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Geacht College,

Verzoek oordeel eigen handelen inzake het (indirect) maken van onderscheid naar ras en/of natio-

naliteit bij het uitsluitend toelaten van leden op basis van het zogenaamde kindlidmaatschap tot
de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A.

l De aanyraagster

De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A. (hierna Samenwerking) is

een in 1908 opgerichte vereniging met als doel, verwoord in artikel 3 van de Statuten voor zover

relevant:

Artikels

l. Het doel der vereniging is de verbetering van woningtoestanden in Amsterdam en aan Amsterdam gren-

zende gemeenten te bevorderen, meer speciaal ten behoeve van de leden der coöperatie, alsmede het in

stand houden en beheren van beschermde monumenten in eigendom en erfpacht.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door binnen de gemeente Amsterdam of aan Amsterdam grenzende ge-
meenten woningen en gebouwen te doen bouwen, te kopen en in verband daarmede gronden in eigen-

dom of erfpacht te verkrijgen, deze woningen en gebouwen zo nodig te doen verbeteren en deze aan haar

leden te verhuren.

Dit doel, huisvesting van leden, moet gezien worden in het licht van de ontwikkelingen destijds van

de volkshuisvesting (Wet Volkshuisvesting uit 1901), waarbij Samenwerking zich richtte en nog richt
op de markt in een prijsklasse (iets) boven die van de huidige woningcorporaties, het zogenaamde
midden-segment.

Samenwerking heeft in Amsterdam Zuid 889 woningen in bezit en verhuur, alsmede een complex,

waarin 188 kleine appartementen beschikbaar zijn en waarvan de verhuur via een aparte vereniging

met eigen leden plaatsvindt. Daarnaast verhuurt zij een aantal (semi-)commerciële en sociaal-

culturele ruimtes, die zich in de plinten van een aantal complexen bevinden.

Het gaat hier om een open en in beginsel algemeen toegankelijke vereniging. Het lidmaatschap van

de vereniging, zoals verwoord in de Statuten in artikelen 5 en 6 en (voor zover relevant), staat open

voor de volgende gegadigden:

Artikels

l. Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen.
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2. Vereiste voor het lidmaatschap van natuurlijke personen is het naar Nederlands recht bekwaam zijn tot het

verrichten van rechtshandelingen.

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en is niet voor overdracht vatbaar, behoudens daar waar deze statuten

uitdrukkelijk anders bepalen.

Artikel 6

l. Wie als lid wenst toe te treden geeft die wens schriftelijk te kennen aan het bestuur, hetwelk op het ver-

zoek beslist.

2. Diegene wiens aanvrage voor het lidmaatschap is afgewezen, heeft recht van beroep op de ledenraad.

3. Beide beslissingen worden genomen overeenkomstig regelen, gesteld in het huishoudelijk reglement.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement treft u in bijlage l.

2 Historische achtergrond van het gerezen probleem van het zogenoemde kindjidmaatschae

bij devereniRinR

De vereniging heeft 4.141 leden en beschikt over 889 verhuurbare woningen (cijfers per eind 2015),
waardoor ± 1.150 leden in een woning van Samenwerking (samen)wonen. Het lidmaatschap is gewild

omdat daarmee toegang wordt verkregen tot woningen waarvan de huren over het algemeen lager

zijn dan in de geliberaliseerde markt gebruikelijk is. Gemiddeld komen jaarlijks 45 woningen beschik-
baar voor nieuwe verhuur. Verhuur vindt uitsluitend plaats aan leden van de vereniging.

Er geldt al veertig jaar lang een ledenstop en aan wie thans belangstelling laat blijken voor het lid-
maatschap, wordt meegedeeld dat toetreding onmogelijk is. De letterlijke tekst op de website1 van

de vereniging luidt: 'Vanwege de zeer grote belangstelling voor het lidmaatschap van "Samenwer-

king" bestaat er sinds 1995 een ledenstop. Het aantal woningzoekenden is dusdanig groot dat het

geruime tijd duurt voordat men aan een woning kan worden geholpen.' Er bestaat echter één uit-

zondering, de tekst vervolgt: 'Op bovenstaande regel wordt een beperkte uitzondering gemaakt.

Kinderen van leden kunnen vanaf hun 18e jaar nog wel lid worden.'

Het instellen van de ledenstop is op zichzelf een adequate reactie op een overaanbod aan leden. In

de geschiedenis van de vereniging is hij veelvuldig toegepast. Sinds eind jaren 70 van de vorige eeuw

is hij, met uitzondering van enkele korte onderbrekingen (dit verklaart het verschil met de geciteerde

tekst die de aanvrager te zien krijgt) permanent. Die uitzondering voor 'kinderen van leden' is niet

gebaseerd op de Statuten, het betreft hier de continuering van een pragmatische oplossing voor een

probleem dat door de omstandigheden rond de helft van de jaren '70 was ontstaan.2 Het aantal

leden stijgt hierdoor nog steeds gestaag.

1 http://www.samenwerking.org/over samenwerking/lidmaatschap.aspx

2 De introductie van de regeling waar het hier om gaat is nogal rommelig tot stand gekomen. Een speurtocht door

jaarverslagen, notities aan ledenraadsvergaderingen en het archief van de ledenraad levert een onvolledig resultaat op. In

1974 is een tijdelijke ledenstop ingesteld, maar deze is bij de eerstvolgende statutenwijzigingen van 1986 niet in die

statuten verankerd. Op latere tijdstippen is de toegang tot het lidmaatschap voor korte tijd nog even opengesteld (1978,

1982-1984), maar vanaf 1986 is in hetjaarverslag de tekst opgenomen dat een lidmaatschap alleen maar open staat aan

kinderen van leden (en voorheen ook aan partners van leden). Er waren door de jaren '70 problemen geweest met de

bemensing van bestuur, het personeel van het kantoor en het technisch personeel. Aan een oplossing daarvan is

bijgedragen door woningen waarvoor de leden om welke reden dan ook geen belangstelling hadden, aan te bieden aan de

'kinderen van wonende en gewoond-hebbende leden'. Op de ledenraadsvergadering van 18 augustus 1980 werd erop

aangedrongen de kinderen van leden ondanks de ledenstop en zonderjimieten toe te laten. Deze kinderen werd een

uitzonderingspositie toegestaan door aan hun geen inkomenseis te stellen bij toetreding tot het lidmaatschap. Een eis die

wél aan de kandidaat-leden gesteld werd bij het tijdelijk opheffen van de ledenstop in de periode 1982-1984 en rond 1995.

Ook een dergelijk onderscheid is niet verankerd in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement.
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De combinatie van de ledenstop en de regel die het kinderlidmaatschap toelaat heeft op zichzelf een

neutrale achtergrond en het is niet moeilijk in te zien welke voordelen dit oplevert voor de leden. Er

wordt door sommige leden over gesproken als een "erfenis" die door hen nagelaten wordt aan de

kinderen. Bovendien heeft het ontegenzeggelijk voordelen dat ouders en kinderen dicht bij elkaar

kunnen wonen. Ook wordt door leden opgemerkt dat de regeling, gezien de duur dat hij al geldt,

"gewoonterecht" geworden zou zijn.

Het bestuur van de vereniging wil, zo heeft het in zijn recente beleidsplan opgenomen, een principi-

ele discussie voeren over de openstelling van het lidmaatschap: kan dat nog worden gebaseerd op

het erfelijkheidscriterium of zou het ook voor andere groepen Amsterdammers dan alleen de kin-

deren van de huidige leden open moeten staan? Vraag is of met het beperken van het lidmaatschap

tot kinderen van huidige leden sprake is van discriminatie ten opzichte van "andere" woningzoeken-

den. Heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een 'closed shop', waarbij de doelstelling van algemene

toegankelijkheid voor het lidmaatschap teloor is gegaan? En meer in het bijzonder: worden hierdoor

nieuwe categorieën van de bevolking (zoals mensen met een migrantenachtergrond) niet buitenge-

sloten?

3 Demografische ontwikkeling in de afgelopen veertig jaar

Er is in de veertig jaar sedert de invoering van de ledenstop en de uitzondering van het kindlidmaat-

schap van onze vereniging immers veel veranderd in de demografische en etnische samenstelling van

de bevolking in Nederland en zeker ook in Amsterdam. Volgens opgave van OIS Amsterdam

(ois.amsterdam.nl) had veertig jaar geleden ongeveer 15% van de bevolking in Amsterdam een im-

migrantenachtergrond. Thans is dat meer dan 50%. Er zijn geen harde cijfers beschikbaar over het

percentage immigranten in het ledenbestand van Samenwerking, maar dit ligt zonder twijfel zeer

veel lager dan vijftig procent.3 Het aantal bewoners met een migrantenachtergrond van dit ogenblik

is op de vingers van twee handen te tellen. Zij zijn binnengekomen als partners van reeds hurende

leden of ze hebben op de schaarse momenten waarop de vereniging 'open stond' over de informatie

beschikt dat aanmelden zin had. De diversiteit van de bevolking van de stad is er, en ook binnen het

verdere ledenbestand, grotendeels afwezig.

4 Toetsing toelatingsregelinR van leden aan Algemene Wet Gelijke Behandeling

In zijn uitwerking leidt de toelatingsregeling van 'Samenwerking' tot een achterstelling van alle wo-

ningzoekenden die geen lid zijn of kind van een lid. Levert de regeling daarmee een ongeoorloofd

indirect onderscheid op zoals dat wordt opgevat bij de toepassing van de Algemene Wet Gelijke Be-

handeling?4 Het indirecte onderscheid dient niet het doel dat onze vereniging zich stelt. Het gaat hier

weliswaar niet om ongelijke behandeling op grond van ras en/of nationaliteit, maar denkbaar is dat

deze handelwijze toch onder de verbodsnorm valt, mede gezien het arrest van het EHRM van

16 september 1996,17371/90 (Luczak vs. Polen). Mogelijk valt de handelwijze ook onder de werking

3 Hier doet zich een probleem van 'benchmarking' voor: met welke populatie moet men het ledenbestand van

Samenwerking vergelijken? Met heel Nederland? De provincie Noord-Holland? Het stadsdeel waarbinnen Samenwerking

zijn woningen verhuurt? De stad als geheel lijkt de meest voor de hand liggende keuze. Evenwel: welke keuze men ook

maakt, de ondervertegenwoordiging zal groot zijn.
4 Vergelijk de oordelen van (deels) Uw voorganger de Commissie voor Gelijke Behandeling: 2009-33 over lidmaatschap

yogaverenging; 2009-35 over lidmaatschap van een voetbalvereniging; 2015-137 over gewoonterecht bij het onderscheid
tot verkrijgen van het lidmaatschap van een gilde.
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van de AWGB onder artikel 7, eerste lid onder c, waar onderscheid is verboden als dat gemaakt

wordt door 'instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting' en waarbij het be-

perkte begrip 'volkshuisvesting' eerder al werd uitgelegd in 'huisvesting in algemene zin'.

In beginsel oordeelt Uw commissie niet over de eisen die worden gesteld aan de toegang tot het

lidmaatschap, omdat deze zijn beschermd door de verenigingsvrijheid. Evenwel: die eisen mogen

niet botsen met de gelijke behandelingswetgeving5 en dat is wellicht hier wel het geval.

De vraag die wij samenvattend aan Uw College willen voorleggen luidt: is de regeling die 'Samenwer-

king' hanteert om de toegang tot het lidmaatschap te beperken strijdig met de mensenrechten?

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Amsterdamsche Coöperatieve
Woningvereeniging "Samenwerking" B.A.

E.P. Bartlema, directeur

Bijlage 1: Statuten en Huishoudelijk Reglement

5 Zie het oordeel van de CGB over een vraag naar aanleiding van de handelwijze van onze vereniging: 2012-41, met name in

rechtsoverweging 3.11.

Pagina 4 van 4


