SGP naar het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens
Net toen we dachten dat we klaar waren, is een nieuwe
procedure gestart. En misschien is dat maar goed ook.
De zaak die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en
een aantal andere organisaties jaren geleden zijn begonnen tegen de Nederlandse Staat, wegens het gedogen van
discriminatie door de SGP, gaat immers over belangrijke
rechtsprincipes.
Mag een partij, op basis van eigen overtuiging, mensen uitsluiten van het passief kiesrecht? De Hoge Raad heeft hier
dit jaar een helder ‘nee’ op geantwoord, en de regering tot
stappen gemaand. Maar de SGP legt zich daar niet bij neer,
en is naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
gestapt. Het zal nog een lange procedure worden.
Ik vond het heel bijzonder om op 9 april j. bij de uitspraak van het
hoogste Nederlandse rechtscollege aanwezig te mogen zijn;
samen met Tom Barkhuysen, advocaat van Stibbe, die ons vanaf
het begin heeft bijgestaan. Niet alleen was ik blij met de uitslag,
maar vooral ook met de argumentatie. Volgens de Hoge Raad
mag een partij wel pleiten voor wetsveranderingen welke
discriminatie zouden toestaan, - dat is de vrijheid van
meningsuiting -, maar aan “beginselen en programma’s <mag>
slechts praktische uitvoering worden gegeven met inachtneming
van de grenzen die hieraan worden gesteld door de wetten en
verdragen”. Dus, zolang de wet nog niet veranderd is, kan geen
partij zich daaraan onttrekken met een beroep op religie.
Het gekke is dat iedereen die ik tegen kom het logisch vindt dat
de Britse rechter de British Nationalist Party heeft veroordeeld
omdat het niet-blanken uitsloot van lidmaatschap, maar dat,
zodra het om vrouwen gaat, het oordeel aanzienlijk milder is.
Maar ik maak me sterk dat Straatsburg de wens om met twee
maten te meten goed kan weerstaan.
Voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, mr. Donner,
moet het tegennatuurlijk aanvoelen, om nu ineens bij de
Europese Rechter het oordeel van de Nederlandse hoogste
rechter te moeten verdedigen. Zo zitten de internationale
spelregels namelijk in elkaar.
Maar omdat wij vrezen dat hij uit zijn rol kan vallen, en met
onvoldoende passie het oordeel van de Hoge Raad zal uitdragen,
heeft Tom Barkhuysen alvast aangevraagd dat ook het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann partij wordt. Zeg maar,
uit altruïstische overwegingen.
Om de regering, die in het Nederlandse parlement de gedoogsteun van de SGP soms hard nodig heeft, een handje te helpen
om de boodschap helder over te brengen in Straatsburg.
Kathalijne Buitenweg
Voorzitter Clara Wichmann Proefprocessenfonds

N I EUW S B R I EF D E C E M B E R 2 0 1 0

Discriminatie bij
de aanstelling van
universitair personeel
aan de
Universiteit van Amsterdam:
geen woorden maar daden!
In 2009 heeft de Commissie Gelijke Behandeling geoordeeld
dat in de sollicitatieprocedure waar een sollicitante aan
heeft meegedaan, voor de functie van universitair docent
aan de Economie faculteit, onderscheid naar geslacht is
gemaakt. Ondanks dit oordeel, heeft de Universiteit van
Amsterdam nadien geen aanstalten gemaakt om de aanstellingprocedure voor universitair personeel sekseneutraal te
maken. Het Proefprocessenfonds ondersteunt daarom de
vrouw in haar verzoek tot schadeloosstelling.
Daarnaast heeft het fonds in het algemeen belang aan de
Universiteit van Amsterdam het verzoek gedaan om niet alleen
met mooie woorden en beleidsplannen, maar ook met daadwerkelijke maatregelen te komen om discriminatie in de
aanstellingsprocedure te voorkomen.
Hierbij gaat het om de garantie dat in de aanstellingsprocedure:
a) de man-vrouw verhouding in de aanstellingscommissie gelijk is
b) kandidaten niet langer alleen binnen het eigen netwerk wordt
gevraagd om te solliciteren, en
c) dat er geen schuivende selectiecriteria worden gehanteerd.
In samenhang zorgen deze drie elementen er namelijk voor dat
vrouwen veelal minder kansen hebben aan de Nederlandse
universiteiten, en dus ook aan de UvA.
Dit blijkt onder andere uit het onderzoek van Dr. Marieke van den
Brink, maar ook uit de statistieken en de wijze waarop de
aanstellingsprocedure van deze vrouw is verlopen.

Stand van zaken
Zwangerschapsuitkering zwangere zelfstandigen
Minister Donner kondigde begin september
2007 een nieuwe verlofregeling voor zwangere
zelfstandigen aan, maar voor de onderneemsters die tussen 2004 en 2008 zwanger waren,
is vooralsnog niets geregeld. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann procedeert door
om ook voor deze circa 20.000 vrouwen met
terugwerkende kracht een regeling af te dwingen.
Het fonds heeft advies ingewonnen en heeft (mede) op basis daarvan besloten
om in cassatie te gaan. Het arrest wordt begin 2011 verwacht.

Slechte rechtspositie van alphahulpen

Beste donateurs,
Hartelijk dank voor uw
trouwe steun aan het
Proefprocessenfonds.
Ook dit jaar kon het fonds
dankzij uw financiële
bijdrage verschillende
rechtszaken steunen die
de positie van vrouwen in
Nederland verbeteren.

In 2009 is het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met de Vereniging
voor Vrouw en Recht en Stichting Alphatrots een rechtszaak begonnen om de
rechtspositie van onder andere alphahulpen te verbeteren. De inzet van de zaak
is dat de thuiszorgorganisatie het loon van de alphahulp moet doorbetalen
wanneer de alphahulp ziek is.
Alphahulpen worden doorgaans gerekend tot de groep deeltijders aan huis.
Dit zijn werknemers die bij een particulier thuis werken ten behoeve van het
huishouden op minder dan vier dagen en in dienst zijn bij deze particuliere
werkgever. Naast de alphahulpen zijn het werksters, kinderoppassen en pgbzorgverleners, die verpleging en persoonlijk verzorging bieden. Voor deze groep
werknemers geldt een bijzondere positie binnen het sociaal recht: zij zijn
uitgezonderd van veel rechten die andere werknemers wel hebben.
Zij zijn uitgesloten van de verplichte werknemersverzekeringen en hebben op
grond van art. 7:629 lid 2 BW slechts gedurende zes weken recht op
loondoorbetaling bij ziekte.

Uw donaties blijven als altijd
van harte welkom op
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ten name van het
Proefprocessenfonds Clara
Wichmann in Amsterdam

Meer lezen over onze proefprocessen?
Kijk op onze site

Deze zaak heeft meerwaarde voor deze groep werknemers omdat hun
uitzonderingspositie binnen het sociaal recht ter discussie wordt gesteld. Voor
de alphahulpen geldt daarbij in het bijzonder dat het de vraag is of het terecht
is om ervan uit te gaan dat de alfahulp in dienst is bij de zorgvrager terwijl de
thuiszorginstelling in veel opzichten als werkgever fungeert.
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat het tijd wordt dat
deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 procent uit vrouwen bestaat, een
betere rechtspositie krijgt.
De uitspraak wordt medio 2011 verwacht.

Preventief borstkankeronderzoek voor 75+ vrouwen
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is teleurgesteld over de uitspraak van
het Hof Den Haag van 9 februari 2010, dat in hoger beroep van het Kort Geding
besloot dat de Staat vrouwen ouder dan 75 jaar mag uitsluiten van het preventieve bevolkingsonderzoek borstkanker. Maar er zaten ook positieve elementen
in de uitspraak. Eén van de positieve elementen was dat de rechter heeft
bepaald dat vrouwen ouder dan 75 altijd het recht hebben op preventief
onderzoek naar borstkanker. Ze krijgen dan geen oproep, en het onderzoek vindt
in het ziekenhuis plaats, maar huisartsen kunnen een verwijzing van vrouwen
die geen klachten hebben niet langer weigeren. Dat gebeurde in het verleden
nogal eens. Maar vrouwen kunnen thans met dit arrest in de hand onderzoek
afdwingen.
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