dat de voorgestelde gelijkheidsbepaling
wel eens als preambule zou kunnen worden opgevat. Als er dan ook geen ruimte
blijkt te zijn voor het opnemen van een afzonderlijke preambule wordt vervolgens
gestreefd naar een wijziging waarbij in plaats van het gelijkheidsartikel de bepaling
over de godsdienstvrijheid in de Grondwet voorop zou staan.

Gewezen zij op de opmerking van Burkens, die onder erkenning van het grote
belang van het gelijkheidsbeginsel en de plaats daarvan in de Grondwet, meent
dat de normatieve betekenis van de bepaling tot een trivialiteit beperkt bleef.76

3.1.4. Plaats van artikel 1 GW

Rest in dit verband nog de vraag naar de betekenis die wel of niet moet worden
gehecht aan de plaatsing van het gelijkheidsartikel aan het hoofd van (het eerste
hoofdstuk van) de grondwet.

Ook hier spelen twee zaken door elkaar: aan de ene kant is er de nodige aan-
dacht voor het - men zou kunnen zeggen: technische - feit dat de gelijkheidsbepa-
ling nu eenmaal als het eerste artikel van de nieuwe Grondwet wordt voorgesteld;
aan de andere kant is er, in alle toonaarden, de ontkenning van een daaraan toe te
kennen betekenis. Blijkbaar geeft de vooropstelling van het gelijkheidsartikel
aanleiding tot het stellen van de vraag naar de betekenis daarvan, ook al is ver-
volgens het antwoord, dat daaraan geen enkele betekenis dient te worden toege-
kend. Vanzelfsprekend is dat antwoord in elk geval blijkbaar niet. Als de inhoud
van het eerste artikel metterdaad een technische zou zijn geweest, bijvoorbeeld
zoals in zeker opzicht in de tot 1983 geldende opzet van de Grondwet het geval
was , zou er geen enkele aanleiding zijn geweest tot het vragen naar een moge-77

lijk bijzondere betekenis van de plaats van zo'n bepaling. Juist omdat de inhoud
van het voorop geplaatste artikel een bijzondere is, is er de vraag naar de beteke-
nis daarvan.

De feiten zijn betrekkelijk eenduidig. Met de woorden van de Staatscommissie-
1967: door het laten vervallen van de eerste drie artikelen van de bestaande
Grondwet (over het grondgebied van het Koninkrijk, de territoriale verbindend-
heid van de Grondwet en de territoriale definitie van provincies en gemeenten) is
het gelijkheidsartikel nolens volens het eerste artikel geworden. Daaraan kan
geen enkele bijzondere betekenis worden toegekend. En verder: elk voorstel met
betrekking tot het opnemen van een preambule in de Grondwet, los van het
voorgestelde artikel, werd met kracht verworpen.78
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79. Vgl. Wetsontwerp 13872, MvT, bijlage II, blz. 72.
80. Staatscommissie-1967, Tweede rapport, blz. 95 e.v.

Ook de gedachtengang van de regering is duidelijk. In haar gedachtengang is
absoluut geen ruimte voor adagia of beginselverklaringen. De regering huldigt,
zoals blijkt uit haar opmerkingen over de werking van grondrechten in het alge-
meen, slechts de opvatting dat de bepalingen van de Grondwet positief en recht-
streeks toepasbaar recht bevatten, zonder meer. De waarborgfunctie van de
grondrechtenbepalingen voor de burgers is niet gediend met (vage en algemene)
beginselverklaringen.  Anderzijds blijft er de opmerking van de Staatscommis-79

sie-1967, dat het bij de gelijkheidsbepaling ‘weliswaar (gaat) om een beginsel
behorende tot de fundamenten van onze rechtsorde onder wellicht meer beginse-
len, maar dat er toch een meer fundamenteel beginsel in moet worden gezien dan
bij de overige bepalingen over grondrechten het geval is.’  Verder is er ook de80

proclamatie van minister Van Thijn, dat het bij artikel 1 Grondwet zou gaan om
‘de vlag op de nieuwe Grondwet, de kroon op het werk van de grondwetgever.’
Zo zijn er meer uitlatingen van min of meer dezelfde strekking. De kwestie van
het preambulaire karakter van art. 1 Grondwet is daarom voorshands nog open.

3.2. Gelijkheid als grondrecht

Ook binnen dit onderdeel komen verschillende thema's aan de orde; in de eerste
plaats het vraagstuk van de verhouding tussen de grondrechten in het algemeen
en het geheel van de rechtsorde (1), vervolgens dat van de verhouding tussen het
gelijkheidsgrondrecht en de overige grondrechten (2) en - in het voetspoor daar-
van - de vraag naar de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten (3).

3.2.1. Grondrechten en rechtsorde

Het antwoord op de vraag naar de verhouding tussen de grondrechten en het
geheel van de rechtsorde maakt gedurende de 33 jaar van het proces van grond-
wetsherziening een opvallende evolutie door. Ten tijde van het rapport van de
Staatscommissie-Van Schaik was er nog geen enkele neiging tot het beschouwen
van de grondrechten als een afzonderlijke categorie van rechten. Integendeel: het
bijeenbrengen van de grondrechtenbepalingen in een apart hoofdstuk werd louter
om technische redenen bepleit, terwijl het voorbeeld van nog jonge staten om de
grondrechten als een speciale groep van rechten te beschouwen streng wordt
gekapitteld. Maar ook hier zou men kunnen overwegen dat toch onbewust, door
een als zuivere techniek beschouwde keuze, een ontwikkeling op gang werd
gebracht waarvan de opstellers van het rapport van de Staatscommissie zelf nog
geen vermoeden hadden.

In de Proeve wordt al een stap verder gegaan. Ook nu weer een afzonderlijk
hoofdstuk over de grondrechten, maar nu niet langer als één van de vele hoofd-
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79. De Proeve, blz. 52.
80. Er zij in dit verband op gewezen, dat het - ook in de optiek van de Staatscommissie

bij 'grondrechten' nog steeds uitsluitend gaat om klassieke vrijheidsrechten.
81. Staatscommissie-1967, Tweede rapport, blz. 35.
82. Zie hiervoor, blz. 6.

stukken. Integendeel: het grondrechtenhoofdstuk wordt voorop geplaatst, en wel
om ‘aan de onderhavige materie een bepaald en duidelijk accent te geven.’79

De Staatscommissie-1967 gaat weer een stap verder. Nu wordt het bijzondere
karakter van de grondrechten ook van juridische consequenties voorzien: invoe-
ring van een rechterlijk toetsingsrecht van wetten aan het afzonderlijke
grondwetshoofdstuk over de grondrechten.  Weliswaar werd een dergelijk voor-80

stel ook in de Proeve gedaan, maar daar ging het nog slechts om het opheffen van
wat als een juridische ongerijmdheid werd ervaren, in het licht van de verdrags-
matig wel bestaande mogelijkheid van rechterlijke toetsing van wetten aan het
Verdrag van Rome 1950. De Staatscommissie-1967 neemt het voorstel van de
Proeve over, maar geeft daarbij een eigen motivering die rechtstreeks verband
houdt met het karakter van de grondrechten. ‘Argumenten die pleiten voor een
toetsingsbevoegdheid ten aanzien van de grondrechten, behoeven geenszins te
gelden voor de overige grondwetsbepalingen.’ Want: ‘De grondrechten hebben
de strekking de vrijheidssfeer van de burger tegenover de overheid te waarbor-
gen. Dit karakter onderscheidt ze van de overige grondwetsbepalingen, welke
voor het overgrote deel de opzet en de onderlinge verhoudingen van de belang-
rijkste overheidsorganen regelt. Dit onderscheid is van betekenis voor het vraag-
stuk van de toetsingsbevoegdheid; terwijl een algemene toetsingsbevoegdheid de
rechter licht op het terrein kan brengen van de staatsorganisatie, is zulks bij een
toetsingsbevoegdheid, welke tot de grondrechten beperkt blijft, in veel mindere
mate het geval.’  In deze zienswijze is het vraagstuk van de verhouding tussen81

grondrechten en het geheel van de rechtsorde gereduceerd tot het klassiekliberale
beeld van de volledige scheiding van staat en maatschappij. Voorwaar een ge-
weldige stap, vergeleken met zowel de opvattingen van de Staatscommissie-Van
Schaik als die van de Proeve. Daar genieten de grondrechten geen enkele bijzon-
dere status; nu zijn het opeens de exponenten van een politiek-filosofische opvat-
ting geworden; met alle kenmerken van dien. Mochten anderen (i.c. het lid Meu-
wissen, in verband met het vraagstuk van de horizontale werking van grondrech-
ten) er anders over denken, dan dient dat niet slechts te worden bestreden, maar
dient ‘zelfs voor de toekomst geen opening te worden geboden.’82

Maar inmiddels is de geest wel uit de fles. Samen met de confessie van de
meerderheid van de Staatscommissie is er al de tegenaanval in de minderheids-
nota-Meuwissen: mensenrechten zijn er niet om de vrijheidssfeer van de burger
tegenover de overheid te verzekeren, maar zijn, als alle recht, betrokken op de
verhouding tussen individu en gemeenschap. In de meerderheidsopvatting wordt
volgens Meuwissen bij de klassieke vrijheidsrechten het sociale of gemeen-
schapsmoment niet voldoende ‘meegedacht’ in een eenzijdig benadrukken van
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83. Zie hiervoor, blz. 8.

het individualistisch-organisatorische moment van het vrijheidsbegrip.  En83

daarmee is de strijd over het karakter van de grondrechten en de verhouding
tussen grondrechten en rechtsorde als geheel eerst goed geopend. Alle vanzelf-
sprekendheden met betrekking tot de grondrechten, zoals het onderscheid tussen
klassieke en sociale grondrechten, de werking van grondrechten in uitsluitend de
verhouding tussen burgers en overheid en de toelaatbaarheid van generale restric-
ties, zijn op slag verdwenen.

Zoals bij het ontstaan van de problematiek rond de vaststelling van de inhoud
van het begrip gelijkheid, is het de gewijzigde opvatting over de onderlinge
verhouding tussen wetgever en rechter, waardoor deze problematiek aan de orde
komt. Ook hier geldt dat door de opening naar rechterlijke toetsing opeens inhou-
delijke eisen aan de wetgeving worden gesteld. Ging het daar om de eis van
gelijkheid voor de inhoud van wetten, hier gaat het in het algemeen om de eis van
overeenstemming met de grondrechten die nu aan wetgeving zou moeten worden
gesteld. Ook nu vertaalt de constitutionele wil om inhoudelijk greep te krijgen op
de wetgeving, zich allereerst in een probleem over de vaststelling van het karak-
ter van de grondrechten. Dat lijkt een belangrijke conclusie. Ook al zijn de juridi-
sche gevolgen ervan voorlopig nihil. Het is alsof de grondwetgever op dit punt
terugschrikt voor de gevolgen van het eigen inzicht.

In wetsontwerp 11051 wordt het voorstel tot rechterlijke toetsing weer inge-
trokken en in de Memorie van Toelichting bij wetsontwerp 13872 wordt op
dezelfde wijze de bijzondere positie van grondrechten weer weggestreken. Het
gaat nu weliswaar om een zelfstandig, maar toch niet meer dan ‘gelijkwaardig
onderdeel, naast de andere onderdelen van de Grondwet.’ Dat alles neemt niet
weg dat het onderwerp zelf volop in de belangstelling blijft staan.

3.2.2. Gelijkheid en de overige grondrechten

Als het over de verhouding tussen het gelijkheidsrecht en de overige grondrech-
ten gaat, ligt het startpunt bij de opmerking van de Staatscommissie-1967 over
de vooropstelling van de gelijkheidsbepaling binnen het hoofdstuk over de
grondrechten. In de gelijkheidsbepaling moet (...) een meer fundamenteel begin-
sel worden gezien, dan bij de overige bepalingen over grondrechten het geval is.
In zoverre loopt de discussie over deze vraag parallel aan die over het mogelijke
preambulaire karakter van art. 1 GW. 

Het probleem is van belang in verband met de vraag naar de onderlinge verhou-
ding tussen klassieke en sociale grondrechten. Indien immers het gelijkheids-
beginsel een bijzondere plaats ten opzichte van de overige grondrechten in zou
nemen, ligt de vraag voor de hand in welke mate dat het geval is bij welke soort
van grondrechten. Het gelijkheidsbeginsel heeft geen betrekking op specifiek
menselijk gedrag, zoals het uiten van een mening of het volgen van onderwijs.
Het kan daarom niet op voorhand tot een te onderscheiden categorie van grond-
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84. Proeve, art. 69: De wet stelt regels vast omtrent de maatschappelijke rechten van de
ingezetenen.

85. Proeve, blz. 139.

rechten worden gerekend. Blijkbaar is het in enige betekenis bijzonder als uiting
van een meer fundamenteel beginsel dan bij de overige grondrechten het geval is.
Naast de vraag naar het bijzondere karakter van grondrechten in het algemeen
dient daarom het vraagstuk van het bijzondere karakter van het gelijkheidsrecht
ten opzichte van de overige grondrechten te worden onderscheiden.

3.2.3. Klassieke en sociale grondrechten

Dat noopt in dit verband ten slotte tot aandacht voor het vraagstuk van de
verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten, zoals dat gedurende het
verloop van de grondwetsherziening ter sprake kwam.

Daarbij dient dan eerst te worden vastgesteld dat gedurende het verloop van de
discussie over dit onderwerp er niet van meet af aan sprake was van gelijkwaar-
digheid van beide soorten grondrechten. Grondrechten werden opgevat als
klassieke vrijheidsrechten en eerst zeer geleidelijk groeit het inzicht dat er naast
die klassieke vrijheidsrechten sprake kan zijn van rechten die evenzeer de status
van grondrechten hebben. In die zin is een beschrijving van de ontwikkelingen
op dit punt volstrekt een beschrijving achteraf. Vanuit het latere inzicht dat het
bij sociale grondrechten inderdaad om rechten gaat die in belang niet voor de
klassieke grondrechten onderdoen, valt te constateren dat het meeste van wat
aanvankelijk over grondrechten in het algemeen werd opgemerkt, slechts gelding
kon hebben voor klassieke vrijheidsrechten.

In de Proeve is voor het eerst ruime aandacht voor het fenomeen van de sociale
grondrechten, ook al resulteert dat slechts in het voorstellen van een enkele
bepaling.  In de Toelichting op de Proeve staat de volgende belangwekkende84

opmerking: ‘De ontwikkeling van de opvattingen over de staat en de staatstaak,
en ook de feitelijke ontwikkeling van het staatsbestel hebben geleid tot het in-
zicht dat de sociale grondrechten evenals de vrijheidsrechten tot de grondslagen
van de samenleving behoren en dat het vrijheidsideaal de aanvulling van het
gelijkheidsideaal nodig heeft om materiële betekenis te krijgen.’  Vanuit het85

klassieke vrijheidsdenken - kenmerkend voor de benadering van de grondrech-
tenproblematiek tot dan toe - wordt de brug naar de sociale grondrechten gesla-
gen via het gelijkheidsideaal. De verwezenlijking van dat gelijkheidsideaal
wordt dan blijkbaar gevonden in de erkenning van de sociale grondrechten. De
opmerking preludeert op de veel latere opmerkingen over formele en materiële
gelijkheid. Maar in dit stadium is nog slechts sprake van een aanvulling op het
vrijheidsideaal. Overigens worden beide soorten grondrechten vervolgens vol-
strekt gescheiden behandeld. Nadere discussie daarover is niet nodig. In de
voorstellen van de Staatscommissie-1967 wordt eveneens gekozen voor een
volstrekt gescheiden behandeling van klassieke en sociale grondrechten. De
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juridische structuur van beide soorten rechten noodzaakt daartoe, aldus de Staats-
commissie. Maar nu is er wel sprake van discussie. Blijkens de Minderheidsnota-
Meuwissen is de keuze voor gescheiden behandeling niet zo vanzelfsprekend als
de juridische structuur van beide soorten rechten zou doen vermoeden.

In de voorstellen van de wetsontwerpen 13872 en 13873 wordt alsnog gevolg
gegeven aan wat in de minderheidsnota-Meuwissen werd bepleit. Dat betekent
dat nu de gelijkheidsbepaling aan het hoofd staat van een enkel hoofdstuk, met
daarin zowel de klassieke als de sociale grondrechten. De vraag rijst dan of het
gelijkheidsbeginsel vooral als een verbijzondering van klassieke vrijheidsrechten
of evenzeer als de motor achter de ontwikkeling van sociale grondrechten moet
worden gezien. De hiervoor gegeven beschrijving van de discussie  laat zien dat86

de meningen vooralsnog geformuleerd worden langs de scheidslijnen van de
politieke partijen. Ter rechterzijde wordt met voldoening de vooropstelling van
de individuele rechten geconstateerd, waarbij althans in de woordkeuze de sociale
rechten naar het tweede plan worden verwezen als rechtsregels die beslag leggen
op de algemene middelen. Ter linkerzijde bestaat veeleer de neiging het grootste
belang te hechten aan de sociale grondrechten als de verwerkelijking van de
materiële gelijkheid die toch meer inhoudt dan het louter formele. De regering
knoopt met de opmerking over het feitelijk mogelijk maken van de uitoefening
van vrijheidsrechten nog sterk bij de klassieke opvatting aan.

Ook op het punt van de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten
blijkt bij bestudering van het verloop van de grondwetsherziening hoe moeilijk
het is eenduidig het karakter van die verhouding vast te stellen. De verwijzing
door Roethof naar de opmerking van Jellinek is daar een treffende illustratie van.
In dit verband is het aan de orde om op te merken dat een nadere karakterisering
van het gelijkheidsbeginsel ook voor het oplossen van deze problematiek van
groot belang lijkt.

4 Conclusies

De voorgaande beschrijving en bespreking maakt om te beginnen duidelijk dat
de problematiek van artikel 1 Grondwet niet is op te helderen door de enkele
bestudering van de totstandkoming van de Grondwet van 1983. In een aantal
opzichten wordt zelfs alle preliminaire duidelijkheid van de juridische gelijk-
heid, zo die al mocht bestaan, tenietgedaan. In de juridische literatuur is de
totstandkoming van art. 1 GW ook niet met veel enthousiasme begeleid. Inte-
gendeel: Edelenbos  klaagt dat op geen enkele wijze de betekenis van het87

artikel duidelijk wordt, ook niet in de literatuur. Ten bewijze daarvan worden
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drie spraakmakende staatsrechtsjuristen  ten tonele gevoerd, die inderdaad voor88

het nieuw onder woorden gebrachte gelijkheidsbeginsel weinig waardering
konden opbrengen. Ook de conclusie van Edelenbos is na bestudering van de
contemporaine literatuur is, dat de juridische betekenis van artikel 1 onduidelijk
is. ‘Het is in vage bewoordingen gesteld, en ook de voorgeschiedenis werpt
geen helder licht op de in het artikel gestelde norm. Het enige dat duidelijk is, is
dat het geldt voor zowel het bestuur, de rechter als de wetgever.’  89

Dat neemt niet weg dat bestudering van de totstandkomingsgeschiedenis van
artikel 1 Grondwet 1983, wel de weg wijst naar het complex van vraagstukken
dat om beantwoording vraagt, alvorens met meer kans op succes gepoogd kan
worden de betekenis van de juridische gelijkheid en van artikel 1 Grondwet
1983 vast te stellen. Het gaat daarbij om de volgende zaken:
 1. de betekenis van rechtsbeginselen in algemene zin, de aard en betekenis

van het rechtsbewustzijn;
 2. het begrip van de menselijke individualiteit en van de menselijke

(vol)waardigheid in samenhang met rechtsbeginselen;
 3. de verhouding tussen individu en gemeenschap;
 4. het begrip van de (rechts)gelijkheid, de verhouding tussen vrijheid en

gelijkheid; 
 5. de verhouding tussen het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatie-

beginsel;
 6. de betekenis van begrippen als formele en materiële gelijkheid en hun

onderlinge verhouding;
 7. het begrip van de rechtsorde, de staat, het 'openbare leven';
 8. de werking van rechtsbeginselen of rechtsidealen m.b.t. de rechtsvorming

binnen de rechtsorde;
 9. het begrip van grondrechten;
10. de verhouding tussen klassieke en sociale grondrechten;
11. het begrip van de trias politica, m.n. ook voor de verhouding tussen wet-

gever en rechter, en ten slotte
12. de juridische context en de werking van grondrechten, waarbij zaken aan

de orde zijn als die van de beperking, de derdenwerking en de botsing van
grondrechten.

In verband met het bovenstaande dient in het volgende naar een verbreding van
de gelijkheidsproblematiek te worden gezocht. In het volgende hoofdstuk wordt
die verbreding gezocht door een verbinding met het begrip van de vrijheid en met
dat van de broederschap door een interpretatie van de Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen van 1789, daarna door een onderzoek naar het gelijk-
heidsbegrip bij de Antieken.


