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Staat moet SGP aanpakken maar ook subsidiëren:  
Over Botsende Competenties en Grondrechten: 
 
Jit Peters  en Karin Bleeker * 
 
 
1. Inleiding 
 
De verschillende SGP-zaken zijn voor juristen zeer interessant. Aan de niet-jurist zijn ze 
lastig uit te leggen. Vrouwen mogen zich niet namens de Staatkundig Gereformeerde Partij 
(SGP) verkiesbaar stellen. De Nederlandse overheid treedt daartegen niet op maar steunt 
veeleer de SGP middels subsidie.  
Onlangs zijn er twee rechtszaken geweest die voornamelijk door hun tegenstrijdigheid de 
aandacht hebben getrokken: de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: ABRS) van 5 december 20071 en de uitspraak van het Gerechtshof  
‘s-Gravenhage (hierna: het Hof) van 20 december2. Beide uitspraken waren een reactie op het 
oordeel van de Rechtbank ’s-Gravenhage (hierna: de Rechtbank) van 7 september 20053. We 
ontkomen er derhalve niet aan ook deze uitspraak te bespreken. 
De tegenstrijdigheid in de uitspraken van de ABRS en het Hof bij de afweging van 
grondrechten bestaat erin dat de ABRS tot het oordeel komt dat de SGP vrouwen wel mag 
discrimineren en het Hof tot het oordeel komt dat dit niet mag en de Staat tegen deze 
discriminatie wettelijke maatregelen moet nemen. Beide gerechten komen overigens ook tot 
de conclusie dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de SGP 
geen subsidie mag onthouden op basis van de Wet subsidiëring politieke partijen (Wspp).4  
Hoe kan dat? Hoe reageren ze op elkaars competenties? Wat moet de minister en de wetgever 
aan met deze competentietwist en verschillende uitleg van de rechters over de SGP? En 
vooral pregnant is de vraag: in welke verwarring blijven wij, de SGP, de Staat en de Stichting 
Proefprocessenfonds Clara Wichmann (hierna: Clara Wichmann e.a.) steken en wat betekenen 
de verschillende uitspraken voor de rechten van vrouwen? 
De minister van BZK overweegt begrijpelijkerwijs in deze principiële zaak in cassatie te 
gaan. 
 
2. Wat is in het geding? 
 
a. De SGP stelt zich op het standpunt dat de man het hoofd is van de vrouw en dat de vrouw 
het regeerambt niet toekomt. Die opvatting werd in 1997 neergelegd in de SGP-statuten: 
vrouwen konden zich niet verkiesbaar stellen. De statuten zijn later gewijzigd maar met 
handhaving van de niet-verkiesbaarheid van vrouwen. Nieuwe SGP-leden moeten een 
verklaring ondertekenen dat het aspirant-lid deze doelstelling onderschrijft.  
Kan de Staat deze politieke partij blijven subsidiëren of moet de Staat hiertegen optreden? 
 

Cruciaal in alle zaken rond de SGP is artikel 7 van het Verdrag tot uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen (hierna: Vrouwenverdrag).5  

                                                 
 Jit Peters is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam Karin Bleeker is senior juridisch 

medewerker bij het Ministerie van BZK..Zij schrijft op persoonlijke titel. 
1;  LJN: BB9493, Raad van State, 200609224/1. 
2 LJN: BC0619, Gerechtshof ‘s- Gravenhage, 05/1725. 
3 NJCM-Bulletin, jrg.30 92005), nr. 8, p.1006-1023, met annotaties van Matthijs de Blois en T .Loenen. 
4 Wet van 17 mei 1999, Stb. 1999, 257. 
5 Artikel 7 bepaalt, voorzover van belang, het volgende: 
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. 
3. Het oordeel van de Rechtbank ’s-Gravenhage van 7 september 2005 
 
Op 7 september 2005 verklaart de Rechtbank voor recht dat de Staat in strijd handelt met 
artikel 7, sub a en c Vrouwenverdrag en daarmee onrechtmatig handelt jegens de Stichting 
Proefprocessenfonds Clara Wichmann e.a. Voorts beveelt de Rechtbank bij uitvoerbaar 
verklaard vonnis de minister de SGP geen subsidie uit hoofde van de Wspp meer te 
verstrekken, zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid kunnen worden van die 
partij. 
De uitspraak heeft met recht veel aandacht getrokken door de stelligheid die uit het vonnis 
spreekt. Het lijkt er soms op dat de Rechtbank een doelredenering heeft gevolgd in de 
afweging van de verschillende belangen en zijn eigen competentie. De rechter is niet alleen 
bezig met de handelwijze van de SGP maar wil ook voor de toekomst mogelijk andere ‘anti-
vrouwenpartijen’, gebaseerd op een andere religie, de weg afsnijden. Kortom de rechter is 
toekomstgericht bezig.  
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van Clara Wichmann e.a. overweegt de Rechtbank het 
volgende: 

‘Het gaat, zoals overwogen, in deze niet om het belang van de SGP-vrouw om lid te 
kunnen worden van de SGP, maar om het belang van een ieder, in het bijzonder van 
vrouwen, om in een democratische maatschappij te leven waarin discriminatie op 
grond van geslacht - met als gevolg uitsluiting van het passieve kiesrecht - niet 
getolereerd wordt en waarin door de Staat handhavend opgetreden wordt. Dit belang 
krijgt een zwaardere lading als men bedenkt dat het niet denkbeeldig is dat in de 
(nabije) toekomst ook andere parijen opstaan die vrouwen- op godsdienstige 
motieven- een andere politieke en/of maatschappelijke rol toebedelen dan mannen, 
waardoor het gevaar van discriminatie wederom op de loer ligt’. 6 

Het gaat de Rechtbank dus niet alleen om de SGP wanneer ze de deur naar ontvankelijkheid 
om discriminatie op grond van geslacht tegen te gaan open zet. 
Ten aanzien van artikel 7 Vrouwenverdrag kwam de rechter tot het oordeel dat het hier een 
ieder verbindende bepaling betreft. Opvallend is dat hij ten aanzien hiervan wordt gevolgd 
door de ABRS èn het Hof alhoewel de verdragshistorische interpretatie van de 
verdragsbepaling en de wetshistorische interpretatie van de goedkeuringswet ook anders 
hadden kunnen uitpakken. Nu de ieder verbindendheid van artikel 7 Vrouwenverdrag de 
rechters niet verdeelt gaan we hier verder niet op in. 
De Rechtbank overweegt bij de afweging van de verschillende grondrechten (het non-
dicriminatiebeginsel tegenover de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en de 
vrijheid van meningsuiting) het volgende: Bij de totstandkoming van deze verdragsbepaling 
hebben Canada en het Verenigd Koninkrijk de mogelijke onverenigbaarheid van artikel 7 sub 
(c)7 met het recht op vrijheid van vereniging ter discussie gesteld. Vervolgens is het 
(grond)recht op deelname aan verenigingen uitdrukkelijk beperkt tot verenigingen op het 

                                                                                                                                                         
“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het 
politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op 
gelijke voet met mannen:  
a. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar 
gekozen lichamen;  
b. (…)  
c. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke 
leven van het land.” 
New York, 18 december 1979, Tractatenblad 1980, 146 en Tractatenblad 1981, 61. 
6 Overweging 3.6 
7 Toen sub (d). 
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politieke en openbare terrein. Dit brengt de Rechtbank vervolgens tot de conclusie dat bij de 
totstandkoming van het Vrouwenverdrag reeds sprake is geweest van een afweging van 
belangen, waarbij het verbod van discriminatie dient te prevaleren, voor zover het politieke 
partijen betreft. Ondanks het feit dat bij de behandeling van de goedkeuring van het 
Vrouwenverdrag uitdrukkelijk is gesproken over de mogelijkheid tot inperking van de 
vrijheid van godsdienst indien er sprake zou zijn van strijd met het discriminatieverbod, heeft 
Nederland het verdrag geratificeerd zonder een voorbehoud te maken.8 Aangezien de SGP 
een politieke partij is, heeft de Staat een onbeperkte plicht actief op te treden. Geen and
grondrecht dwingt tot een terughoudende opstelling, aldus de Rechtbank.  

er 

 
Voorts acht de Rechtbank zich bevoegd om een beslissing te nemen over de subsidie, nu er 
twijfel bestaat of de in dit soort zaken gewoonlijk bevoegde bestuursrechter Clara Wichmann 
e.a. wel ontvankelijk acht. De Rechtbank gebiedt de Staat de Wspp buiten toepassing te laten 
jegens de SGP zolang deze partij discrimineert. Een gewaagde uitspraak nu de wet de 
procedure kent dat subsidie door de Minister alleen maar geweigerd mag worden indien een 
politieke partij onherroepelijk is veroordeeld op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g Sr of 
artikel 429 quater Sr9. De wetgever heeft het wijs geacht de Minister deze politieke beslissing 
uit handen te nemen en de tussenkomst van de onafhankelijke rechter te eisen. 
De SGP die geen partij was in het geding van Clara Wichmann e.a. tegenover de Staat werd 
door de Rechtbank met betrekking tot de intrekking van de subsidie naar de bestuursrechter 
verwezen.10 
 
4. Rechtbank (sector bestuursrecht) 
 
Ter uitvoering van de uitspraak van de Rechtbank wijst de Minister de subsidie-aanvraag van 
de SGP af.11 De SGP gaat daartegen in beroep bij de Rechtbank (sector bestuursrecht).12 
Deze rechtbank verklaart op 30 november 2006 volgens vaste jurisprudentie van de 
bestuursrechter Clara Wichmann e.a.die zich als procespartij wilde voegen niet 
ontvankelijk.13 Er zou geen rechtstreeks belang bestaan doch slechts een afgeleid belang.
Volgens deze redenering had de civiele rechter de zaak tegen de SGP terecht aan zich 
getrokken, ook ten aanzien van d

 

e subsidiekwestie. 

                                                

Inhoudelijk verklaart de rechtbank het beroep ongegrond. De rechtbank is het eens met de 
Staat dat het vonnis van de Rechtbank  (sector civiel) niet ter beoordeling van de rechtbank 
(sector bestuursrecht) staat. Daarbij wordt overwogen dat de afwijzing uitsluitend is 
gebaseerd op het door de Rechtbank op 7 september 2005 uitvoerbaar verklaarde dictum, en 
niet omdat de SGP in strijd met het Vrouwenverdrag zou handelen. Immers, uitsluitend het 
besluit van de Minister om de subsidie te weigeren staat ter beoordeling en de Minister kon 
geen ander besluit nemen. Hierbij respecteert de bestuursrechter het oordeel van de civiele 
rechter zowel met betrekking tot de competentie als met betrekking tot de inhoud.  
Tegen de uitspraak van de rechtbank (sector bestuursrecht) van 30 november 2006 stelt de 
SGP hoger beroep in bij de ABRS.  
 
5. De uitspraak van de ABRS 

 
8 Zie de Memorie van Antwoord bij de Goedkeuringswet; EK 1990-1991, 18950 (R 1281), nr. 72a. 
9 Artikel 16 Wspp. 
10  In de civiele zaak tussen de Stichting e.a. tegenover de SGP was de Stichting e.a. niet ontvankelijk verklaard. 
Zie NJCM Bulletin, jrg.30 ( 2005), nr. 8 p.1091-1095 
11 Besluit van 20 december 2005. 
12 De bezwaarschriftfase wordt overgeslagen op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht. 
13

 LJN: AZ5393, Rechtbank ‘s- Gravenhage, AWB 06/2696 BELE. 
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De ABRS toont duidelijk minder respect voor het vonnis van de civiele rechter in eerste 
aanleg, zowel qua competentie als inhoud. De ABRS wil duidelijk niet wachten wat de 
uitkomst is van het hoger beroep dat de Staat heeft ingesteld tegen de uitspraak van de civiele 
rechter. Dit terwijl de uitspraak van het Hof 15 dagen later volgt. Wie wordt van dit gebrek 
aan afstemming beter? In ieder geval niet de partijen. Blijkbaar wil de ABRS zelf scoren, om 
het eens populair te zeggen. Dat doet zij dan ook. 
Anders dan de bestuursrechter in eerste instantie verklaart de ABRS Clara Wichmann e.a. wel 
ontvankelijk in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarmee trekt zij 
de gehele bevoegdheid rond subsidiebesluiten naar zich toe. Het is de vraag of dit geheel in 
lijn is met de jurisprudentie, hoewel het begrip belanghebbende in de loop der jaren wel 
steeds meer uitbreiding kreeg. Maar het lijkt erop dat dit een te mooie gelegenheid was om de 
civiele rechter verder de pas af te snijden. 
De ABRS is het met de rechtbank (bestuurssector) eens dat de Minister geen andere beslissing 
kon nemen dan het volgen van het vonnis van de Rechtbank (civiele sector). Net zoals de 
bestuursrechter in eerste instantie had de ABRS het daarbij kunnen laten want alleen het 
besluit van de Minister was de inzet van het geding. Maar de ABRS was het fundamenteel 
oneens met dat vonnis en had daarover nog wel het één en ander te zeggen: 

‘Uit die wettelijke competentiebepalingen vloeit voort dat de bindende kracht van het 
vonnis zich niet uitstrekt tot de door de bestuursrechter te verrichten toetsing. Ware dit 
anders, dan zou de in rubriek 3.42 van het vonnis bedoelde rechtsweg zinledig zijn.’ 14  

In 3.42 had de Rechtbank (civiele sector) de SGP naar de bestuursrechter verwezen. De 
ABRS heeft gelijk dat zonder inhoudelijke toetsing van het vonnis van de Rechtbank (sector 
civiel) het beroep van de SGP zinloos zou zijn. Door deze opening creëerde de ABRS zich 
een vrij veld voor een geheel eigen visie op de afweging van grondrechten en de positie van 
de SGP daarin. 
Op basis van een andere verdragshistorische interpretatie dan de Rechtbank komt de ABRS 
tot de conclusie dat artikel 7 Vrouwenverdrag de Staat verplicht de toegang van vrouwen tot 
‘de’ organisaties te waarborgen, maar niet tot ‘alle’ organisaties en verenigingen op het 
gebied van het openbare en politieke leven van het land (artikel 7, onderdeel c, 
Vrouwenverdrag). In tegenstelling tot de Rechtbank stelt de ABRS dat uit het feit dat private 
organisaties zijn uitgesloten van het non-discriminatiebeginsel, niet a contrario kan worden 
afgeleid dat vervolgens ten aanzien van álle overheidsorganisaties en verenigingen op het 
gebied van het openbare en politieke leven het non-discriminatiebeginsel moet worden 
toegepast. Deze redenering komt ons minder overtuigend voor dan die van de Rechtbank. 
De ABRS overweegt verder dat artikel 7 van het Vrouwenverdrag moet worden bezien in 
samenhang met andere ieder verbindende verdragsbepalingen zoals bepalingen op het gebied 
van de vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting en dat de wetgever in dat licht 
terughoudendheid heeft betracht. De ABRS stelt dat daarbij anders wordt voorbijgegaan aan 
de aan organisaties en verenigingen toekomende fundamentele rechten en vrijheden, met 
voorbijgaan aan de hen moverende redenen om vrouwen te weigeren.  
Voor de ABRS staat de pluriformiteit voorop. De ABRS leidt uit de geschiedenis van artikel 7 
Vrouwenverdrag af dit artikel een heel evenwichtige bepaling is die ruimte zou laten voor het 
standpunt van minderheden met afwijkende denkbeelden, zolang die maar niet handelen in 
strijd met het strafrecht. Met de Wspp heeft de overheid een voorwaardenscheppende rol ten 
aanzien van het functioneren van politieke partijen. Subsidie dient niet in de eerste plaats de 
betreffende politieke partij, maar het algemeen belang, dat gediend is bij een brede 
weerspiegeling van allerlei maatschappelijke en religieuze stromingen in onze maatschappij. 

                                                 
14 Overweging 2.10 
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Volgens de ABRS kan niet gezegd worden dat de Minister zich onredelijk heeft opgesteld 
door zich te houden aan het wettelijk systeem van de Wspp, dat tussenkomst van de rechter 
vereist bij inhoudelijke toetsing. Dit wordt gekoppeld aan het feit dat vrouwen wel lid kunnen 
worden van andere politieke partijen en zelf een partij kunnen oprichten. Door de SGP uit te 
sluiten van subsidie zou de partij ten opzichte van andere partijen in een nadelige positie 
geraken waarmee de legitimiteit van de uitkomst van het parlementaire debat zou worden 
ondermijnd. 
 
Zeer zware woorden van de ABRS,  waarbij de ABRS ons inziens toch wel erg makkelijk 
voorbijgaat aan het feit dat niet beoogd wordt de SGP te verbieden. Moeten belastingbetalers 
gedwongen worden de SGP in stand te houden, terwijl deze de gelijkheid van mannen en 
vrouwen in ons democratisch bestel ontkent en daarmee de basis van onze democratie 
ondergraaft? Is daar het algemeen belang mee gediend? De ABRS gaat hiermee ook lijnrecht 
in tegen het regeringstandpunt: “Dat evenwel niet aan de bepaling (artikel 7 Vrouwenverdrag, 
bewerkers) reeds zou worden voldaan indien bepaalde partijen of verenigingen vrouwen 
toelaten respectievelijk indien het aan vrouwen vrij staat zelf organisaties en verenigingen op 
het bewuste gebied op te richten. Een dergelijke uitleg lijkt ons niet verenigbaar met doel en 
strekking van het Verdrag.”15 
Weliswaar kan met de ABRS worden ingestemd dat een afweging van grondrechten op zijn 
plaats is en dat artikel 7 Vrouwenverdrag dat niet uitsluit, zoals de Rechtbank (civiele sector) 
meende. Maar van een afweging van de grondrechten in concreto zien we weinig terug in de 
argumentatie van de ABRS. Dat is teleurstellend. In dit opzicht is de argumentatie van het 
Hof een verademing. Daarom besteden we daar iets meer aandacht aan. 
 
6. De uitspraak van het Hof  
 
(a) Het Hof acht Clara Wichmann e.a. in principe ontvankelijk nu de eis niet uitsluitend de 
subsidie van de SGP betreft, maar de eisen veel verder strekken. Clara Wichmann e.a. worden 
echter niet-ontvankelijk verklaard met betrekking tot het subsidiebesluit nu de ABRS Clara 
Wichmann e.a. reeds ontvankelijk achtte. Dit punt is dus direct door de ABRS gewonnen door 
niet te wachten op de uitspraak van het Hof. Toch geeft het Hof als zijn mening dat het 
weigeren van de subsidie geen toelaatbare of passende maatregel is. Immers, zo luidt de 
redenering, de Wspp kent op zich zelf geen discriminerende bepaling. Bovendien leidt 
stopzetting van subsidie niet tot de aanvaarding van het passief kiesrecht voor vrouwen door 
de SGP.  
 
(b) Maakt de Staat nu inbreuk op artikel 7 Vrouwenverdrag, door geen maatregelen te nemen 
tegen de discriminatie binnen de SGP? 
Het Hof stelt dat de SGP onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen wat betreft het 
passief kiesrecht, en dat voor dat onderscheid geen objectieve rechtvaardiging bestaat. De 
opvatting van de SGP dat man en vrouw gelijkwaardig zijn maar een verschillende roeping 
hebben, is volgens het Hof geen objectieve rechtvaardiging maar een door religieuze 
motieven ingegeven overtuiging. Het door de SGP gemaakte onderscheid is volgens het Hof 
niet alleen verboden op grond van artikel 7, aanhef onder (a) en (c) Vrouwenverdrag maar 
ook op grond van artikel 1 Grondwet, de artikelen 25 en 26 IVBPR en 1 Protocol nr. 12 bij 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). 
De omstandigheid dat vrouwen ook zelf een partij zouden kunnen oprichten of zich bij een 
andere partij zouden kunnen aansluiten doet volgens het Hof aan de aanwezigheid van 
                                                 
15 Nota naar aanleiding van het Eindverslag bij de Goedkeuringswet van het Vrouwenverdrag, TK 1989-1989,  
18 950 (R1281), nr. 9, blz. 15. 
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ongerechtvaardigde discriminatie niet af en beroept zich daarbij op het standpunt van de 
regering.16 Artikel 7 Vrouwenverdrag verplicht de Staten niet slechts om vrouwen het recht te 
verzekeren om verkiesbaar te zijn en om deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en 
verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land, maar om hen dit 
recht op gelijke voet met mannen te verzekeren. Daarmee strookt niet om van hen te vergen 
een nieuwe politieke partij op te richten of zich bij een partij met een ander of vergelijkbaar 
gedachtegoed aan te sluiten, terwijl dat van mannen met dezelfde overtuiging niet gevergd 
wordt. Een duidelijk ander standpunt dan de ABRS. 
 
(c) 
Heeft de Staat met artikel 2:20, eerste lid, BW, artikel 16 Wspp, artikel 137d, WvSr, 
 voldoende gedaan om de rechten voortvloeiend uit artikel 7 Vrouwenverdrag te 
‘verzekeren’?17 Het Hof verwerpt dit grof gezegd omdat het enkel in het leven roepen van een 
wettelijke mogelijkheid zonder die te gebruiken niet kan worden beschouwd als een 
toereikende maatregel. Daarnaast handelt de Staat door niet tegen de SGP op te treden ook in 
strijd met de rechtstreeks werkende artikelen 25 en 26 IVBPR gelezen in samenhang met 
artikel 2 IVBPR dat de verdragspartijen verplicht specifieke maatregelen te nemen tegen 
discriminatie.  
 
(d) Net als de ABRS meent het Hof dat artikel 7 Vrouwenverdrag een afweging tegenover 
andere grondrechten niet uitsluit en overweegt daarover het volgende:  
  

(1) vrijheid van godsdienst  
 

De godsdienstvrijheid wordt gewaarborgd door artikel 6 Grondwet, artikel 9 EVRM en artikel 
18 IVBPR. Evenwel, onder het belijden van godsdienst ofwel ‘praktische toepassing’, valt 
volgens het Hof niet elke daad die door een godsdienstige overtuiging is ingegeven. Deze 
wordt slechts dan beschermd indien zij rechtstreeks uitdrukking geeft aan die overtuiging.  
Het Hof is van oordeel dat het onthouden van het passief kiesrecht aan vrouwen door hun 
politieke partij, hoezeer ook voortkomend uit een oprechte geloofsovertuiging, niet een 
handelwijze is die door het grondrecht op godsdienstvrijheid wordt beschermd. Deze 
gedragingen kunnen immers niet worden beschouwd als de rechtstreekse uitdrukking van die 
overtuiging. Het valt ook niet in te zien dat de leden van de SGP op welke wijze dan ook 
belemmerd worden in het belijden van hun geloof door (gedwongen te worden) vrouwen niet 
uit te sluiten van het passief kiesrecht.  
Maar al zou de dwang om vrouwen niet uit te sluiten van het passief kiesrecht in dit geval wel 
een inbreuk op de vrijheid van godsdienst maken, aldus het Hof, dan moet worden 
geconstateerd dat die inbreuk niet raakt aan wat de kern is van het grondrecht op vrijheid van 
godsdienst, te weten de bescherming van de persoonlijke geloofsovertuiging alsmede de 
handelingen die daarmee nauw verbonden zijn, zoals daden van verering die deel uitmaken 
van een religieuze praktijk in een algemeen aanvaarde vorm. De praktijk om vrouwen van het 
passief kiesrecht uit te sluiten staat daarmee in betrekkelijk ver verband. Het Hof trekt dan 
ook de conclusie dat, voor zover er al een inbreuk op de vrijheid van godsdienst zou ontstaan, 
deze niet de kern maar slechts de buitenste schil van dit grondrecht raakt.18 

                                                 
16 Zie noot 15.. 
17 Artikel 2:20, eerste lid BW betreft de mogelijkheid een politieke partij te verbieden, artikel 16 Wspp betreft de 
mogelijkheid de subsidie te laten vervallen indien een politieke partij strafrechtelijk is veroordeeld, artikel 137d, 
WvSr betreft het verbod aan te zetten tot haat of discriminatie. 
18Idem A.K. Koekkoek in ”De grondwet, een systematisch en artikelsgewijs commentaar”, Kluwer, 2000, blz. 93 
e.v. 
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Daarmee maakt het Hof zich los van de dogmatiek van de grondrechten in Nederland waar de 
grondwetgever de theorie van de kernrechten uitdrukkelijk verworpen heeft bij de 
grondwetswijziging van 1983.19 Het is lastig te bepalen wat nog tot de schil behoort en wat de 
kern is van een grondrecht. Daarnaast lijkt ons de overweging dat de uitsluiting van vrouwen 
niet rechtstreeks uitdrukking geeft aan een geloofsovertuiging voor betwisting vatbaar. 
 
(2) Vrijheid van vereniging 
Het Hof gaat er van uit dat de Staat en de SGP willen stellen dat een gedwongen toekenning 
van het passief kiesrecht aan vrouwen een inbreuk zou betekenen op de verenigingsvrijheid 
van de SGP, omdat (i) het de SGP-leden daarmee onmogelijk wordt gemaakt zich te 
verenigen en te organiseren op de grondslag die zij wensen en (ii) de verenigingsvrijheid 
mede inhoudt dat (de leden van) een politieke partij als de SGP zonder inmenging van 
overheidswege moet kunnen bepalen welke personen zij als haar afgevaardigden verkiesbaar 
stelt. Het Hof acht dit betoog voor wat betreft (i) uitsluitend juist voor het ene aspect van de 
ideologische grondslag van de SGP dat inhoudt dat vrouwen het passief kiesrecht niet 
toekomt. De SGP-leden wordt niets in de weg gelegd om zich op de overige onderdelen van 
hun ideologische grondslag te organiseren. Ten aanzien van inbreuk (ii) geldt dat deze 
inmenging niet verder gaat dan dat de SGP belet wordt om op voorhand al haar vrouwelijke 
leden van het passief kiesrecht uit te sluiten. Zij wordt niet belet om, bijvoorbeeld, zelf de 
samenstelling van de kandidatenlijsten te organiseren en te bepalen welke politieke 
standpunten de kandidaten bij afvaardiging kunnen uitdragen waaronder ook het standpunt dat 
aan vrouwen het regeerambt niet toekomt.  
Deze redenering van het Hof roept wel vragen op. Immers, dit kan ook leiden tot SGP-
kandidatenlijsten waar geen vrouw op staat en dat lijkt ons indirecte discriminatie. Wat 
schieten vrouwen op met een mogelijke feitelijke uitsluiting als het maar niet op voorhand 
gebeurt? Tel uit je winst.  
 
(3) Vrijheid van meningsuiting 
Het Hof stelt dat de SGP vrij is haar standpunt omtrent de verkiesbaarheid van vrouwen uit te 
dragen. De vrijheid van meningsuiting komt dus niet in het geding. Het Hof benadrukt dat 
niemand, ook niet Clara Wichmann e.a., erop uit is de SGP te ontmantelen.  
 
(e) Afweging van de belangen 
Het Hof past naar eigen zeggen bij de afweging een redelijkheidtoetsing toe ten opzichte van 
het handelen, of beter gezegd, het niet handelen van de Staat. Het Hof onderzoekt  

‘of de Staat in redelijkheid kon komen tot het oordeel dat de door de bedoelde 
grondrechten beschermde belangen zwaarder wegen dan het belang bij handhaving 
van het discriminatieverbod.’20  

Het beginsel dat vrouwen niet behoren te worden gediscrimineerd, wordt door de handelwijze 
van de SGP in de kern geraakt. Vrouwen die lid zijn van de SGP kunnen zich niet verkiesbaar 
stellen, mannen wel. Hierdoor wordt onderscheid uitsluitend wegens geslacht gemaakt. 
Vrouwen die lid zijn van de SGP worden daardoor belemmerd in de uitoefening van één van 
de meest fundamentele politieke rechten die Nederland als democratische samenleving aan 
zijn burgers toekent. 
Het verbod op discriminatie op grond van geslacht is in de Grondwet, het EVRM, het IVBPR 
en het Vrouwenverdrag zodanig geformuleerd dat de verdragsstaten daarop geen beperkingen 
mogen aanbrengen. Beperkingen zijn wel toegestaan bij de vrijheid van godsdienst, 

                                                 
19 TK 1975-1976, 13 872, nr 3, p.19-20. 
20 Overweging 6.13 
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vereniging en meningsuiting. Hoewel niet doorslaggevend, speelt dit volgens het Hof bij de 
afweging wel een rol. 
Daarmee brengt het Hof op basis van de formuleringen van de verschillende grondrechten een 
zekere rangorde aan. Dit lijkt in tegenstelling met de ‘Nota grondrechten in een pluriforme 
samenleving’21 waarin de regering het opnemen in de Grondwet van een hiërarchie tussen 
grondrechten afwijst. De regering wil het aan de rechter overlaten in conflictsituaties een 
oplossing te zoeken. 
Het Hof hecht voorts groot belang aan de omstandigheid dat het vrouwenstandpunt van de 
SGP tot gevolg heeft dat de discriminatie van vrouwen zich manifesteert en zijn uitwerking 
heeft in de kern van ons democratisch bestel, namelijk bij de verkiezingen voor gemeenteraad, 
provinciale staten en parlement. Het is in Nederland immers niet mogelijk om verkozen te 
worden in een vertegenwoordigend lichaam zonder eerst kandidaat te zijn gesteld door een 
politieke partij.22 De democratische rechtsstaat wordt op fundamentele wijze aangetast indien 
zijn vertegenwoordigende organen - ook al is het maar voor een deel - tot stand zijn gekomen 
op een wijze waarbij een essentieel grondrecht, het verbod op discriminatie van vrouwen, 
wordt geschonden.  
Tegenover dit alles staat dat het grondrecht op godsdienstvrijheid hooguit in de buitenste schil 
wordt geraakt. Het grondrecht op verenigingsvrijheid is wel in het geding maar slechts op één 
aspect, namelijk de mogelijkheid voor een politieke partij om op voorhand alle vrouwen uit te 
sluiten van kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen. 
Dit alles brengt het Hof tot de conclusie dat het discriminatieverbod het zwaarst moet wegen.  
 
(f) Hoe nu verder? 
Het Hof komt uitdrukkelijk in navolging van het arrest Waterpakt/Staat 23 tot de conclusie dat 
het Hof de Staat niet kan dwingen wettelijke maatregelen te nemen: 

‘dat het de rechtvormende taak van de rechter te buiten zou gaan indien het hof de 
Staat zou veroordelen specifieke maatregelen te nemen’.24 

Eerder heeft het Hof overigens geconstateerd dat moeilijk valt in te zien dat de nadere 
regelgeving uit iets anders kan bestaan dan het invoeren van wetgeving in formele zin. 
Kortom, geen direct maar toch wel een indirect bevel aan de wetgever. En dat strekt ver. Want 
waar leidt dit anders toe dan bijvoorbeeld de aanpassing van de Kieswet of de aanpassing van 
de Wspp? 
Het Hof volgt de ABRS voor zover deze betrekking heeft op de subsidieverlening en 
vernietigt de beslissing van de Rechtbank voorzover deze de Staat opdracht gaf de Wspp-
subsidie te weigeren. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank voorzover daarbij is 
bepaald dat de Staat in strijd handelt met artikel 7, sub a en c van het Vrouwenverdrag.  
 
7. Vergelijking van de uitspraken van de ABRS en het Hof 
 
Zowel de ABRS als het Hof concluderen dat artikel 7 Vrouwenverdrag rechtstreekse werking 
heeft. 
Hof en ABRS zijn het ook eens dat er een belangenafweging moet plaatsvinden tussen het 
beginsel van non-discriminatie van artikel 7 Vrouwenverdrag en andere grondrechten. Het 
Hof maakt een uitvoerige afweging, mede in relatie tot andere internationaalrechtelijke 
verplichtingen en de Grondwet. Zonder dat de ABRS die concrete afweging maakt, komt de 

                                                 
21 TK 2003-2004, 29 614, nr. 2, p. 21. 
22 Strikt genomen hoef je geen politieke groepering te zijn om aan de verkiezingen deel te nemen. Het is wel één 
van de voorwaarden om Wspp-subsidie te krijgen.  
23 HR 21 maart 2003, NJ 2003,691. 
24 Overweging 7.12 
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ABRS tot de conclusie dat de SGP mag discrimineren en de Staat daar niet op hoeft in te 
grijpen zolang er tenminste politieke partijen zijn die het actief dan wel passief kiesrecht aan 
vrouwen niet ontzeggen. Dit in tegenstelling tot de opvatting van de regering bij de 
goedkeuring van het Vrouwenverdrag. En waar ligt die grens? En vervang voorts vrouwen 
eens door een andere bevolkingsgroep? 
  
De ABRS laat zich leiden door de grondgedachte van pluriformiteit als dragend beginsel van 
onze democratie. Daarin past een SGP. De ABRS maakt daarbij onvoldoende onderscheid 
tussen het verbieden van een partij en het actief steunen middels subsidie van feitelijke 
discriminatie. De argumentatie om dit onderscheid niet te maken, mag zwak genoemd 
worden. De Rechtbank beargumenteerde dat veel uitvoeriger en naar ons gevoelen 
overtuigender. 
Het leidend beginsel voor het Hof was niet het pluralisme van ons democratisch stelsel maar 
het discriminatieverbod. Hierbij zorgde het Hof voor een paar noviteiten ten aanzien van de 
grondrechtenbescherming zoals de kernrecht gedachte en een zekere hiërarchie tussen de 
grondrechten.  
 
Net als de ABRS wijst het Hof een subsidieverbod van de SGP af omdat de Wspp niet 
discrimineert. Daarmee miskent het Hof het verschil tussen onverbindend verklaren van een 
wettelijke bepaling en buiten toepassing laten in een concreet geval. Daaraan voegde het Hof 
nog toe dat ook zonder subsidie de discriminatie door de SGP door zou gaan, terwijl de ABRS 
juist meende dat bij gebrek aan subsidie de gelijkheidspositie van de SGP zou aangetast 
worden. Hiermee lijkt de ABRS meer waarde te hechten aan het gelijkheidsbeginsel voor 
politieke partijen dan voor vrouwen. Dat mag men opmerkelijk noemen.  
 
Het Hof stelt: “Van de SGP wordt slechts gevergd dat zij, zolang haar opvatting niet met het 
recht strookt, zich niet naar die opvatting gedraagt.” Toch laat ook het Hof ons gedeeltelijk in 
verwarring achter: De Staat moet komen met wetsvoorstellen die het de SGP onmogelijk 
maakt principieel vrouwen van kandidaatstelling uit te sluiten. Maar feitelijk mogen ze 
vrouwen wel uitsluiten. Maak daar als wetgever maar eens chocola van. 
 
De ABRS toont zich zeer gespitst om zijn eigen terrein van het bestuursrecht te verdedigen 
tegenover de burgerlijke rechter. Dit gaat ons inziens ten koste van de rechtszekerheid. Geen 
van de partijen weet waar ze precies aan toe zijn. Enige afstemming in tijd en argumenten zou 
de rechtszekerheid hebben kunnen dienen. 
 
8. Welke wettelijke maatregelen zijn mogelijk? 
 
De wetgever kan de Kieswet aanpassen in die zin dat partijen niet tot de verkiezingen worden 
toegelaten wanneer ze vrouwen uitsluiten van kandidaatstelling. Of moet men verder gaan en 
eisen dat vrouwen ook feitelijk kandidaat worden gesteld? Anders wacht ons in de toekomst 
weer een SGP zaak. 
Het stellen van inhoudelijke eisen aan politieke partijen gaat dwars tegen onze neutrale, 
formele opvatting van democratie in. Heeft het Hof dat voldoende beseft? In Frankrijk 
garandeert de grondwet vrouwen en mannen gelijke toegang tot vertegenwoordigende 
functies.25 Op basis van dit grondwetsartikel is een wet totstandgekomen die ten aanzien van 
verkiezingen voor regionale raden, gemeenteraden en het Europese Parlement vereisen dat 

                                                 
25 Artikel 3, lid 5 luidt:’la loi favorise légal acces des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives’ Een andere eis in artikel 4 van de Franse Grondwet bepaalt dat partijen de democratie 
moeten respecteren. 
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vrouwen en mannen om en om op de kandidaat-lijsten voorkomen. Ook België kent een 
dergelijk systeem.26 Zou zo’n eis dan ook in navolging van de uitspraak van het Hof in 
Nederland moeten worden gesteld? Dat helpt pas echt. Zou het dan niet het beste zijn dat in 
de grondwet vast te leggen? 
 
9. Slot 
 
De conclusie op basis van de uitspraken is: de SGP moet worden aangepakt door de wetgever, 
moet gesubsidieerd blijven, hoeft niet te worden verboden, mag vrouwen het passief kiesrecht 
niet principieel ontzeggen maar wel praktisch. Het is goed wanneer de Hoge Raad nog eens 
fundamenteel naar deze SGP-zaken kan kijken. Immers, de inconsistenties tussen de 
uitspraken en redeneringen van de ABRS en het Hof zijn te groot. Wanneer de Hoge Raad de 
lijn zou volgen van de civiele rechters, Rechtbank en Hof blijven we met een onoplosbaar 
probleem zitten waar ons rechtssysteem geen oplossing voor kent. Misschien wordt dan de 
integratie tussen de bestuursrechter en de civiele rechter weer actueel, en dat zou winst zijn.  
Hopelijk hoeven Clara Wichmann e.a. in het gevecht tegen de discriminatie van vrouwen door 
de SGP hier niet op te wachten. Het blijft voor ons toch moeilijk te vatten dat een partij als de 
SGP, die vrouwen rechtstreeks discrimineert, nog steeds serieus genomen wordt (was zelfs 
recentelijk nog even bij de kabinetsformatie betrokken). Men kan dit toch moeilijk afdoen als 
een gevolg van de eis van pluriformiteit die ons democratisch bestel kenmerkt? Dat wordt 
toch niet minder gekenmerkt door het verbod van discriminatie van vrouwen? Misschien 
wordt de SGP door velen gezien als een rariteit in ons bestel en niet bedreigend. Men moet 
dan niet vergeten dat de SGP lokaal in sommige gemeenten een dominante rol speelt. Zelfs 
wanneer men in de afweging tussen de pluriformiteit van de ABRS en het discriminatieverbod 
van het Hof kiest voor pluriformiteit betekent dat toch niet per se dat de SGP actief gesteund 
moet worden middels subsidie. Wat dit aangaat zijn de vrouwenrechten er niet op 
vooruitgegaan met de uitspraken van de ABRS en het Hof. 
 
 
 

 
26 Art. 117bis Algemeen Kieswetboek.. 
 


