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Mr. AK Huibers 

Vrij op het Suikerfeest: 
gunst of recht? 

Godsdienstige feestdagen moeten in Ne
derland gevierd kunnen worden, of het nu 
christelijke, islamitische of hindoe feestda
gen betreft. Het is de taak van de over
held, voortvloeiende uit de norm van de 
gerechtigheid, om deze mogelijkheid te 
waarborgen. 

In Nederland wonen veel mensen met een 
andere godsdienst dan de joodse of 
christelijke. In totaal gaat het hierbij om 
zo'n 310.000 moslims en zo'n 80.000 hin
does. De overige godsdiensten zijn in aan
zienlijk mindere mate vertegenwoord1gd. 
Deze godsdiensten kennen elk, uiteraard, 
hun eigen godsdienstige feestdagen. De 
belangrijkste voor de moslims zijn het 
Abrahamsfeest, het Suikerfeest (aan het 
eind van de Ramadan) en de geboorte
dag van Mohammed; voor de hindoes 
Holi, Dewali, de geboortedag van Krishna 
en van Rama. 

Er bestaat grate behoefte bij werkne
mers aan verlof op deze godsdienstige 
feestdagen. 1 In de praktijk blijkt dit nogal 
eens op problemen te stuiten. 
Deze problemen zijn n1et verrassend als 
de resultaten van een kleine enquete die ik 
onder een aantal bedrijven heb gehou
den, in aanmerking worden genomen. 
Wat blijkt? Vrijwel aile bedrijven schrijven, 
dat ze hun best doen om wensen van hun 
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werknemers op dit punt te honoreren. Aan 
de andere kant is er vrijwel geen enkel be
drijf waar de werknemers recht hebben op 
een vrije dag voor het vieren van een 
godsdienstig feest. De lijn is: als het een
voudig kan, dan mag het. Als het moeilij
ker gaat: jammer maar helaas. Het zal dui
delijk zijn dat in bedrijven waar een hager 
percentage buitenlandse werknemers2 
werkt (over het hele bedrijf verspreid of op 
een bepaalde afdeling) het verkrijgen van 
een verlofdag navenant meer problemen 
oplevert. 

In dit betoog wil ik aantonen dat naar 
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Nederlandse nat1onal1te't 
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geldend Nederlands recht een buiten
landse werknemer geen recht kan doen 
gelden op een vrije dag ten behoeve van 
het vieren van een godsdienstig feest. 
Voorts wil ik onderzoeken of zo'n recht er 
zou moeten komen en zo ja, in welke 
vorm. Bij het beantwoorden van deze 
vraag zal ik christen-democratische uit
gangspunten betrekken. Tevens zal ik 
hierbij aangeven hoe het grondrecht van 
de godsdienstvrijheid in een discussie 
over dit onderwerp betrokken moet wor
den. In die zin biedt dit artikel aankno
pingspunten voor discussies over andere 
kwesties waarin grondrechten een rol spe
len. lk noem slechts de (nog tot stand te 
brengen) Wet gelijke behandeling. 

Geldend Nederlands recht 
De vraag of er in het Nederlandse rechts
systeem een recht geldend gemaakt kan 
worden op een verlofdag ten behoeve 
van het vieren van een godsdienstig feest, 
valt uiteen in een aantal subvragen: 
a wat is er in wetten en verdragen gere

geld? 
b wat is er in geregeld in collectieve ar

beidsovereenkomsten (CAO's)? 
c wat zegt de rechtspraak? 

a Wetgeving 
De arbeidswetgeving bepaalt uiteraard 
het een en ander met betrekking tot vrije 
dagen. Artikel 1638w Burgerlijk Wetboek 
(BW) verplicht de werkgever de arbeid 
dusdanig in te richten, dat de arbeider 
geen arbeid hoeft te verrichten op zonda
gen en op die dagen, 'die volgens het 
plaatselijke gebruik ten aanzien van den 
bedongen arbeid met zondagen worden 
gelijkgesteld.' Het lijdt geen enkele twijfel, 
dat onder deze dagen in beginsel de zo 
geheten erkende feestdagen dienen te 
worden verstaan, zoals die bijvoorbeeld 
staan weergegeven in de Algemene Ter
miJnenwet, artikel 3: 

'1) Algemeen erkende feestdagen in de 
zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, 
de christelijke tweede Paas- en Pinkster-
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dag, de beide Kerstdagen, de Hemel
vaartsdag, de dag waarop de verjaardag 
des Konings wordt gevierd en de vijfde 
mei.' Deze opsomming is symptomatisch 
voor vrijwel aile wetgeving waar feestda
gen ter sprake komen. In het rapport 
'Minderheid-minder recht?' wordt ge
constateerd, dat in zo' n 120 bepalingen 
onderscheid wordt gemaakt naar levens
besch6uwing, juist op basis van het erken
nen van uitsluitend de christelijke feestda
gen3 Kortom: de bepaling in het Burger
lijk Wetboek die nu juist handelt over vrije 
dagen ter gelegenheid van (onder meer) 
godsdienstige feestdagen verschaft geen 
recht op een vrije dag aan een aanhanger 
van een andere dan de christelijke gods
dienst. 

Verder zoekend in het Burgerlijk Wet
boek komen we bij artikel 1638c juncto 
1638ee BW. Volgens artikel 1638c lid 3 
behoudt de werknemer gedurende een 
korte tijd zijn recht op loon, als hij verhin
derd was de arbeid te verrichten ten ge
volge van een zeer bijzondere buiten zijn 
schuld ontstane omstandigheid. Op 
grond van artikel 1638ee zijn deze dagen 
niet als vakantiedagen aan te merken. Dit 
artikel 1638c ademt zeer duidelijk een 
overmachtssfeer. Ten gevolge van een 
van buiten komende kracht kan de arbei
der zijn werk niet verrichten. Derhalve be
houdt hij zijn recht op loon. Daar gaat het 
om in 1638c. 

Bij het vieren van godsdienstige feest
dagen gaat het helemaal niet om zo'n van 
buiten komende kracht. Het is eigenlijk 
ook helemaal geen bijzondere omstandig
heid. Het is een doodgewone zaak dat 
iemand zijn of haar godsdienstige feestda
gen wil vieren. De oplossing van de pro
blematiek kan dus n1et in 1638c gevonden 
worden. 

Uit het Burgerlijk Wetboek zou ik ten 
slotte nog willen noemen de artikelen 

3 WODC-rapport onder redact1e van H H M Van Beune. 
en A Hessels, 'Rapport Mmderhe1d - Mmder Recht?' 
(Den Haag 1983) 41 7 
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1638ff lid 2 jo. 1638gg lid 1. Op grond van 
deze artikelen d1ent de werkgever de data 
van de 'losse' vakantiedagen die naast de 
'zomervakantie' kunnen worden opgeno
men in overleg met de werknemer vast te 
stellen. Uiteraard valt dit overleg onder de 
vigeur van artikel1638z BW. Dit artlkel be
paalt, dat een werkgever verplicht is dat
gene te doen wat een goed werkgever be
hoort te doen. Je zou kunnen verdedigen, 
dat dit betekent dat een verzoek om een 
vakantiedag ten behoeve van het vieren 
van een godsdienst1g feest door de werk
gever behoort te worden ingewill1gd. Met 
andere woorden: een goed werkgever 
behoort een werknemer een vakantiedag 
op een voor hem geldende godsdienstige 
feestdag niet te weigeren. De werknemer 
zou dan bij weigering een normale con
tractactie in kunnen stellen. Kernvraag b1j 
deze constructie is, of het recht van gods
dienstvrijheid inderdaad met zich mee
brengt, dat een goed werkgever voor een 
godsdienstige feestdag vrij behoort te ge
ven. Deze vraag kan wellicht aan de hand 
van de rechtspraak beantwoord worden. 
Afgezien van deze laatste, nog vrij vage 
constructie lijkt het Burgerlijk Wetboek 
geen soelaas te bieden aan een werkne
mer die een vrije dag wenst op een gods
dienstig feest. Daarom is het gewenst te 
onderzoeken of de Grondwet, c.q. de 
mensenrechtenverdragen een mogelijk
heid bieden. 

Allereerst artikel 1 Grondwet, het anti
discriminatieartikel. Mijns inziens biedt dit 
artikel weinig houvast. Gelijke gevallen 
moeten volgens artikel1 gelijk behandeld 
worden; en ongelijke natuurlijk ongelijk. 
Vraag is nu juist of hier sprake is van ge
lijke of ongelijke gevallen. De werkgever 
kan zeggen: al mijn werknemers hebben 
met de Kerstdagen etc. vrij. Dan is er geen 
sprake van discriminatie. De moslim
werknemer kan zeggen: mijn christelijke 
collega heeft vrij op zijn godsdienstige 
feestdagen, ik niet. Er is dus wei discrimi
natie. 

In feite is ook hier de vraag of het gods-
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dienstverschil een onderscheiden behan
deling rechtvaardigt ten aanzien van de 
verlening van verlof. Degenen die hier on
middellijk ja op zeggen moeten wei be
denken, dat bijvoorbeeld ten aanzien van 
de loonshoogte een verschillende behan
deling op basis van godsdienstig verschil 
natuurl1jk volstrekt onaanvaardbaar is. 
Vraag is dus, wat de reikwijdte is van het 
recht van godsdienstvrijheid. Daarmee 
zijn we tenslotte aangeland bij artikel 6 
Grondwet alsmede artikel 9 van de Euro
pese Conventie tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en artikel18 van het 
lnternationale Verdrag inzake Burger
rechten en Politieke Rechten 4 In deze ar
tikelen is het recht vastgelegd om vrijelijk 
een godsdienst naar eigen keuze aan te 
hangen. Eerste vraag die hierbij rijst, is in 
hoeverre een werknemer tegenover een 
werkgever een beroep kan doen op dit 
grondrecht: het leerstuk van de horizon
tale werking. Grondrechten zijn immers 
oorspronkelijk bedoeld als bescherming 
tegen de overheid. 

Zonder uitgebreid op deze kwestie in te 
gaan zou ik me will en beperken tot de stel
ling van De Haas en DeGraaf in een NJB
artikel over deze problematiek. Zij menen 
dat de rechter nooit in privaatrechtelijke 
relaties tussen particulieren een grond
recht direct laat werken; anderzijds, dat de 
rechter wei degelijk van het privaatrecht 
gebruik weet te maken om grondrechten 
indirect door te Iaten werken 5 

Met deze opmerking is de vraag dus 
verschoven. Kwestie is nu, of de rechter 
bereid is met betrekking tot het probleem 

4 Art 6 Grw. lu1dt 
1 Ieder heeft het recht ZIJn godsd1enst of levensovertu1-

g1ng. 1nd1v1dueel of 1n gemeenschap met anderen. vnJ 
te bel11den behoudens 1eders verantwoordel1jkhe1d 
volgens de wet 

2 De wet kan ter zake van de u1toefen1ng van d1t recht 
bu1ten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen 
ter berscherm1ng van de gezondhe1d. m het belang 
van het verkeer enter bestnJdlnQ of voorkom1ng van 
wanordelljkheden 

5 F. de Graal. en M J 0 M. De Haas. ·Hor~zontale werk1ng 
van grondrechten: een heilloos leerstuk· NJB (1984) afl. 
43.1353e.v 
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van het veri of voor godsdienstige feestda
gen de godsd1enstvrijhe1d via artikelen uit 
het Burgerl1jk Wetboek door te Iaten wer
ken_ Op deze vraag zal ik straks ingaan 
Daarvoor wil ik nog bekijken in hoeverre 
en in welke CAO's 1ets met betrekking tot 
de onderhav1ge problematiek is geregeld. 

b Regel1ngen in GAO's 
Er bestaat een onderzoek van het mtntste
ne van Sociale Zaken uit 1983 naar speci
fieke bepalingen met betrekking tot bui
tenlandse werknemers 1n CAO's_ Dit on
derzoek w1jst uit dat op basis van de CAO 
een werknemer slechts in zeer uitzonder
lijke gevallen een recht zal kumlen doen 
gelden op verlof wegens een gods
dienstig feest 6 Als er al iets is geregeld 
met betrekking tot dit onderwerp wordt 
vriJwel altijd een clausule toegevoegd die 
ruwweg luidt 'mils de bedrijfsomstandig
heden dit niet bel etten'. Oat betekent dus 
dat als het erop aankomt een vriJe dag n1et 
verleend hoeft te worden. lmmers, als de 
bedriJfsomstandigheden verlening van 
verlof niet beletten heeft een werkgever 
geen enkele reden om verlof te we1geren. 
Pas als de bedriJfsomstandigheden verle
ning van verlof wei bemoeilijken zal hiJ ge
netgd ziJn veri of te weigeren. En dan geldt 
JUist de uitzondenngsclausule van het 
soort dat ik zoeven heb aangeduid. 

Kortom, de jure, maar meestal ook de 
facto schiet een werknemer met dit soort 
bepalingen helemaal niets op. 

c De rechtspraak 
In een arrest uit 1984 (HR Venhorstllnan 
30-3-1984)7 heeft de Hoge Raad zich over 
de onderhavige kwestie gebogen. Aan de 
orde was de kwestie of de Turkse me
vrouw lnan terecht op staande voet was 
ontslagen, nadat z1j was weggebleven op 
het Suikerfeest (aan het eind van de Ra
madan), nadat haar verlof voor die dag 
was geweigerd. Washier sprake van een 
'dringende reden' als vereist voor ontslag 
op staande voet (1639o JO. 1639p BW) nu 
ZIJ was weggebleven van het werk om een 
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voor haar geldende godsdienstige feest
dag te vieren. In feite dus de vraag in hoe
verre de godsd1enstvrijheid in privaatrech
teltjke normen door moet werken. Als me
vrouw I nan wei recht zou hebben op een 
vnje dag was er waarschiJnlijk geen dnn
gende reden voor ontslag. indien ze dat 
recht n1et zou hebben was er wei zo'n drin
gende reden. 

De Hoge Raad formuleerde als volgt 
'Echter zal - daar gelaten specifieke re
gelingen in de arbeidsvoorwaarden - in 
de regel aanwezigheid op het werk in re
delijkheid niet kunnen worden verlangd 
van een werknemer die tijdig tevoren, on
der opgaaf van redenen, toestemm1ng 
voor het opnemen van een snipperdag 
heeft gevraagd. Dit zal anders kunnen zijn 
indien te verwachten valt dat de gang van 
zaken in het bednjf van de werkgever ern
stig zal worden geschaad door de afwe
zigheid van de betrokken werknemer op 
die dag. Of d1t laatste afwijking van voren 
bedoelde regel wettigt, zal naar de om
standigheden van het geval moeten wor
den beoordeeld.' 

Hoewel ik waardering heb voor het feit 
dat de Hoge Raad in beginsel open lijkt te 
staan voor een (Indirect) beroep op de 
godsdienstvrijheid in dit kader, wiltk toch 
een aantal zeer fundamentele kritische 
kanttekeningen bij deze uitspraak plaat
sen. 

De Hoge Raad stelt dat aanwezigheid 
op het werk in redelijkheid niet kan wor
den verlangd indien onder meer is vol
daan aan de volgende voorwaarden: 
a het moet gaan om een voor de werkne

mer belangrijke godsdienstige feest
dag; Deze term lijkt me zeer ongelukkig 
gekozen. Het komt erop neer dat de 
rechter een soort persoonlijkheidson-

6 Onderzoek naar het voorkornen van specrfreke bepalrn
gen ten behoeve van burtenlandse werknerners rn 
bedrrJfstak- en ondernernrngs CAOs dre van toepassrng 
zr1n op 5000 of rneer werknemers. door de Drenst Collec
treve Arberdsvoorwaarden van het Mrnrstene van Socrale 
Zaken en Werkgelegenherd. rnaart 1983 

7 Vrndplaats. NJAB ·84. 366 AA 1985 afl 5. 273 e v . 
NJCM bull (1984) 253 e.v 
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derzoek zou moeten doen. Is voor deze 
werknemer deze feestdag inderdaad 
zo belangrijk dat van hem op deze dag 
geen arbeid verlangd mag worden? 
Zo'n onderzoek gaat mij veel te ver en 
lijkt mij op zich al weer een inbreuk op 
de godsdienstvrijheid, dan wei het 
recht op privacy. 

b de werknemer moet tijdig tevoren heb
ben gevraagd om een snipperdag; 
Deze eis lijkt me in het kader van een 
belangenafweging terecht. Van groat 
belang is echter, dat deze eis een con
crete peri ode om vat. Nu weet een werk
nemer nog niet waar hij/zij aan toe is. Is 
anderhalve maand 'tijdig tevoren'? 

c de gang van zaken in het bedrijf mag 
door afwezigheid van de betrokken 
werknemer op die dag niet ernstig wor
den geschaad. 

Mijns inziens haalt de Hoge Raad met 
deze uitzonderingsclausule het recht dat 
hij in beginsel verschaft weer volledig on
deruit. Bij de bespreking van de CAO
bepalingen heb ik al aangegeven, dat een 
bepaling als deze erop neer komt dat de 
werknemer in de praktijk met lege handen 
staat. En dan maakt het eigenlijk nog niet 
eens zoveel uit dat de Hoge Raad van 
'ernstige schade' spreekt. Er bestaat voor 
de werknemer eigenlijk in de praktijk geen 
enkele reele mogelijkheid om, indien de 
werkgever zich beroept op de uitzonde
ringsclausule, toch een recht te doen gel
den op een vrije dag. Er vindt dan namelijk 
een soort omkering van de bewijslast 
plaats. De werknemer zal, indien de werk
gever zich op die uitzonderingsclausule 
beroept, moeten gaan bewijzen dat de 
gang van zaken niet ernstig zal worden 
geschaad door zijn afwezigheid. Oat is na
tuurlijk ondoenlijk. De Hoge Raad heeft 
denk ik, in zijn pogen een zorgvuldig afge
wogen norm te geven, te weinig stil
gestaan bij de praktische uitwerking van 
zo'n norm. Praktische uitwerking van 
deze norm van de Hoge Raad zal zijn, dat 
het verkrijgen van veri of een gunst blijft en 
geen hard recht is. Over1gens is het goed 
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De Hoge Raad laat verlof 
voor een niet-christelijk 
feest een gunst. 

in dit kader eropte w1jzen, dat de uitspraak 
van de Hoge Raad is overgenomen door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken in 
een circulaire die het over deze kwestie 
heeft doen uitgaan (d.d. 6-12-1986). Op 
grand van deze circulaire is de door de 
Hoge Raad ontwikkelde norm nu het 
meetsnoer voor het verlenen van veri of op 
de diverse departementen. Voorts is de 
circulaire ook naar de gemeenten in Ne
derland gestuurd met een oproep die 
norm over te nemen in de Ambtenaren
reglementen. In de gemeente Utrecht is 
dit bijvoorbeeld reeds gebeurd. 

Wei een hard recht? 
Nu het Nederlands recht dus geen echt 
recht op verlof blijkt te verschaffen doemt 
de vraag op of er wei zo'n recht zou moe
ten komen. lk meen dat deze vraag be
vestigend beantwoord moet worden. En 
wei op basis van drie hooldargumenten: 
a de inhoud van het grondrecht gods-

dienstvrijheid; 
b een door mij gewenste krachtige door

werking in privaatrechtelijke relaties 
van dit grondrecht; 

c het algemene minderhedenbeleid in 
Nederland. 

a De inhoud van het grondrecht gods
dienstvrijheid 
Uit de parlementaire geschiedenis van de 
totstandkoming van art1kel1 van de Grand-
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wet valt niet duidelijk af te leiden of onder 
de godsdienstvrijheid ook valt het vieren 
van godsdienstige feestdagen. Tach 
meen 1k dat dit wei het geval is, op grand 
van drie argumenten 
1 het wezen van de godsdienstvrijheid; 
2 de interpretatie door de Europese 

Commissie voor de Rechten van de 
Mens van artikel9 ECRM; 

3 de Algemene Verklaring van de Ver
enigde Naties (AVVN) inzake de uitban
ning van aile vormen van onverdraag
zaamheld en discriminatle op grand 
van godsdienst of levensovertuiging 
van 1981. 
Het wezen van de godsdienstvr1jheid. 
De godsdienstvriJheid omvat de moge-

liJkheid om zich onbelemmerd in woord en 
daad naar zijn godsdienst te gedragen. 
Het recht om in de geest een bepaalde 
godsdienst aan te hangen hoeft uiteraard 
niet beschermd te worden: 'Die Gedan
ken sind frei'' Nee, het gaat JUist om de be
scherming van het zich kunnen gedragen 
volgens die godsdienst. En kennelijk 
vormt het vieren van godsdienstige feest
dagen een typische gedraging op basis 
van die godsdienst. Oat blijkt uit het feit dat 
in Nederland ruim baan IS gemaakt voor 
de viering van christelijke feestdagen. Oat 
blijkt ook uit het feit dat, zoals boven reeds 
aangegeven, er onder moslims en hin
does een duidelijke behoefte bestaat aan 
de mogelijkhe1d tot viering van de gods
dienstige feestdagen. 

Het wezen van de godsdienstvriJheid is 
dus, dat het de gedragingen die horen bij 
het beleven van een godsdienst mogelijk 
maakt. De uiteindelijke norm voor het 
grondrecht godsdienstvrijheid IS in feite in 
het christen-democratlsch denken de ge
rechtlgheid. GodsdienstvriJheid heeft ai
leen dan betekenis als ze niet aileen het 
recht van de sterkste. de meerderheid be
schermt. 'Minderheden', zegt het Pro
gram van Uitgangspunten, 'hebben recht 
op een gelijkwaard1ge ontplooiing in onze 
samenleving ten einde hun eigen identiteit 
tot gelding te brengen.' Oat betekent dat 
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ook een minderheid in staat moet worden 
gesteld het Ieven in te richten naar de 
godsdienst van haar keuze. Ook als dat 
soms een opoffering voor die meerder
heid betekent. Het vieren van gods
dienstige feestdagen hoort wezenlijk bij 
het beleven van een godsdienst. Daarom 
valt het ook onder de bescherming van 
het grondrecht godsdienstvrijheid. 
2 De Europese Commissie over artikel 9 
ECRM. 

Volgens de Europese Commissie be
schermt artikel 9 ECRM niet elke gedra
ging die iets te maken heeft met de gods
dienst die iemand aanhangt, maar slecht 
die 'manifestations, which actually ex
press the belief concerned. 8 Het vieren 
van godsdienstige feestdagen behoort 
naar mijn mening tot deze manifestations. 
Kennelijk is het vieren van godsdienstige 
feestdagen voor mensen wezenlijk ver
bonden met het beleven van hun gods
dienst. 
3 De AVVN inzake uitbanning van onver
draagzaamheid op grand van gods
dienst. 

Deze verklaring vormt in Nederland 
weliswaar geen geldend recht, maar ze 
kan tach goed gebruikt worden bij de uit
leg van het artikel over godsdienstvrijheid 
in het Verdrag inzake Burgerlijke en Poli
tieke Rechten (BUPO, art. 18). Artikel 5 
van de AVVN 1981 stelt dat het recht op 
vriJheid van gedachte, geweten, gods
dienst of geloof onder andere omvat: de 
vnjheid om rustdagen in acht te nemen en 
om vriJe dagen en ceremonien te vieren in 
overeenstemming met de vereisten van 
iemands godsdienst of geloof. 

Op grand van deze Algemene Verkla
ring kan derhalve gezegd worden dat het 
vieren van godsdienstige feestdagen valt 
onder het in artikel 18 BUPO verleende 
recht op godsdienstvrijheid. AI metal mag 
geconcludeerd worden dat de vie ring van 
godsdienstige feestdagen behoort tot het 
door artikel 6 Grondwet, artikel 9 ECRM 

8 Report 12110/1978. Arrowsm1th (D&R 1980) 5. 
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en artikel18 BUPO beschermde recht van 
vrijheid van godsdienst. 

b Krachtige doorwerking in privaatrech
te!Jjke relaties 
Hierboven heb ik aangegeven dat het 
vraagstuk van de horizontale werking (de 
werking van een grondrecht ook tussen 
particulieren) in Ieite in Nederland niet 
echt aan de orde is. Het gaat, op grond 
van de jurisprudentie veel meer om de 
vraag 1n hoeverre privaatrechtelijke nor
men ook vanuit grondrechten moeten 
worden ingevuld. 

Dit kan niet in algemene zin worden 
beantwoord, maar vergt een zorgvuldige 
afweging van geval tot geval. Grondrech
ten moeten, evenals andere rechten, 1n 

een belangenafweging betrokken wor
den. Oaarbij gaat grondrecht niet te allen 
tijde boven elk ander belang. Anderzijds 
betekent dit ook niet dat grondrechten 
zonder meer op een lijn te stellen zijn met 
andere belangen. Echte gerechtigheid 
betekent niet, dat als aan een bepaald be
lang een grondrecht gekoppeld is, dit be
lang onaantastbaar hoog verheven is bo
ven aile andere belangen. Echte solidari
telt betekent niet dat minderheidsbelan
gen alles bepalend zouden zijn, wei dat 
met de belangen van de minderheid op 
zeer zorgvuldige wijze wordt omgespron
gen. Het komt dus al met al aan op een 
goede belangenafweging. In die afwe
ging krijgt het belang dat 'gedekt' wordt 
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door een grondrecht als het ware een 
'plus', het telt extra zwaar mee. Wei be
dacht moet worden dat het meedoet in de 
belangenafweging; het is daar niet buiten 
geplaatst. Toegespitst op het onderwerp 
van dit artikel betekent dit dat naar mijn 
mening sprake zou moeten zijn van een 
krachtige doorwerking van het grond
recht godsdienstvrijheid in privaatrechte
lljke normen. Oat eist gerechtigheid en so
lidariteit. Anderzijds mag ook het belang 
van de werkgever niet volledig uit het oog 
verloren worden. Ook dat eist gerechtig
held en solidanteit. 

c Het mmderhedenbeleid 
In het kader van het minderhedenbeleid 
wordt gezocht naar de plaats die minder
heden op den duur in Nederland zouden 
moeten krijgen. Entzinger onderscheidt 
drie wiJzen van inpassing, te weten assimi
latie, pluralisme en integratie 9 

1 Ass1milatie: bij assimilatie gaan ver
scheldene etnische groepen deel uit
maken van een en hetzelfde sociale 
systeem. Oat betekent, dat groepen 
aan het eind van het proces n1et meer 
als zodanig herkenbaar zijn, behalve 
aan eventuele fysieke kenmerken als 
huidskleur. In de praktijk komt deze 
eenwording neer op een volledige aan
passing door de minderheid aan de 
meerderheid. De mmderheid is zowel 
qua cultuur als qua structuur volledig in 
de dominante samenleving opgeno
men. 

2 Pluralisme: biJ pluralisme is er sprake 
van het naast elkaar bestaan van ver
schillende culturen, alsmede het be
staan van parallelle, niet-complemen
taire instituties (dat wil zeggen eigen 
scholen, eigen buurthuizen, eigen dui
venfokverenigingen). In deze variant is 
er veel ruimte voor de eigen identiteit 
van de groep. Aan de andere kant is er 
slechts sprake van beperkte participa
tie van de groepsleden aan de institu-

9 H.B Entz1nger. Het Mtnderhedenbeletd. Meppel1980 
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ties van de dominante collectiv1teit. Een 
sterk pluralistisch beleid ten opzichte 
van etnische minderheden zou waar
schiJnlijk een versterking van die min
derheidsposltie met zich brengen. 

3 lntegratie integratie neemt een mid
denpositie in tussen ass1milatie en plu
ralisme. Dit betekent dat er enerzljds 
respect bestaat voor elkaars cultuur, 
anderzijds dat men bepaalde elemen
ten overneemt uit elkaars cultuur. 
Voorts bestaat er een ru1me participatie 
door de minderheid aan de meer
heidsstructuren, aan de andere kant zal 
er in beperkte mate sprake zijn van pa
rallelle, niet-complementaire instituties. 
In de Minderhedennota van de begin 
Jaren tachtig heeft de regering, wat mij 
betreft terecht, gekozen voor een inte
grationistisch beleid. 

Als we deze keuze vertalen naar de feest
dagenkwestie betekent dat een afwijzing 
van twee standpunten: 
- geen enkel bijzonder recht voor werk

nemers op verlof voor godsdienstige 
feestdagen (een assimilationistische 
oplossing); 

- een werknemer heeft voor aile gods
dienstige feestdagen d1e hiJ maar wil 
recht op extra doorbetaald verlof, zon
der enige beperking (een pluralisti
sche oplossing) 

Ook in het kader van een op mtegratle ge
ncht beleid zal mijns inziens gekozen moe
ten worden voor het verlenen van een 
recht op verlof voor een godsdienstig 
feest, een echt recht. zonder dat de belan
gen van de werkgever geheel uit het oog 
verloren worden. Vraag riJsl nu hoe zo'n 
recht vorm zou kunnen kriJQen. 

Een concreet voorstel 
In het voorafgaande heb ik aangegeven 
dat er op d1t moment 1n Nederland geen 
recht op verlof voor een godsdienstlge 
feestdag hard te maken valt. Tevens heb 
1k aangegeven waarom 1k meen dater wei 
zo·n recht zou moeten komen. Gez1en de 
hu1dige stand van zaken l1jkt me wetge-
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ving noodzakelijk. Dit is des te noodzake
lijker nu blijkt dat de belangen van de bui
tenlandse werknemers, zeker op gods
dienstig gebied, tot dusverre niet ellectief 
door enige vakbeweging worden behar
tigd. De FNV is in het geheel niet in deze 
aspecten ge1nteresseerd; het CNV neemt 
de onderhavige kwestie weliswaar mee in 
de jaarlijkse onderhandelingen, maar tot 
dusverre zonder echt succes. Waar het 
voor burgers niet mogelijk blijkt op goede 
wijze voor hun eigen belangen op te ko
men zal de overheid voorwaardenschep
pend te werk moeten gaan. Op dit punt 
kan en moet de overheid duidelijk haar rol 
als 'schild voor de zwakken' vervullen. 
Het moge duidelijk zijn dat mij hier een 
taak voor CDA-kamerleden lijkt wegge
legd om deze zaak, eventueel door mid
del van een initiatief-wetsvoorstel, aan te 
pakken. Graag wil ik, in de vorm van een 
concreet voorstel, een eerste paal slaan 
voor een mogelijk wetsvoorstel. 

lk stel voor, een nieuw lid in te voegen in 
artikel 1638gg Burgerlijk Wetboek dat 
handelt over de vaststelling van vakantie
dagen. Het lijkt me goed dit nieuwe lid in te 
voegen na lid 2, waardoor het dus lid 3 
gaat helen; de ovenge leden schuiven na
tuurlijk door. 

Artikel1638gg lid 3 (nieuw): De werkge
ver is gehouden de werknemer verlofda
gen als bedoeld in artikel 163811 lid 2 te 
verlenen op godsdienstige feestdagen 
volgens de godsdienst die de werknemer 
aanhangt, mits de werknemer de wens tot 
het opnemen van zo' n verlofdag m1nstens 
twee maanden vooraf aan de werkgever 
te kennen heeft gegeven. Dit geldt niet 
voorzover het tegendeel is bedongen of 
u1t de aard van de arbeid voortvloe1t. 
1 'De werknemer': ik zie geen enkele re

d en de werking van dit artikel tot bij
voorbeeld islamitische werknemers te 
beperken. 

2 'Verlofdagen als bedoeld in artikel 
163811 lid 2': dit betekent een keuze 
voor de 'sn1pperdagen-variant'; dit 
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houdt in dat opgenomen dagen afge
trokken worden van het totaal aantal 
besch1kbare verlofdagen. Oeze variant 
is wensel1jk, omdat andere mogelijkhe
den (extra, al dan niet doorbetaald ver
lof) door de overige werknemers als dis
criminatoir ervaren zouden worden. 

3 'Godsdienstige feestdagen volgens de 
godsdienst die de werknemer aan
hangt' het betrett hier een objectieve 
norm en dat is ook de bedoeling. Met 
deze norm in de hand kun je naar biJ
voorbeeld een lslam-deskundige gaan 
en vragen Voor welke godsdienstige 
feestdagen moet een islamitische werk
nemer een VriJe dag kriJgen? lk ver
wacht dat b1nnen enkele Jaren door 
rechtspraak deze norm ten aanzien van 
verschillende godsdiensten geconcre
triseerd zal ziJn. Het zou trouwens een 
uitstekende zaak zijn, indien deze con
cretlsering ook in CAO's plaats zou vin
den. 

4 'Mils de werknemers de wens tot het 
opnemen van zo' n verlofdag minstens 
twee maanden vooraf aan de werkge
ver te kennen heett gegeven': deze ter
mijn maakt het voor een werkgever mo
gelijk zich zo goed mogelijk in te stellen 
op deze vrije dag, door het niet
verlenen van verlof aan andere werkne
mers en bijvoorbeeld het 1nhuren van 
uitzendkrachten. Op deze wijze zullen 
de kosten van de regeling in verreweg 
de meeste gevallen zeer beperkt zijn. 
Anderz1jds weet ook de werknemer 
waar hij/zij aan toe is. 

5 'Oil geldt niet voor zover het tegendeel 
is bedongen of uit de aard van de ar-
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beid voortvloeit' deze formulering is 
dezelfde als die uit 1638w waar verlof 
voor christelijke feestdagen geregeld 
wordt. Bedoeling is dus, dat aileen daar 
een uitzondering mogel1jk IS, waar die 
ook voor christelijke feestdagen moge
lijk is. Oaarbij moet natuurlijk vooral ge
dacht worden aan situaties waar ve1lig
he1d of gezondheid continu-arbe1d ver
eist; denk aan ziekenhuispersoneel of 
brandweerlieden. Andere uitzonderin
gen ZIJn dus niet mogelijk; een werkge
ver kan zich derhalve niet op economi
sche belangen beroepen. 

AI met al meen ik met deze regeling een 
zorgvuldig afgewogen norm te hebben 
voorgesteld. De werknemer verkrijgt een 
praktisch uitoefenbaar recht (een werkge
ver kan zich niet op 'de omstandigheden' 
beroepenl) terwijl ook met de belangen 
van de werkgever rekening gehouden 
wordt. Als het erop aankomt wordt in deze 
oploss1ng recht gedaan aan het recht van 
godsdienstvrijheid. Godsdienstige feest
dagen moeten in Nederland, ongeacht de 
religie gevierd kunnen worden. Het is de 
taak van de overhe1d om deze mogelijk
heid te waarborgen. 
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