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Voorwoord 	 5 

Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk 
is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde dit uitgangspunt heeft. 
Immers de posities en omstandigheden waarin mensen zich bevinden 
zijn in meer of mindere mate ongelijk. Onder het mom van gelijke rech-
ten en plichten weten velen hun bestaan zo in te richten dat minder aan-
trekkelijke taken anderen toevallen. Orwell schreef het al: 'sommigen zijn 
meer gelijk dan anderen'. 

Kortom, formele gelijkstelling is weliswaar verworven, maar de onge-
lijkheid woekert onderhuids voort. Om die sluipende verschillen te expli-
citeren achten velen het begrip 'gender' zeer geschikt. Gender duidt op 
het 'sociale geslacht': hoe worden mensen tot man en vrouw gemaakt? 
Veel begrippen en theorieën die een plaats hebben gevonden in het 
recht, hebben een 'genderlading'. Zo heeft de introductie van het begrip 
kostwinner in de wet tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen geleid 
omdat mannen vaker dan vrouwen kostwinner zijn. In het arbeidsrecht 
is voltijdwerk nog altijd de norm en wordt met geen woord gesproken 
over onbetaald (zorg) werk. In het personen- en familierecht wegen de 
rechten van moeders die zorgen niet op tegen de rechten van vaders. De 
vrouw wordt aangesproken als moeder, de man maar zelden als vader. 

De belangstelling voor vrouwenemancipatie is de laatste jaren enigs-
zins weggeëbt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de successen die 
op het terrein van emancipatie zijn geboekt. Ook het feit dat de 
Emancipatieraad dit jaar is opgeheven is door velen opgevat als teken 
dat het proces van vrouwenemancipatie voltooid zou zijn. Inderdaad, 
vrouwen zijn in het onderwijs en het arbeidsproces in toenemende mate 
succesvol. Vrouwen grijpen hun kans en participeren op allerlei niveau's 
in de maatschappij. Maar, zo zeggen velen: nog altijd op mannelijke 
voorwaarden. Ondanks alle verbeteringen aangaande zorgverlof, deel-
tijdbanen en kinderopvang blijven mannelijke normen domineren. 

In haar openingsbijdrage gaat prof. I.E. Goldschmidt — voorzitter van 
de Commissie gelijke behandeling — in op het gelijkheidsbeginsel. Gelijke 
rechten bieden bescherming aan minder machtige groepen in de samen-
leving, waaronder vrouwen. De auteur vat gelijkheid op als een asymme-
trisch concept dat bedoeld is om de positie van deze groepen te verster-
ken. Echter, de begrippen die het recht hanteert zijn gendered: ze sluiten 
meer aan op het leefpatroon van mannen dan van vrouwen. Om die re-
den dient het gendered karakter van het recht te worden blootgelegd en 
doorbroken. 'Gelijke behandeling van vrouwen en mannen zal nooit ef-
fect kunnen sorteren als het niet meer inhoudt dan het toekennen van 
op mannen toegesneden rechten aan vrouwen.' 

In hoeverre kan het internationale recht nieuwe impulsen geven aan 
het emancipatiebeleid? A.A.M. Mattijssen gaat in haar artikel in op het 
Internationale Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen (IVDV) dat in 
Nederland — mede gezien de geringe hoeveelheid jurisprudentie — rela-
tief onbekend is. De auteur bespreekt de doelstellingen en betekenis van 
het verdrag en gaat in op de vraag wat de overheid behoort te doen om 
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aan de verplichtingen van het verdrag te beantwoorden en in hoeverre zij 
daaraan reeds voldoet. Hierbij neemt ze een aantal rechterlijke uitspra-
ken onder de loep. 

Dient gelijkheid 'geforceerd' te worden door (ongelijke) bevoordeling? 
A.G. Veldman bespreekt een aantal aspecten van dat vraagstuk en legt 
zich toe op de voorkeursbehandeling op de arbeidsmarkt. Ze geeft een 
overzicht van de ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse 
voorkeursbeleid en de beoordeling en de handhaving daarvan door de 
rechter. Lange tijd was het beleid in overeenstemming met het Europese 
gemeenschapsrecht. Recentelijk echter bepaalde het Hof van Justitie van 
de EG dat een Duitse regeling van voorkeursbehandeling onacceptabel 
was. Dit oordeel heeft binnen de Europese Gemeenschap veel opschud-
ding veroorzaakt, ook in Nederland. Immers het gemeenschapsrecht, 
ooit de motor achter gelijkberechtiging van de vrouw, dreigt het natio-
nale beleid te dwarsbomen. Volgens Veldman ware het beter wanneer 
het EG-hof duidelijke randvoorwaarden aangeeft waarbinnen voorkeurs-
beleid is toegestaan. 

J.R. Dierx gaat vervolgens na wat drie jaar praktische ervaring met de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) in de Commissie gelijke be-
handeling heeft opgeleverd. Deze wet verbiedt discriminatie op grond 
van religie, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, geslacht, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Dierx concentreert zich 
op de ongelijke behandeling van vrouwen, met name binnen het ar-
beidsproces. Achtereenvolgens bespreekt ze klachten over ongelijke be-
loning, leeftijdseisen, zwangerschapsregelingen, ouderschapsverlof, kin-
deropvang en schaderegelingen, en enige uitspraken van de Commissie 
daarover. 

De volgende drie artikelen hebben de genderideologie tot onderwerp. 
R. Holtmaat benadrukt in haar bijdrage dat het begrip gender met vrucht 
gebruikt kan worden om de verborgen stereotype beelden die de rechts-
positie van vrouwen beïnvloeden, aan het licht te brengen. Een voor-
beeld hiervan is de betekenis van 'werknemer' in het recht: de manne-
lijke ervaring van voltijds werken bepaalt dat begrip. Een ander begrip is 
'verzekerbaar sociaal risico' dat vrouwelijke vormen van inkomen uit-
sluit. Zolang de bestaande ongelijke gender verhoudingen als 'natuurlijk' 
of 'normaal' worden gezien, zegt Holtmaat, en zolang rechtsbegrippen 
gezien worden als spiegelbeeld van de realiteit, kan het genderprobleem 
in het recht niet worden opgelost. De auteur pleit voor de introductie van 
'open' begrippen in het recht waarvan geen uitsluitende werking kan uit-
gaan. Het internationale vrouwenverdrag biedt volgens haar een aantal 
concrete aanknopingspunten om genderstereotypen in het recht te be-
strijden. 

Prof. T. Loenen spitst de aandacht toe op de genderlading van het 
familierecht. Ze beperkt zich tot de regeling met betrekking tot de tot-
standkoming van juridisch ouderschap en van het gezag over kinderen. 
De voorgenomen regelgeving op dit terrein komt allesbehalve tegemoet 
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aan het vrouwelijk model van ouderschap dat op feitelijke zorg en ver-
antwoordelijkheid voor kinderen berust. De bloedband en financiële 
zorg zijn de bepalende factoren. Buiten het huwelijk is deze geringe aan-
dacht voor feitelijke zorg problematisch, met name als de verwekker het 
kind tegen de wil van de moeder wil erkennen. De genderbias is dan ook 
toegenomen in plaats van afgenomen. Dat geldt ook voor de nieuwe re-
geling van het gezag na echtscheiding. Ook nu worden de rechten van de 
ouder die niet de feitelijke zorg voor kinderen heeft, versterkt. 

Volgens M.L.M. Brouns en M. Scholten bevat het ogenschijnlijk neu-
trale overheidsbeleid vele impliciete mannelijke normen. De onderzoek-
sters hebben een normativiteits-toets ontwikkeld om de vooringeno-
menheid van het beleid te kunnen opsporen. Deze 'N-toets' hebben ze 
toegepast op de nota Preventieve en curatieve jeugdzorg (1996). Wat blijkt 
is dat de nota steevast over jongeren spreekt terwijl de grote meerderheid 
van de jeugd die gedragsproblemen heeft, bestaat uit jongens. Jongens-
problemen worden dus als algemeen voorgesteld. Als het echter gaat om 
oplossingen worden met het grootste gemak weer mannelijke normen 
aanbevolen (de kost verdienen; sport beoefenen). Een alternatief beleid — 
zo besluiten de auteurs — zou een gevarieerder scala van normen tot uit-
drukking moeten brengen, waaronder participatie aan zorgactiviteiten. 

Het laatste artikel is gewijd aan de 'feminisering' van de juridische be-
roepen. L.E. de Groot-van Leeuwen toont aan dat de participatie van 
vrouwen in juridische beroepen (rechters, officieren van justitie, advoca-
ten en notarissen) aanzienlijk is toegenomen. Weliswaar zijn ze nog in de 
minderheid maar binnen enkele decennia zullen vrouwelijke rechters en 
officieren van justitie een ruime meerderheid hebben, terwijl het aantal 
vrouwelijk advocaten over dezelfde periode tot ongeveer 50% zal toene-
men. Niettemin zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de hogere func-
ties binnen deze beroepen en maken ze langzamer carrière dan mannen. 
Wat de kwaliteit van het juridische werk betreft concludeert de auteur 
dat er weinig verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Wel leren 
vrouwelijke advocaten sneller van fouten en krijgen zij minder klachten 
dan hun mannelijke collega's. Wat dat betreft is er veel voor te zeggen de 
these dat vrouwen 'niet beter zijn, maar anders' om te draaien. 



Het gelijkheidsbeginsel 

Gelijk zijn en het gelijke krijgen is twee 

prof. dr. J.E. Goldschmidt *  

Het recht is geen vanzelfsprekende bondgenoot in de strijd om meer ge-
lijkheid van mannen en vrouwen. Het recht is wel een noodzakelijke 
voorwaarde om iets te kunnen veranderen. Gelijke rechten zijn dus 
slechts een beginpunt en geen eindpunt. Willen gelijke rechten leiden 
naar het gewenste doel, dan zal van meet af aan daarop gekoerst moeten 
worden: anders is het niet waarschijnlijk dat dát doel bereikt wordt. 

Tegen deze achtergrond heeft het denken over gelijke rechten een ont-
wikkeling doorgemaakt van een benadering in termen van formele ge-
lijkheid, met nadruk op de behandeling, naar een denken in termen van 
materiële gelijkheid, waarbij naast de behandeling zelf ook het resultaat 
betrokken wordt in de toetsing. 

Een materiële gelijkheidsbenadering impliceert het stellen van de 
vraag of een bepaalde behandeling bij kan dragen aan gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, gelijkheid in de zin dat sprake is van daadwerkelijk 
gelijke kansen, van gelijke maatschappelijke posities die niet beïnvloed 
worden door dominantie van de ene groep ten opzichte van de andere of 
dat sprake is van uitsluiting. De aard van de behandeling wordt daarbij in 
de toets betrokken: een behandeling die uitsluitend is afgestemd op de 
behoefte van mannen leidt niet tot de uit oogpunt van gelijkheid wense-
lijk geachte veranderingen. 

Als we het in deze zin hebben over gelijke rechten hebben we het dus 
over fundamentele veranderingen. Het gaat niet om een ongelijkheid die 
is op te heffen door een schepje erbij aan de ene of een schepje eraf aan 
de andere kant. Het gaat om een eeuwenlang in het maatschappelijk pa-
troon ingeslepen ongelijkheid die invloed heeft op het totale normen- en 
waardenpatroon in de samenleving. Het recht sluit aan bij de maat-
schappelijke werkelijkheid en het recht is dus al lange tijd geënt op een 
maatschappelijke ongelijkheid. Gelijke behandeling en non- 
discriminatie zijn daarom complexe normen, waarbij zowel de wijze 
waarop deze normen worden ingevuld als de handhaving ervan aan-
dacht vragen. 

• De auteur is voorzitter van de Commissie gelijke behandeling. Tevens is zij bijzonder 

hoogleraar Vrouw en recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 

8 



Het gelijkheidsbeginsel 

Geschreven normen 

Positivering van het gelijkheidsbeginsel heeft op nationaal en op interna-
tionaal niveau vooral in de afgelopen vijfentwintig jaar plaatsgevonden. 
De bepaling van artikel 119 van het EG-Verdrag (over gelijke beloning 
van vrouwen en mannen) is weliswaar al veertig jaar oud, maar heeft in 
de praktijk pas effect gesorteerd toen in de jaren zeventig is begonnen 
met het uitwerken van de gelijke behandelingsnorm in Richtlijnen. Deze 
Richtlijnen verplichtten de wetgever tot uitwerking in het nationale 
recht. Zo ontstond bij stukjes en beetjes de Nederlandse gelijke 
behandelingswetgeving gericht op gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het terrein van de arbeid. 

Internationale impulsen kwamen ook vanuit de Verenigde Naties. In 
het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten is een 
algemene gelijke behandelingsnorm opgenomen (artikel 26). De Neder-
landse Centrale Raad van Beroep paste, in navolging van het VN-
Mensenrechtencomité, deze bepaling in 1987 toe om bepalingen in de 
Nederlandse sociale zekerheidswetgeving opzij te zetten.' In het Verdrag 
inzake Economische Sociale en Culturele Rechten wordt bepaald dat bij 
toekenning van de in dat Verdrag vervatte sociale grondrechten niet ge-
di iscrimineerd mag worden. De algemene gelijkheidsbepalingen in deze 
Verdragen zijn nader uitgewerkt in het Verdrag inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie van vrouwen, het Vrouwenverdrag, dat in 
1979 in de VN is aangenomen, maar pas in 1991 in Nederland van kracht 
werd. 

Ook vanuit de Raad van Europa, onder invloed van de Europese Con-
ventie voor de Rechten van de Mens, kwam gelijkheid op de agenda van 
de rechter en wetgever in Nederland. De Straatsburgse rechter bepaalde 
in 1979 in de zaak Marckx dat geen onderscheid mocht worden gemaakt 
tussen echte en onechte kinderen. Dit arrest ontketende een ware revo-
lutie op het terrein van het personen- en familierecht waarbij gelijke be-
handeling (van mannen en vrouwen, van wettige en onwettige kinderen, 
van gehuwde en ongehuwde ouders) een belangrijk uitgangspunt 
vormde.2  

i Nationaal opent sinds 1983 onze Grondwet met het gelijkheids-
beginsel. De sinds het midden van de jaren zeventig gevoerde discussie 
over een gelijke behandelingswetgeving leidde in 1994 tot de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling, die mede kan worden gezien als een uitwerking 
van artikel 1 Grondwet. 

Het gelijkheidsbeginsel vindt zijn oorsprong en zijn betekenis vooral in 
het kader van de bescherming van mensenrechten, zoals uit boven-
staand (onvolledig) overzicht blijkt. Alleen in het EG-recht heeft het 
gelijkheidsbeginsel een andere bestaansgrond (het tegengaan van oneer- 

1 CRvB 14 mei 1987, AB 1987, 543. 
2 , EHRM 13 juni 1979. Paula en Alexandra Marckx tegen België, NJ 1980, 462. 
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lijke concurrentie), maar ook op dat terrein zien we dat in de loop der 
jaren juist meer de nadruk is gelegd op het fundamentele karakter ervan. 
In het Verdrag van Amsterdam is dat bevestigd. 

Mensenrechten 

10 

Ondanks deze mooie normen zijn de resultaten, ook voor wie zich reali-
seert dat het recht geen veranderingen bewerkstelligt, maar 'slechts' con-
ditioneert, tegengevallen. Ik wil hier nader ingaan op mogelijke oorzaken 
van deze tegenvallende resultaten. Hoe komt het dat Pessers in haar be-
spreking van de ontwikkelingen op het terrein van feminisme en recht in 
1991 verzuchtte, dat het ergste wat een mens kan overkomen is dat zijn 
gebeden worden verhoord (Pessers, 1991, p. 999)? Welke factoren zijn 
van invloed op het uitblijven van gewenste resultaten? Uitgangspunt 
voor mijn beschouwing vormt de mensenrechtelijke betekenis van ge-
lijkheid. Mensenrechten zijn immers gericht op de emancipatie van de 
mens, en zullen steeds weer, steeds opnieuw en steeds op een nieuwe 
manier bevochten moeten worden en inhoud moeten krijgen (Peters, 
1993). Willen dergelijke rechten invloed hebben, dan zal aan bepaalde 
voorwaarden voldaan moeten worden. 

Mensenrechten zijn van nature revolutionair, in die zin dat ze niet ge-
richt zijn op het in stand houden van machtsverhoudingen, maar op het 
beschermen en versterken van niet-dominante, niet-elitaire groepen in 
de samenleving. Ze moeten het mogelijk maken om de macht van de 
dominante en elitaire groepen te doorbreken en uitsluiting tegen te 
gaan. Om die reden wordt in het algemeen aangenomen dat de overheid 
zich niet kan beroepen op grondrechten: grondrechten zijn niet bedoeld 
om machthebbers te beschermen. 

Het gelijkheidsbeginsel in zijn mensenrechtelijke betekenis ziet even-
eens op het toekennen van rechten aan specifieke groepen: de niet-
dominante. Natuurlijk zijn er ook talloze gelijke behandelingsnormen in 
ons recht, die niet geënt zijn op mensenrechten en die derhalve een an-
dere betekenis kunnen hebben, in het bestuursrecht of in het belasting-
recht bij voorbeeld. Ik heb het hier over gelijkheid als grondrecht. 3  

Asymmetrie 

Het mensenrechtelijk gelijkheidsbeginsel heeft een fundamenteel eigen 
karakter. Het wordt wel omschreven als asymmetrisch, waarmee wordt 
gerefereerd aan het feit dat de ene ongelijkheid de andere niet is. Onge-
lijke behandeling van mannen is niet hetzelfde als ongelijke behandeling 
van vrouwen, omdat de laatste wel en de eerste niet aansluit bij een sys-
tematisch patroon van achterstelling. Het gelijkheidsbeginsel is niet neu-
traal, maar sluit aan bij een realiteit van ongelijkheid. Deze realiteit is 

3 Ik gebruik de termen mensenrechten en grondrechten in deze bijdrage als synoniemen. 
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voor verschillende groepen anders. De term discriminatie wordt door-
gaans gereserveerd voor vormen van ongelijke behandeling die geba-
seerd zijn op niet (of niet zonder gevaar voor de eigen identiteit) af te 
leggen persoonskenmerken, die aansluiten bij een maatschappelijke 
achterstelling. 

Tussen groepen die op onderscheiden gronden gediscrimineerd wor-
den, bestaan ook weer verschillen, die samenhangen met de aard van de 
discriminatiegrond en de verschijningsvormen van discriminatie. Ge-
meenschappelijk aan discriminatie is echter het bestaan van asymmetri- 
sche verhoudingen. Om die reden moet het recht dat zich richt op ophef-] fing van discriminatie ook asymmetrisch zijn. Wanneer discriminatie van 
vrouwen geneutraliseerd wordt tot sekse-discriminatie, gaat de beteke-
nis van het gelijkheidsbeginsel voor een belangrijk deel verloren. 

In het Vrouwenverdrag is de bedoelde asymmetrie terug te vinden. Het 
verdrag richt zich op uitbanning van discriminatie van vrouwen, en be-
oogt uitsluitend vrouwen te beschermen. Een ander voorbeeld van niet-
neutrale invulling van het gelijkheidsbeginsel is voorkeursbehandeling. 
Voorkeursbehandeling is, ook in het Nederlandse recht, beperkt tot vrou-
wen. Zelfs als mannen in een bepaalde situatie ondervertegenwoordigd 
zijn, kan dat geen reden zijn om voorkeursbehandeling toe te passen: er 
is immers geen sprake van congruentie met achterliggende ongelijke ver-
houdingen. 

Werking 

Hét sekseverschil, met inbegrip van de daarmee gepaard gaande machts-
verhoudingen, is in de huidige maatschappij geïnstitutionaliseerd, zoals 
het Beleidsplan Emancipatie (dat nog steeds de basis vormt van het 
emancipatiebeleid) in 1985 constateerde. 

Een dergelijke constatering heeft gevolgen voor de werking van het 
gelijkheidsbeginsel. Terwijl grondrechten in eerste instantie vooral ge-
richt zijn op bescherming tegen de macht van de overheid, is er bij geïn-
stitutionaliseerde (machts)ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
evenzeer behoefte aan bescherming tegen de macht van anderen dan de 
oVerheid. Het gelijkheidsbeginsel zal bescherming moeten bieden tegen 1 discriminatie door werkgevers, verzekeraars, kredietverleners. 

Om die reden is van belang dat aan het gelijkheidsbeginsel ook hori-
zontale werking wordt toegekend. Met horizontale werking wordt ge-
doeld op werking tussen burgers onderling, in tegenstelling tot verticale 
werking die is beperkt tot bescherming van de burgers tegenover de 
overheid. Voor vrouwen is daarbij niet alleen de bescherming tegen 
mede-burgers die zich afspeelt in het openbare leven van belang, maar 
ook bescherming tegen mensenrechtenschendingen in de privésfeer 
(denk aan seksueel geweld). 

Dit aspect is één van de kenmerken van het Vrouwenverdrag: terwijl de 
meeste mensenrechtenverdragen zich richten op het genot of de uitoefe- 
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ning van rechten in de openbare sfeer, wordt in het Vrouwenverdrag ook 
de privésfeer betrokken in het discriminatieverbod. Om die horizontale 
werking te garanderen is een actieve overheid nodig. Ik kom daarmee op 
een volgend aspect van het mensenrechtelijk karakter van het 
gelijkheidsbeginsel. 

Sociaal en klassiek grondrecht 

12 

Grondrechten waren oorspronkelijk bedoeld om (groepen) individuen 
een zekere 'staatsvrije sfeer' te garanderen, een eigen domein waar de 
overheid zich buiten diende te houden. De overheid dient zich te ont-
houden van inbreuken op privacy en vrijheden van burgers, zoals de vrij-
heid van godsdienst of de vrijheid van meningsuiting. Inmiddels is on-
derkend dat dat niet voldoende is: van de overheid wordt een actieve 
inspanning verwacht om burgers daadwerkelijke vrijheid te garanderen. 
Dat betekent dat nieuwe grondrechten zijn toegevoegd aan de traditio-
nele klassieke grondrechten-catalogus (zoals vrijheid van meningsuiting, 
vrijheid van godsdienst) in de vorm van sociale grondrechten (zoals het 
recht op arbeid, op huisvesting). In dezelfde ontwikkeling past de sociali-
sering van klassieke grondrechten, waarmee wordt bedoeld dat ook bij 
het garanderen van de klassieke rechten meer en meer een actieve rol 
van de overheid wordt verwacht. Zij moet haar beleid richten op het ver-
wezenlijken van die rechten. 

De grens tussen klassieke en sociale grondrechten vervaagt. Elk grond-
recht heeft klassieke en sociale aspecten. Dit wordt zowel nationaal als 
internationaal geconstateerd. In het Eindrapport van het grondrechten-
evaluatie-onderzoek wordt gesteld dat voor grondrechten in het alge-
meen kan worden aangenomen dat er sprake is van een zeker zorgplicht 
van de overheid om de uitoefening te garanderen (Gerbranda/Kroes, 
1993, p. 335). Ook op de Wereldmensenrechtenconferentie in Wenen in 
1993 is de samenhang tussen (klassieke en sociale) grondrechten bena-
drukt en het gelijkheidsbeginsel speelt daarbij een belangrijke rol. Dit 
wordt herhaald en toegespitst op de rechten van vrouwen in het slot-
document van de Wereldvrouwenconferentie die in 1995 in Peking is ge-
houden, waarin de lidstaten van de Verenigde Naties zich verplichten 
zich actief in te zetten voor het opheffen van ongelijkheid van vrouwen. 
Erkend wordt dat staten ook aansprakelijk kunnen zijn voor inbreuken 
op mensenrechten door niet-overheidsorganen. 

In het kader van de Europese mensenrechtenbescherming heeft het 
Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg invulling gege-
ven aan de sociaalrechtelijke dimensie van grondrechten door er van uit 
te gaan dat op de overheid positieve verplichtingen rusten om een effec-
tief gebruik van mensenrechten mogelijk te maken. 
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Mainstreaming 

13 

Bij het effectueren van het gelijkheidsbeginsel wordt onderkend dat een 
actief beleid alleen succes kan hebben als gelijkheidsnormen meegeno-
men worden met algemene ontwikkelingen en geïntegreerd worden bij 
het implementeren van alle andere mensenrechten. Dit proces wordt 
aángeduid als mainstreaming en sluit aan bij wat in Nederland facet-
beleid wordt genoemd. Hoewel aan dergelijk integraal beleid ook nade-
len kleven, met name door het gevaar van het onzichtbaar worden van 
hét gelijkheidsaspect, is mainstreaming van belang omdat de bestaande 
sekseverhoudingen op alle aspecten van de maatschappij van invloed 

'Hierdoor is ook, als gezegd, het recht geheel doordrongen van onge-
lijkheid. Deze ongelijkheid is een complexe. Zij is niet terug te voeren tot 
een biologisch verschil tussen mannen en vrouwen maar omvat mede 
maatschappelijke verschillen en machtsverschillen. Het begrip gender 
verwijst naar de totale maatschappelijke, biologische en culturele ver-
schillen tussen mannen en vrouwen en refereert aan de wijze waarop dat 
verschil werkt (zie hierover de bijdrage van Holtmaat). Een voordeel van 
dit begrip is dat het niet doelt op een vaststaande categorie mannen en 
vrouwen, maar op een bepaald maatschappelijk patroon, dat in meer-
dere of mindere mate aansluit bij machtsverhoudingen tussen mannen 
en vrouwen. Zo kan worden gesteld, dat bepaalde begrippen die het 
recht hanteert in feite gendered zijn, omdat ze meer aansluiten op het 
leefpatroon van mannen dan van vrouwen. 

1Gelijke behandeling van vrouwen en mannen zal nooit effect kunnen 
sórteren als het niet méér inhoudt dan het toekennen van op mannen 
toegesneden rechten aan vrouwen. Onderkend moet daarom worden dat 
juridische normen een vorm van interpretatie van de werkelijkheid zijn. 
6m die reden stelt 't Hart dat rechtsbescherming ook bescherming dient 
te omvatten tegen een dominant maatschappelijk bestel, waarbij het 
recht een functie moet hebben om andere interpretaties mogelijk te ma-
ken ('t Hart, 1997, p. 307). Het recht moet open staan voor andere per-
cepties van de werkelijkheid. Gelijke rechten voor vrouwen zullen moe-
ten samengaan met een verandering van het recht als geheel, in die zin 
dat niet langer sprake is van uitsluiting van het perspectief van vrouwen, 
of, beter, in die zin dat het gendered karakter wordt blootgelegd en door-
nroken. 

1 Dat betekent dat naast het geven van inhoud aan het gelijkheids-
beginsel zelf, de inbedding en handhaving ervan van belang zijn om 
voorwaarden te creëren voor een optimale werking. Als we onderkennen 
dat het gelijkheidsbeginsel een vernieuwende claim inhoudt, moeten we 
rekening houden met het feit dat dergelijke claims slechts onder be-
plaat& voorwaarden effect zullen sorteren. Die voorwaarden hangen sa- 
men met het omringende recht en de wijze waarop bij de toepassing er-, 
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van (en in het beleid) ruimte wordt geschapen om dat nieuwe vorm te 
geven. 

Inbedding in Ander Recht 

14 

Wat het omringende recht betreft heeft Pessers (1991, p. 1005) in navol-
ging van Schuijt gewezen op de noodzaak van 'een cumulatieve verwe-
venheid van rechten hulpregelsystemen'. Hiermee wordt bedoeld dat 
gelijke rechten als het ware ondersteund moeten worden door andere 
rechten die aspecten van de met het gelijkheidsrecht beoogde verande-
ringen regelen. Zo zal gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
sfeer van de betaalde arbeid niet het gewenste effect kunnen sorteren als 
deeltijdwerk niet voor vol wordt aangezien en voltijdwerk de norm blijft, 
als werkonderbreking door zwangerschap meetelt bij het opbouwen van 
arbeidsongeschiktheid, als pensioenstelsels zijn afgestemd op doorlo-
pende regelmatige carrièrepatronen. In het personen- en familierecht 
heeft gelijke behandeling van mannen en vrouwen onvoldoende beteke-
nis als de feitelijke zorg voor kinderen juridisch niet relevant is. 

In die zin is de nieuwe wetgeving die onderscheid op grond van 
arbeidsduur verbiedt een belangrijke stap op weg naar gelijke behande-
ling van vrouwen, temeer daar met dit wetsvoorstel ook wordt beoogd 
om niet langer de voltijdse werknemer als referentie-kader te hanteren. 

In het feit dat gelijke rechten geen betekenis kunnen hebben als in de 
rest van het recht niets verandert, ligt de ratio van artikel 5 van het 
Vrouwenverdrag, waarin de verplichting is opgenomen maatregelen te 
treffen gericht op het uitbannen van vooroordelen en gewoonten geba-
seerd op stereotype rollen van mannen en vrouwen. Het gaat hier, in de 
woorden van de onafhankelijke rapportagecommissie die de implemen-
tatie van het Vrouwenverdrag in Nederland in kaart heeft gebracht (Com-
missie Groenman), om het bestrijden van de dominante gender-
ideologie. Dit zal ook in het recht moeten gebeuren: er moeten andere 
rechten komen dan degene die gestoeld zijn op een bepaalde maat-
schappelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen en daarbij be-
staande ongelijkheden reproduceren. 

Het is vooral Holtmaat die deze benadering uitwerkt, waarbij Ander 
Recht centraal staat. Zij maakt op basis van een deconstructie van 
rechtsbegrippen, zoals bij voorbeeld het werknemersbegrip, duidelijk dat 
achter die begrippen een mannelijk model schuilt. De werknemer in het 
arbeidsrecht is een kostwinner (daarop is het minimumloon afgestemd), 
die een huisvrouw heeft (en dus geen behoefte aan buitengewoon verlof 
anders dan bij huwelijk, overlijden enzovoort), wiens vrije tijd ook vrij is 
en zonder zorgverplichtingen (daarop zijn de werktijden afgestemd). Te-
gen recht dat op dergelijke impliciet gendered begrippen is gebaseerd zal 
het gelijkheidsbeginsel geen oplossing bieden voor vrouwen, in de visie 
van Holtmaat. Daarom stelt zij dat eerst het recht zelf ontdaan worden 
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van de genderlading, er moet een Ander Recht komen, en pas daarná ko-
men gelijke rechten in beeld. 

In een materiële gelijkheidsbenadering wordt het Andere Recht niet 
onverenigbaar geacht met het gelijkheidsdenken. Ander Recht wordt in 
di é benadering gezien als een aspect van de uiteindelijke doelstelling 
wáar gelijke rechten op gericht moeten zijn. In een materiële gelijkheids-
benadering gaat het proces van gelijke behandeling gepaard met een 
ontwikkeling van Ander Recht. Dit vergt een voortdurend alerte over- 
heid, die wetgeving toetst op de vraag of de ervaringen en behoeften van 

1 vrouwen worden ingesloten. 
'Hoewel dit artikel het recht als onderwerp heeft, geldt natuurlijk even-

zeer dat rechten die niet ondersteund worden door een flankerend be-
leid niet kunnen werken. Gelijke rechten bij de arbeid hebben weinig 
betekenis als er geen voorzieningen zijn voor kinderopvang om maar 
eens wat te noemen. De noodzaak tot het treffen van dergelijke voorzie-
ningen, tot het voeren van een beleid dat gericht is op het kunnen effec-
tueren van rechten voor vrouwen, vloeit ook voort uit de plicht om gelijk 
te behandelen. 

Handhaving 

Willen gelijke rechten het gewenste resultaat opleveren, dan moeten zij 
niet alleen zijn ingebed in een (ver)ander(end) recht en beleid, maar dan 
dient ook bij de handhaving van de gelijke rechten rekening gehouden te 
Worden met het eigen karakter van de gelijkheidsnorm als fundamenteel 
recht, gericht op het versterken van de positie van (leden van) niet-
dominante groepen. Dezelfde maatschappelijke structuren, die ongelijk-
heid en genderverhoudingen in stand houden, kunnen bij de handha-
ving een rol spelen. 

' Dit gebeurt op verschillende manieren. Degenen die een beroep kun-
nen doen op gelijke rechten zijn vaak kwetsbaar, soms afhankelijk van 
juist degene tegenover wie zij hun recht in willen roepen, waarbij men bij 
voorbeeld kan denken aan de werknemer die zich gediscrimineerd voelt, 
maar bang is dat de werkgever hem het leven zuur zal maken als hij pro-
testeert. 

I Dezelfde machtsverhoudingen brengen met zich mee dat de gediscri-
mineerde niet altijd in staat is om gegevens te verstrekken die noodzake-
lijk zijn. Aan de kant van de handhavingsorganen is belangrijk dat zij 
kennis hebben van de achtergronden van ongelijke behandeling en in 
staat zijn om de vanzelfsprekendheden waarmee ongelijke behandeling 
wordt gerechtvaardigd te doorzien en doorbreken. In verschillende lan-
den zijn daarom specifieke handhavingsorganen in het leven geroepen, 
zoals de Commissie Gelijke Behandeling in Nederland, die de naleving 
van gelijke rechten moeten bevorderen, als deskundige, onafhankelijke 
en laagdrempelige instantie naast de reeds bestaande handhaving door 
de rechter. 
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Om een dergelijke instantie succesvol te maken moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan worden. Toegankelijkheid moet eenvoudig zijn 
(geen kosten, geen verplichte rechtsbijstand), het moet mogelijk zijn 
voor groepen om te procederen, zodat de druk van een proces niet op 
individuele gedupeerden rust (groepsacties), actieve onderzoeks-
bevoegdheden zijn noodzakelijk, en last but not least dient het betref-
fende orgaan voldoende bevoegdheden te hebben. 

Ik denk hierbij zowel aan de toetsingsbevoegdheid als aan de mogelijk-
heid om de oordelen te effectueren. De toetsingsbevoegdheid moet aan-
sluiten bij de bredere betekenis van gelijke behandeling als fundamen-
teel recht. In Nederland is de bevoegdheid van de Commissie Gelijke 
Behandeling beperkt tot het geven van een oordeel over mogelijke 
schending van specifieke wetgeving. Inbreuken op het gelijkheids-
beginsel die buiten de werkingssfeer van deze wetgeving vallen, maar 
wel onder andere algemene mensenrechtelijke gelijkheidsnormen, val-
len buiten de competentie van de Commissie. 

Ook schendingen van andere mensenrechten, die welhaast per defini-
tie nauw samenhangen met gelijke rechten van vrouwen (het recht op 
privacy van een bijstandsvrouw, het recht op huisvesting van een mis-
handelde vrouw) kunnen niet aan de Commissie voorgelegd worden. Dit 
maakt het tevens onmogelijk om een afweging te maken tussen gelijke 
behandeling en andere grondrechten. Deze afweging wordt geacht be-
sloten te liggen in de wetgeving zelf. Bij de Algemene Wet Gelijke Behan-
deling is immers gekozen voor een zogenaamd gesloten systeem, waarbij 
elke vorm van direct onderscheid verboden is, tenzij de wet zelf voorziet 
in een uitzondering. Voordeel van een dergelijk systeem is, dat het in niet 
bij de wet voorziene gevallen ook niet mogelijk is om de gelijkheidsnorm 
opzij te zetten, waardoor het risico van op vanzelfsprekendheden geba-
seerde gendered rechtvaardigingen wordt verminderd. Nadeel van het 
gesloten systeem is de onmogelijkheid van belangenafweging, inclusief 
de belangen van verschillende achtergestelde groepen. 

Het succes van de hierboven bepleite Andere Rechten als voorwaarde 
voor effectieve gelijke rechten zal mede afhangen van de bereidheid van 
toetsingsorganen om bij de interpretatie van andere regelgeving te wa-
ken voor het overnemen van dominante interpretaties, die niet aanslui-
ten bij het modificerende karakter ervan. Dit speelt ook een rol bij het 
invullen van open begrippen. Juist de open normen die in het recht ge-
hanteerd worden bieden een mogelijkheid om andere dan dominante 
interpretaties van de werkelijkheid in het recht ingang te doen vinden. 
Wanneer dit aan de reguliere handhavingsorganen wordt overgelaten is 
evenwel het risico groot, dat deze juist op de bij de toepasser bekende en 
vertrouwde stereotype wijze worden ingevuld. 

Een voorbeeld is de nieuwe wetgeving met betrekking tot gelijke be-
handeling en arbeidsduur. Hoewel niet alle ongelijke behandeling op 
grond van arbeidsduur rechtstreeks samen hangt met ongelijke behan-
deling van vrouwen is het wel van belang dat bij de invulling van deze 
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nieuwe norm geen rechtvaardigingen worden geaccepteerd die samen-
hangen met dominante opvattingen, bij voorbeeld dat alle tijd die niet 
aan betaalde arbeid wordt besteed vrij is in de zin dat de werknemer 
daar in volledige vrijheid over kan beschikken, en waarbij de werkgever 
op geen enkele wijze rekening hoeft te houden met andere verplichtin-
gen, bij voorbeeld in de privésfeer. Daarom is de interpretatie van deze 
wetgeving van belang voor de gelijke behandeling van vrouwen. 

Voorts zal de effectiviteit van een specifiek handhavingsorgaan afhan-
gen van de feitelijke mogelijkheden om oordelen te effectueren. Daarbij 
kan het opleggen van sancties aan degene die de gelijkheidsnorm over-
treedt belangrijk zijn, maar dat is niet het enige. Gelet op het voorgaande 
is evenzeer van belang dat algemene handhavingsorganen, zoals de 
rechter, niet zomaar hun (dominante) interpretatie kunnen laten preva-
leren boven die van het specifieke deskundige orgaan. Een zekere bin-
dende kracht van de oordelen is daarom van belang. Sancties zullen niet

•  altijd helpen om de noodzakelijke structurele veranderingen tot stand te 
brengen, die uit gelijke rechten voortvloeien. Zulke veranderingen stui-
ten op weerstand, niet alleen in de zin van weerzin, maar ook in de zin 
van onbekendheid met andere mogelijkheden dan de bekende (stereo-
type). In die gevallen is voor een optimaal effect behoefte aan maatwerk, 
aan een actief beleid om met betrokken individuen en organisaties struc-
turele verbeteringen tot stand te brengen. Denk hierbij aan het opstellen 
van gedragscodes, sollicitatiecodes, aandacht voor bedrijfscultuur enz. 
Deze combinatie van taken op het gebied van toezicht op en naleving 
van gelijke rechten stelt eigen eisen aan de vormgeving en uitrusting van 
de handhavingsorganen. Er is nog betrekkelijk weinig nagedacht over de 
wijze waarop aan deze eisen het beste tegemoet gekomen kan worden. 

Gelijkheid als mensenrecht: geen rustig bezit. 

17 

Mensenrechten zijn geen rustig bezit, zij moeten steeds weer bevochten 
worden. Willen ze effect hebben, vergt dat een bewuste, integrale aan-
pak. Dat geldt zeker voor zoiets weerbarstigs als gelijkheid. Ik heb in het 
voorgaande heel in het kort willen schetsen wat de consequenties zijn 
van het feit dat gelijkheid een van de fundamentele rechten in onze 
rechtsorde is. De voorwaarden voor daadwerkelijk gelijke rechten betref-
fen het erkennen van het specifieke karakter van het gelijkheidsbeginsel 
en het in acht nemen van de algemene voorwaarden voor effectieve 
mensenrechtenbescherming. 

Uit het karakter van het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat het gericht 
is op verbetering van de positie van vrouwen (en andere achtergestelde 
groepen). In die zin is het niet neutraal: het is gericht op bestrijding van 
de dominante gender-ideologie. Als mensenrecht heeft het zowel zelf-
standige betekenis als accessoire: het dient in alle overige mensenrech-
ten als het ware meegenomen te worden, zodat vrouwen in gelijke mate 
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als mannen hun fundamentele rechten kunnen claimen. Daarbij zijn 
enkele algemene aspecten van mensenrechten van bijzonder belang. 

Gelijke behandeling is zowel een klassiek als een sociaal grondrecht. 
Van de overheid wordt niet alleen verwacht dat zij zich onthoudt van dis-
criminatie, maar ook dat zij in haar totale beleid gelijke behandeling ac-
tief bevordert. Die verplichting strekt zich tevens uit tot verhoudingen 
tussen burgers. Op grond van die verplichting kan van de overheid ver-
wacht worden dat zij zich bij alle wettelijke en beleidsmaatregelen reken-
schap geeft van de betekenis ervan in het kader van gelijkheid van vrou-
wen en mannen. 

Daartoe behoort ook de vraag of bepaalde regelgeving niet aansluit bij 
een gendered interpretatie van de werkelijkheid. Dit impliceert een ver-
vlechting van het gelijkheidsbeginsel in het justitiële beleid. In toene-
mende mate is erkend, dat mensenrechten een samenhangend geheel 
vormen. Ook om die reden zal het gelijkheidsbeginsel betrokken moeten 
worden bij alle andere mensenrechten, zowel de meer klassieke als de 
meer sociale. 

Wanneer gelijke rechten als het ware geïsoleerd blijven van de rest van 
het recht, waarbinnen de op ongelijkheid gestoelde normen en interpre-
taties in grote mate onaangetast blijven, is het niet verwonderlijk dat ge-
lijke rechten geen gelijke resultaten opleveren. 

Als vervolgens dit element wordt versterkt bij de handhaving, is het 
evenmin verwonderlijk dat gelijke rechten zelfs binnen de bestaande 
mogelijkheden niet optimaal geëffectueerd kunnen worden. In dit ver-
band is van belang dat specifieke handhavingsorganen voldoende be-
voegdheden en mogelijkheden hebben. 

De conclusie van dit alles is, dat het feit dat gelijkheid een van de fun-
damentele mensenrechten is, meer licht werpt op de complexiteit van 
het realiseren van gelijke rechten. Meer licht ook op de oorzaken van het 
voortduren van ongelijkheid ondanks het realiseren van gelijke rechten. 
Moeten we daarom wanhopen? Ik meen van niet. Fundamentele veran-
deringen voltrekken zich doorgaans niet zo snel. Bovendien is het recht 
slechts voorwaardenschappend waar het gaat om dergelijke maatschap-
pelijke veranderingen. Het recht is geen zelfstandig instrument, maar 
kan verandering mogelijk maken. En, hoewel er aanwijzingen zijn dat 
het allemaal nog niet zo goed gaat, zijn er gelukkig ook tekenen die stem-
men tot optimisme. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het langzaam losla-
ten van de norm van de voltijdse werknemer, aan de aandacht voor zorg-
taken in het arbeidsrecht. Met deze zwaluwen zal het echter niet vanzelf 
lente worden. Daarvoor is méér nodig. 
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'Geef brede bekendheid aan de inhoud, strekking en reikwijdte van het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens 
vrouwen i , inclusief de Cedaw2-aanbevelingen, onder diegenen die be-
trokken zijn bij de implementatie van het Verdrag, zoals kamerleden, 
departementen, lagere overheden, wetenschap, rechterlijke macht en 
advocatuur, vrouwenbeweging, sociale partners en andere relevante 
maatschappelijke organisaties'. 

Zo luidt de eerste aanbeveling van het verslag van de Commissie 
Groenman die de eerste nationale rapportage over de uitvoering van In-
ternationaal Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen (1VDV) in Neder-
land heeft verricht. Op 18 maart 1997 werd het rapport Het Vrouwen-
verdrag in de Nederlandse rechtsorde anno 1997; verslag van de 
Rapportagecommissie Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van 
Vrouwen aangeboden aan minister Melkert van Sociale Zaken, Werkgele-
genheid en Emancipatie. 

De verplichting van het kabinet om aan het parlement te rapporteren 
over de implementatie van het vrouwenverdrag in Nederland is opgeno-
men in de Goedkeuringswet dankzij een motie van mevrouw Kalsbeek. 
Deze nationale rapportage, ook wel Kalsbeekrapportage genoemd, dient 
eens in de vier jaar plaats te vinden voorafgaand aan de Nederlandse 
rapportage aan het toezichthoudend Comité. Ten behoeve van de eerste 
nationale rapportage heeft Minister Melkert een commissie van onaf-
hankelijke deskundigen samengesteld, onder voorzitterschap van me-
vrouw L.S. Groenman. De opdracht van deze commissie was een rapport 
te schrijven waarin een beeld geschetst zou worden van de huidige stand 
van zaken met betrekking tot de implementatie van het verdrag in Ne-
derland. 

Doel van het VN-vrouwenverdrag is het uitbannen van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen. Het vrouwenverdrag is breed opgezet en 
hanteert een ruim discriminatiebegrip dat specifiek van toepassing is op 
vrouwen. De materiële bepalingen van het verdrag zijn thematisch geor-
dend en bestrijken een breed scala aan maatschappelijke terreinen en 
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verhoudingen tussen burgers en overheid en tussen burgers onderling. 
De reikwijdte van het verdrag bestrijkt zowel de openbare als de privé-
sfeer. 

Wat is de betekenis van het vrouwenverdrag? Waarom is het verdrag zo 
bijzonder? Wat zijn de verplichtingen en de reikwijdte van het verdrag? 
Wat behoort de overheid te doen om aan de verplichtingen van het ver-
drag te voldoe? 

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de Kalsbeekrapportage, de 
nationale rapportage over het vrouwenverdrag aan het parlement. 
Daarna wordt de doelstelling van het verdrag uitgewerkt en wordt inge-
gaan op de reikwijdte waarin de specifieke kenmerken van het verdrag 
aandacht krijgen. Vervolgens worden de verplichtingen van het verdrag 
besproken en in hoeverre de overheid daaraan reeds voldoet. Hierbij 
wordt aandacht geschonken aan een aantal rechterlijke uitspraken. De 
jurisprudentie op het terrein van het vrouwenverdrag is nog zeer gering. 
Dit is mede te wijten aan de onbekendheid van het verdrag in Nederland. 
Hierin dient verandering te komen, zoals ook de rapportagecommissie 
aanbeveelt. Het verdrag heeft zo veel te bieden voor de verbetering van 
de positie van vrouwen dat een optimaal en veelvuldig gebruik op zijn 
plaats is. 

De Kalsbeekrapportage 
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Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen kwam op 18 december 1979 tot stand. Nederland ondertekende 
het verdrag al vlot in 1980 tijdens de tweede Wereldvrouwenconferentie 
van de Verenigde Naties in Kopenhagen. Ratificatie van het verdrag bleef 
echter geruime tijd uit. Pas in augustus 1991 trad voor Nederland het ver-
drag zonder voorbehouden in werking. Reden voor deze lange periode 
tussen ondertekening en ratificatie is vooral gelegen in de moeizame tot-
standkoming van de Algemene wet gelijke behandeling. Nederland was 
bang in strijd met het verdrag te handelen wanneer het verdrag geratifi-
ceerd zou worden alvorens de Algemene Wet Gelijke Behandeling in wer-
king was getreden. 

In de goedkeuringswet van het verdrag is destijds een vrij ongebruike-
lijke verplichting opgenomen, nieuw voor Nederland en uniek in de we-
reld. De Tweede Kamer heeft laten vastleggen dat de regering verplicht is 
vierjaarlijks te rapporteren aan de Staten Generaal over de uitvoering van 
het verdrag. Dit wordt ook wel de Kalsbeekrapportage genoemd, ver- 
noemd naar de eerste indiener van het amendement Kalsbeek-Jasperse, 

1 New York, 18 december 1979, Trb. 1980, 146. 
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Groenman en Weisglas. 3  Deze rapportage moet plaatsvinden vooraf-
gaand aan de eveneens vierjaarlijkse rapportage aan het toezichthou-
dend Comité, de Cedaw. De Tweede Kamer wilde op deze manier betrok-
ken blijven bij de implementatie van het verdrag en de mogelijkheid 
hebben om invloed uit te oefenen op de Cedaw-rapportage. De Kamer 
vond dat de nationale rapportage 'een werkelijk overzicht zou moeten 
geven van de stand van zaken met betrekking tot de gelijke behandeling 
van vrouwen op alle denkbare terreinen (Rapport, p. 9). De eerste natio-
nale rapportage is neergelegd in het bovengenoemde Groenman-
rapport. 

Het vrouwenverdrag kent niet zoals het Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten een facultatief protocol waarin een 
individueel klachtrecht is opgenomen. Ook kent dit verdrag geen staten-
klachtrecht. De vierjaarlijkse rapportage aan de Cedaw en de daaraan 
voorafgaande nationale rapportage zijn daardoor twee belangrijke mo-
menten om te beoordelen of en in hoeverre Nederland aan haar 
verdragsverplichtingen voldoet. 

Het rapport Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997 geeft een 
heldere uiteenzetting van de doelstelling en de reikwijdte van het ver-
drag. Een aantal belangrijke beleidsterreinen, te weten het bevorderen 
van maatschappelijke en politieke participatie, arbeid en inkomen, ge-
zondheidszorg, familieleven, vreemdelingenbeleid, sport, onderwijs, ge-
weld tegen vrouwen en vrouwenhandel, worden getoetst aan de ver-
plichtingen die in het verdrag zijn neergelegd. De rapportagecommissie 
heeft gebruik gemaakt van twee studies die in opdracht van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verricht: Het Vrouwen-
verdrag in de Nederlandse rechtsorde (I.C. Hes en C.E. van Vleuten, 1996) 
en De betekenis van artikel 12 Vrouwenverdrag voor Nederland; gezond-
heid als recht (N. Holtrust, A.C. Hendriks e.a., 1996). Deze studies maken 
impliciet deel uit van de nationale rapportage. Daarnaast zijn de Com-
missie gelijke behandeling en de Emancipatieraad gevraagd en zijn non-
gouvernementele organisaties opgeroepen een bijdrage te leveren, en 
zijn departementen die het meeste betrokken zijn bij het algemene 
emancipatiebeleid verzocht informatie te geven over hun eigen emanci-
patiebeleid in relatie tot het verdrag. 

De rapportagecommissie komt tot de conclusie dat het vrouwen-
verdrag tot nog toe onvoldoende geïntegreerd is in het wetgevingsproces 
en in de beleidsvorming. Zij geeft 65 aanbevelingen waar wetgeving en 
beleid (nog) niet voldoen aan de verdragsverplichtingen. 

Als voorbereiding op de definitieve behandeling van het rapport in de 
Tweede Kamer zijn de aanbevelingen op 17 oktober besproken op de 
conferentie Naleving van het VN-vrouwenverdrag. Doel van de conferen-
tie was een concrete handreiking te doen aan het kabinet. Er moest een 

3 Rijkswet van 3 juli 1991 tot Goedkeuring van het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, Staatsblad 1991, 335. 
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selectie uit de Groenman-aanbevelingen worden gemaakt. Dit was geen 
eenvoudige opgave, men voelde zich gedwongen keuzes te maken daar 
waar ze niet gemaakt mochten worden. Tevens werd de conferentie ge-
vraagd aan te geven of er nog aanbevelingen ontbraken. Welke aanbeve-
lingen behoeven dringend navolging en welke zijn concreet genoeg om 
meteen uitgevoerd te kunnen worden zodat de regering uiterlijk begin 
1998 met haar standpunt naar de Tweede Kamer kan. De prioritering die 
de conferentie heeft aangebracht ontslaat de regering geenszins van haar 
taak de overige 65 aanbevelingen van de Commissie Groenman uit te 
voeren. 

Doelstelling van het verdrag 

Het hoofddoel van het verdrag is het uitbannen van alle vormen van dis-
criminatie van vrouwen. Uit de preambule zijn twee uitgangspunten te 
distilleren. Landen dienen een bijdrage te leveren aan de bestrijding van 
de structurele achterstandspositie van vrouwen die nog wereldwijd be-
staat. Tevens wordt nadrukkelijk een verband gelegd met de traditionele 
rol van mannen en vrouwen in de maatschappij en in het gezin. Vanuit 
deze gedachten dient het verdrag gelezen te worden. Het verdrag wordt 
dan ook als nieuwe impuls van het emancipatiebeleid gezien. 

De Commissie Groenman onderscheidt drie subdoelstellingen. Deze 
subdoelstellingen zijn af te leiden uit de artikelen 2, 3 en 5 van het ver-
drag: 
- Het realiseren van volledige gelijkheid voor de wet en in het openbaar 
bestuur; 
- De positieverbetering van vrouwen; 
- De bestrijding van de dominante genderideologie. 

Realiseren van volledige gelijkheid voor de wet en in het openbaar 
bestuur 

Het verdrag verbiedt directe en indirecte discriminatie in wetgeving als-
mede bij feitelijk handelen van de overheid of door overheids-
beschikkingen gericht op een individueel geval. Deze doelstelling houdt 
tevens in dat vrouwen gelijke toegang hebben tot het rechtssysteem en 
dat rechtshulp gelijkelijk voor vrouwen beschikbaar dient te zijn (artikel 
2 a en c). 

Van directe discriminatie is sprake wanneer bij het onderscheid recht-
streeks wordt verwezen naar het geslacht of naar onlosmakelijk met het 
geslacht verbonden kenmerken. Direct onderscheid is verboden tenzij 
uitdrukkelijk in de wet of in het verdrag een uitzondering is toegestaan. 
Het Verdrag laat bij voorbeeld maatregelen gericht op zwangerschaps-
en bevallingszorg toe. 

Onder indirecte discriminatie wordt verstaan onderscheid op grond 
van een sekseneutraal criterium waarbij het effect is dat vrouwen on- 
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evenredig nadelig worden getroffen, tenzij er objectieve rechtvaardi-
gingsgronden zijn aan te voeren. Dit is alleen het geval wanneer: het doel 
van de onderscheid makende regeling c.q. handeling in zichzelf niet dis-
criminerend is en van voldoende zwaarwegend belang is en, ten tweede, 
wanneer de gekozen middelen geschikt en noodzakelijk zijn om het doel 
daadwerkelijk te bereiken. 

Positieverbetering van vrouwen 

De overheid moet op de in het verdrag genoemde beleidsterreinen een 
actief beleid voeren en bewerkstelligen dat vrouwen de genoemde rech-
ten en vrijheden daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Ze moet een einde 
maken aan discriminatie in de samenleving en aan feitelijke ongelijk-
heden tussen mannen en vrouwen. Dit vergt beleid ter verbetering van 
de positie van vrouwen. Dit kan bereikt worden door een expliciet ver-
bod op discriminatie en door de naleving van dit verbod (artikel 2 sub b 
en c). Daarnaast dienen noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen van 
(emancipatie)beleid gestimuleerd te worden. Hierbij moeten infrastruc-
turele voorzieningen binnen het overheidsapparaat (national machi-
nely) en een emancipatie ondersteuningsstructuur aanwezig zijn, of 
worden opgezet, en in stand gehouden (Groenman, pp. 66 e.v.). Ook 
moeten emancipatie-effectrapportages uitgevoerd worden. Het realise-
ren van gelijkheid voor de wet mag nooit leiden tot een positiever-
slechtering van vrouwen (leveling down). Ter verbetering van de positie 
van vrouwen laat het verdrag voorkeursbehandeling uitdrukkelijk toe 
(artikel 4 VV), zelfs meer dan in Nederland tot nu toe gebruikelijk is 
(Groenman, p. 24). 

Bestrijding van de dominante genderideologie 

Het verdrag onderkent dat de ongelijke positie van vrouwen diep is ge-
worteld in het gehele maatschappelijke, economische, sociale, culturele 
en persoonlijke leven. Vrouwendiscriminatie is mede gestoeld op geves-
tigde of dominante ideeën over de rol van de vrouw en over wat als ty-
pisch vrouwelijk of mannelijk wordt gezien. De derde doelstelling is af te 
leiden uit de Preambule, artikel 5 sub a en artikel 10 sub c. Artikel 5 luidt: 
'De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatrege-
len om: a. het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de 
vrouw te veranderen ten einde te komen tot de uitbanning van vooroor-
delen, van gewoonten en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd 
op de gedachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van 
één van beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en 
vrouwen'. 

De genderbias van het rechtssysteem zelf moet worden onderzocht en 
doorbroken. Algemene rechtsbegrippen dient men steeds kritisch te 
hanteren en ter discussie te stellen. In haar beleid ter verbetering van de 
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positie van vrouwen mag de overheid niet vanzelfsprekend uitgaan van 
de dominante (mannelijke) norm, maar zij dient pluriformiteit en diver-
siteit centraal te stellen. 

Een goed voorbeeld van een rechtsbegrip dat inmiddels ter discussie is 
gesteld, is het begrip 'werknemer' uit ons Burgerlijk Wetboek. Dit kan 
niet meer worden uitgelegd als de fulltimewerknemer zonder zorgtaken. 
Dit staat namelijk haaks op de maatschappelijke ontwikkelingen en het 
overheidsbeleid gericht op verdeling van zorgtaken. In het licht van arti-
kel 5 VV dienen deze en andere open begrippen in ons recht niet de ste-
reotype rolpatronen tot uitgangspunt te hebben. 

Reikwijdte 
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Artikel 1 geeft de definitie van discriminatie. Artikel 1 luidt: 
'Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder "discriminatie van 

vrouwen" verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking 
op grond van geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het 
genot of de uitoefening door vrouwen van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel 
gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied dan 
ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op de grondslag van gelijkheid van 
mannen en vrouwen aan te tasten of teniet te doen.' 

Ingevolge Aanbeveling 19 van de Cedaw bevat de definitie discrimina-
tie van artikel 1 ook geweld tegen vrouwen: geweld dat gericht is tegen 
een vrouw uitsluitend omdat zij vrouw is, of geweld dat vrouwen buiten-
proportioneel treft. Geweld wordt ruim gedefinieerd. Het omvat daden 
die fysieke, psychische of seksuele schade of lijden teweegbrengen, drei-
gingen van zulke daden, dwang en andere vrijheidsberovingen. Dus ook 
seksuele intimidatie, geestelijke mishandeling, fysieke mishandeling en 
verkrachting vallen eronder (Groenman, p. 125). 

Uit dit eerste artikel zijn een aantal specifieke kenmerken van het ver-
drag af te leiden. Het vrouwenverdrag verbiedt specifiek vrouwen-
discriminatie en niet algemener onderscheid naar sekse, zoals bij voor-
beeld in de Algemene wet gelijke behandeling. Het verdrag is specifiek 
gericht op het opheffen van de inferieure positie van vrouwen. Dit wil 
echter niet zeggen dat een man geen beroep op het verdrag zou mogen 
doen, zolang het maar is om vrouwendiscriminatie aan te vechten. Bij 
voorbeeld wanneer een mannelijke werknemer arbeidsduurverkorting 
vraagt in verband met het verrichten van zorgtaken, kan bij een weige-
ring door de werkgever een beroep op het vrouwenverdrag worden ge-
daan. 

Het verdrag hanteert een breed discriminatie-begrip: het verbiedt zo- 
wel directe als indirecte vrouwendiscriminatie, alsmede discriminatie op 
grond van huwelijkse staat. Met de woorden 'of welk ander gebied dan 
ook' wordt duidelijk dat de reikwijdte van het verdrag niet begrensd is tot 
de daar genoemde terreinen. Uit deze formulering volgt dat de werlcings- 
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sfeer van het vrouwenverdrag zich niet beperkt tot de publieke sfeer, 
maar ook ziet op private verhoudingen. Het verdrag ziet zowel op de ver-
houdingen tussen overheid en burgers, als op de verhoudingen tussen 
burgers onderling (horizontale verhoudingen). 

Het verdrag strekt zich ook uit tot de privésfeer (Hes, pp. 36-37). Dit is 
van belang omdat de inbreuken die vrouwen op hun rechten ondervin-
den zich ook in de privé-sfeer voordoen. Het gezinsleven valt uitdrukke-
lijk onder de reikwijdte van het verdrag (Aanbeveling 21 Cedaw) en ge-
weld tegen vrouwen binnen het gezin is met zoveel woorden verboden 
(Aanbeveling 19 Cedaw). 

Een ander element uit het vrouwenverdrag dat aandacht verdient is 
het feit dat het verdrag uitgaat van materiële gelijkheid (Loenen, pp. 4-6). 
Dit wil zeggen dat niet alleen gelijke gevallen (mannen en vrouwen) ge-
lijk behandeld moeten worden, maar ook dat ongelijke gevallen onge-
lijke behandeld moeten worden in de mate van ongelijkheid. Het mate-
riële gelijkheidsbeginsel vereist dat op een positieve manier rekening 
moet worden gehouden met verschillen tussen (groepen) mensen en dat 
daaraan op een positieve wijze recht moet worden gedaan. Dit betekent 
tevens dat de onderliggende mannelijke norm ter discussie wordt ge-
steld. Bij voorbeeld dat het begrip 'werknemer' niet langer wordt gedefi-
nieerd als de 'mannelijk' werknemer die fulltime werkt, maar als een 
werknemer die mogelijk ook zorgtaken heeft te vervullen. 

Het verdrag richt zich in eerste instantie tot de wetgever en de over-
heid. Van hen wordt een actief beleid ter verbetering van de positie van 
vrouwen en ter bestrijding van vrouwendiscriminatie verwacht. De over-
heid is zowel de centrale als de lagere overheid. De bepalingen van het 
vrouwenverdrag zijn soms ook zo concreet dat het verdrag de rechts-
aanspraken van individuele burgers beïnvloedt. 

Rechtstreekse werking 

In het rapport Groenman en ook al in de literatuur wordt aangenomen 
dat het Vrouwenverdrag op onderdelen rechtstreekse werking kan heb-
ben. In de rechtspraak is dit tot nu toe niet erkend. In 1993 werd een be-
roep op artikel 11 lid 2 Vrouwenverdrag nog afgewezen omdat volgens de 
Rechtbank Breda dit artikel rechtstreekse werking mist. In een particu-
liere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige onderneem-
sters werd arbeidsongeschiktheid op grond van zwangerschap uitgeslo-
ten. Betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof werd hiermee 
onmogelijk. `De rechtbank is van oordeel dat voormeld artikel (slechts) 
de Nederlandse overheid verplicht om passende maatregelen ter uitban-
ning van discriminatie te nemen, derhalve om beschermende arbeids-
wetgeving en sociale zekerheidswetgeving tot stand te brengen. Artikel 
11 lid 2 van het verdrag mist rechtstreekse werking.' 4  In een vergelijkbare 

4 Rechtbank Breda, 5 oktober 1993, zie ook Rechtspraak Nemesis 1994, nr. 399. 
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zaak was de Commissie Gelijke Behandeling van mening dat deze uit-
sluiting direct onderscheid op grond van geslacht oplevert en als zodanig 
in strijd is met artikel 7 AWGB. 5  Ook de Haagse Rechtbank oordeelde re-
centelijk nog dat aan het Vrouwenverdrag geen rechtstreekse werking 
toekomt. 6  

Een groot aantal bepalingen van het verdrag zijn specifiek toegesne-
den op particuliere verhoudingen. 7  Het Vrouwenverdrag zou grotendeels 
zonder betekenis zijn indien niet zou worden aangenomen dat het ver-
drag doorwerkt in horizontale verhoudingen. Of rechtstreekse werking-
het geval is, is afhankelijk van de mate van concreetheid van de verdrags-
verplichting en de mate van nalatigheid van de wetgever of het bestuur. 
In ieder geval lenen de volgende bepalingen zich voor rechtstreekse toe-
passing: over discriminatie van vrouwen door personen, organisaties of 
ondernemingen, over de uitbanning van vooroordelen, over participatie 
in het politieke en openbare leven, over gelijke rechten op onderwijs, 
over gelijke rechten op arbeid, over recht op gezondheidszorg, over uit-
banning van discriminatie in het economische en maatschappelijke le-
ven, over de positie van vrouwen in plattelandsgebieden, over gelijkheid 
voor de wet en over gelijke rechten inzake huwelijks- en familiebetrek-
kingen (artikelen 2e, 5a, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lid 1 en 2 en 16) (Verhey, 
pp. 185-201). Dit betekent dat deze bepalingen rechtens afdwingbaar 
kunnen zijn of kunnen worden na verloop van tijd. Daarbij zal het vast-
stellen van de (aard van de) nalatigheid niet altijd eenvoudig zijn, bij 
voorbeeld wanneer geen wetenschappelijke analyse voorhanden is. 

Of aan de bepalingen van het Vrouwenverdrag ook horizontale wer-
king toekomt is moeilijker vast te stellen. Zeker is dat er mogelijkheden 
liggen bij de rechterlijk toetsing. De rechter kan de verdrags-
verplichtingen indirect toepassen via de vage beginselen die ons recht 
kent. Zo heeft de Raad van State gesteld dat de rechter onder omstandig-
heden zou kunnen oordelen dat het Nederlandse recht moet worden uit-
gelegd overeenkomstig de rechtsbeginselen die aan een verdrags-
verplichting ten grondslag liggen (Verhey, p. 199). De Hoge Raad gaf 
toepassing aan het gelijkheidsbeginsel via het beginsel van de redelijk-
heid en de billijkheid, artikel 3:12 BW. Ook een open norm als het 'goed 
werkgeverschap' zou in het licht van het Vrouwenverdrag moeten wor-
den toegepast. 

Daarnaast kan het Vrouwenverdrag worden ingelezen in artikel 26 
IVPBR, Bij de vraag of er sprake is van discriminatie op grond van ge-
slacht in strijd met artikel 26 IVBPR wordt de normstelling zoals neerge- 

5 CGB, 10 maart 1995, nr. 95-94. Zie ook Rechtspraak Nemesis 1996, nr. 535, met noot Mies 

Monster. 

6 Rechtbank Den Haag 23 december 1996, Rechtenvrouwzaak 95-24. 
7 Artikel 1 'op welk gebied dan ook', artikel 2e bestrijding van discriminatie door personen, 

organisaties en ondernemingen. Verder de artikelen 5a, 7, 10a en c, 11, 12, 13, 14, 15 lid 1 

en 2 en 16. 
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legd in het Vrouwenverdrag tot uitgangspunt genomen. Immers artikel 
26 geeft een algemeen discriminatieverbod naar sekse, het Vrouwen-
verdrag geeft daarvan de lex specialis (Loenen, p. 10). 

Verplichtingen 

Het Vrouwenverdrag verplicht zowel de centrale als de lagere overheid de 
burger- en politieke rechten, de sociaal-, economische en culturele rech-
ten, alsmede de fundamentele vrijheden op welk ander gebied dan ook 
aan vrouwen te verzekeren. Dit moet steeds gerealiseerd worden door 
volledige gelijkheid voor de wet en in het openbaar bestuur, door de po-
sitieverbetering van vrouwen en door de bestrijding van de dominante 
gender-ideologie. De doelstelling houdt een opdracht tot handelen in, 
gericht op concrete resultaten ter verbetering van de positie van vrou-
wen. De Commissie Groenman neemt daarom aan dat de verdrags-
verplichtingen resultaatsverplichtingen zijn. 

Hieronder komt een aantal verplichtingen aan de orde. Gezien de be-
perkte omvang van dit artikel is een keuze gemaakt voor de volgende on-
derwerpen: bevorderen van maatschappelijke en politieke participatie, 
arbeid en inkomen, gezondheidszorg en familieleven. Wat zijn de ver-
plichten uit het Vrouwenverdrag en wat voegen de Algemene Aanbeve-
lingen van de Cedaw daar aan toe? Waar voldoet Nederland (nog) niet 
aan haar verplichtingen? 

Bevorderen maatschappelijke en politieke participatie 
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De overheid is verplicht discriminatie van vrouwen op het terrein van de 
politieke en openbare besluitvorming te bestrijden. Zij dient tevens het 
recht van vrouwen op deelname aan het politieke en openbare leven op 
gelijke voet met mannen te verzekeren. Hieronder valt het actief en pas-
sief kiesrecht, de benoembaarheid in overheidsfuncties en openbare 
ambten, en de toegang tot niet-overheidsorganisaties en verenigingen 
op het gebied van het openbare leven (denk aan werkgevers- en werk-
nemersorganisaties) en het politieke leven (artikel 7 Vrouwenverdrag). 

Voldoet Nederland aan deze verplichtingen? We kennen natuurlijk de 
discussie over de uitsluiting van vrouwen voor het lidmaatschap van de 
SGP De rapportagecommissie is hier duidelijk over: artikel 7 houdt in dat 
geen enkele afzonderlijke organisatie onderscheid mag maken bij de toe-
gang en dus geen vrouwen mag uitsluiten. In dit kader is artikel 2 sub b 
van belang, waarin voor de staat de verplichting is neergelegd passende 
maatregelen te treffen, waar nodig met sancties, waarin alle discrimina-
tie van vrouwen wordt verboden. 

8 De Commissie bespreekt in haar rapport ook nog de terreinen vreemdelingenbeleid, 

geweld tegen vrouwen, sport, onderwijs en vrouwenhandel. 
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Een ander voorbeeld. Verschillende waterschappen hanteren bij de 
verkiezingen voor hun bestuur criteria die ongelijke behandeling van 
vrouwen opleveren. De gedupeerde vrouwen hebben hierover klachten 
ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling. Hoewel de Commissie 
zich alleen bevoegd acht een uitspraak te doen over de strijdigheid van 
het handelen met de Algemene Wet Gelijke Behandeling, wijdt zij wel 
een overweging aan het Vrouwenverdrag. 'Gezien artikel 7, onder a van 
het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie je-
gens vrouwen rusten op het waterschapsbestuur bepaalde verplichtin-
gen ten aanzien van de verwezenlijking van het actieve en passieve kies-
recht van vrouwen. In dat licht dient de kandidaatondersteuning zonder 
onderscheid naar sekse te worden beoordeeld en dient een stemoproep 
te geschieden op een manier waarbij geen onderscheid naar sekse wordt 
gemaakt. Het is evenwel niet aan de Commissie om te beoordelen of de 
wederpartij in casu in strijd met genoemd verdrag heeft gehandeld'. 9  Dit 
voorbeeld maakt duidelijk dat de Waterschapswet aangepast dient te 
worden aan het Vrouwenverdrag. ,° 

De rapportagecommissie beveelt aan dat in het openbare bestuur en 
bij de besluitvorming de verhoging van de numerieke vertegenwoordi-
ging van vrouwen centraal dient te staan. De overheid moet hierbij zelf 
als voorbeeld dienen en tevens dient ze hierin stimulerend en facilite-
rend op te treden. 

Arbeid en inkomen 

De verdragspartijen moeten alle passende maatregelen nemen om dis-
criminatie van vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen. Gelijke rech-
ten voor vrouwen en mannen dienen verzekerd te worden ten aanzien 
van het recht op arbeid, selectiecriteria, het recht op vrije beroepskeuze, 
promotie, opleiding, loon, pensioen, sociale zekerheid en het recht op 
gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de zorg 
voor het behoud van de voortplantingsfunctie (artikel 11 lid 1 VV). 

Discriminatie van vrouwen op grond van huwelijk of moederschap 
moet worden voorkomen en het recht van vrouwen op arbeid dient 
daadwerkelijk verzekerd te zijn (artikel 11 lid 2). Hiertoe moet de over-
heid onder andere ontslag op grond van zwangerschap verbieden en 
zwangerschapsverlof met behoud van loon mogelijk maken. Om arbeid 
en zorg te kunnen combineren moet de overheid kinderopvang bevorde-
ren door het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van faciliteiten 
(Groenman, pp. 87-88). 

Voorts wordt een aantal verplichtingen nader uitgewerkt in de Alge- 
mene Aanbevelingen. Staten moeten meer gebruik maken van positieve 
actie, voorkeursbehandeling en quotaregelingen om participatie van 

9 CGB 20 dec, 1995, nr. 95-66, 67 en 68. Zie Willems p. 23. 

10 Een aanbeveling die door L. Mulder op de conferentie werd gedaan. 
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vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen (Aanbeveling 5). In Aanbeve-
ling 13 wordt er op gewezen dat functiewaarderingssystemen niet altijd 
sekseneutraal zijn. Er dienen speciale maatregelen te worden getroffen 
voor gehandicapte vrouwen om de gelijke toegang tot onder andere de 
arbeid te verzekeren (Aanbeveling 18). Ook verdienen maatregelen tegen 
seksespecifiek geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer bijzon-
dere aandacht (Aanbeveling 19). 

Een belangrijke meerwaarde van het vrouwenverdrag ten opzichte van 
het Europees recht inzake gelijke behandeling is dat het verdrag iedere 
vorm van arbeid bestrijkt. Thuiswerksters, oproepkrachten, alfahulpen 
en huishoudelijke hulpen vinden daardoor ook bescherming (Driessen, 
p. 143). Iedere vorm van arbeid zou ook doelen op het geestelijk ambt. 

Op grond van haar vrouwzijn werd een vrouw de toegang geweigerd 
tot de diakenopleiding. In een procedure voor de Commissie Gelijke Be-
handeling vocht zij deze beslissing aan. De Commissie stelde vast dat het 
de desbetreffende kerkgenootschappen vrij staat het geestelijk ambt 
slechts open te stellen voor mannen, ondanks het feit dat volgens de 
Commissie een geestelijk ambt niet per definitie geslachtsbepaald is 
conform de Wet Gelijke Behandeling." Tot in cassatie werd strijdigheid 
met artikel 1 van het VN-vrouwenverdrag aangevoerd, met de vraag om 
de bepalingen uit het verdrag rechtstreeks toe te passen. De rechter was 
hiertoe niet bereid.lz 

Het onderzoek van de Commissie Groenman levert een aantal interes-
sante conclusies op. Het gebruik van geslachtsafhankelijke actuariële 
factoren (naar geslacht verschillende sterftetabellen) bij pensioenen leidt 
tot nadelen voor vrouwen. Het gebruik van deze geslachtsafhankelijke 
actuariële factoren is direct discriminerend waarvoor het verdrag geen 
uitzondering kent. Een dergelijk verbod dient derhalve te worden verbo-
den en dient te worden opgenomen in de Algemene Wet Gelijke Behan-
deling. 

Verder kent de Werkloosheidswet geen zwangerschaps- en bevallings-
verlof van drie maanden waarop een vrouw recht heeft ingevolge de 
Ziektewet. De Werkloosheidswet schort haar werkloosheidsuitkering niet 
op, waardoor haar uitkering uiteindelijk met drie maanden wordt bekort. 
Derhalve dient de Werkloosheidswet te worden aangepast wegens strij-
digheid met het verdrag (Groenman, p. 100). 

Gezondheidszorg 

Vrouwen moeten optimaal gebruik kunnen maken van medische zorg 
met inbegrip van zorg in verband met geboorteregeling. De staten waar-
borgen daarnaast de beschikbaarheid van passende en kosteloze hulp bij 

11 CGB, 2 juli 1992, nr. 91-399. 

12 Hoge Raad 20 oktober 1995, Rechtspraak Nemesis 1996, nr. 538. 
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zwangerschap, bevalling en de daarna volgende periode, inclusief de 
voeding (artikel 12W). 

Wat betreft de Cedaw-Aanbevelingen zijn de nummers 14 en 15 van 
belang die handelen over respectievelijk vrouwenbesnijdenis en op vrou-
wen gerichte maatregelen tegen Aids. 

Nog te vaak wordt ervan uitgegaan dat algemeen gezondheidsbeleid 
(sekse)neutraal zou moeten zijn. Het beleid dient echter te worden afge-
stemd op de verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidstoe-
stand. Er dient rekening te worden gehouden met biologische en -sociaal 
bepaalde specifieke behoeften van vrouwen (Groenman Aanbeveling 
30). In het kader van de eerste nationale rapportage is het rapport over 
de betekenis van artikel 12 gepubliceerd. 

Familieleven 
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Artikel 16 gaat over de gelijkheid in het personen- en familierecht. Het 
geeft het recht om met vrije toestemming een huwelijk aan te gaan, in 
vrijheid een echtgenoot te kiezen, en geeft gelijke rechten en verant-
woordelijkheden tijdens het huwelijk en bij de ontbinding daarvan. 
Voorts gaat het over gelijke rechten en verantwoordelijkheden als ouders, 
met betrekking tot het gezag over de kinderen alsmede adoptie, waarbij 
het belang van de kind voorop staat. Echtgenoten hebben dezelfde rech-
ten, met inbegrip van het recht een geslachtsnaam, een beroep of een 
werkkring te kiezen, en zij hebben dezelfde rechten ten aanzien van ei-
gendom en het beheer daarvan. 

Voor het terrein van het familierecht zijn ook een aantal andere artike-
len relevant. Artikel 5 stelt de traditionele rolverdeling in het gezin aan de 
orde. Voor lesbische moeders is artikel 15 van belang. De niet-
biologische moeder kan namelijk niet in een familierechtelijke betrek-
king met het kind komen te staan. Dit strookt niet met het vereiste van 
gelijkheid voor de wet (Groenman, p. 108). Voorts zijn de Cedaw-
Aanbevelingen 19 en 21 met betrekking tot vrijwaring van seksespecifiek 
geweld binnen het gezin relevant. 

De rapportagecommissie beveelt aan dat de in behandeling zijnde 
wetsvoorstellen inzake afstamming, adoptie en medegezag moeten wor-
den getoetst aan het verdrag. Dit is niet gebeurd. Deze aanbeveling werd 
op de conferentie aangescherpt in die zin dat hierbij specifiek de positie 
van de sociale (lesbische) moeder in ogenschouw moet worden geno-
men. In een commentaar van het Clara Wichmann Instituut is tevens 
gewezen op de verslechtering van de positie van de zorgende ouder, 
meestal de moeder, die ontstaat door het laten voortduren van het geza-
menlijk gezag na echtscheiding. ,  3  

13 Brief van 20 februari 1997 aan de leden van de Tweede Kamer. Gezamenlijk gezag na 

echtscheiding. En Marijke Meindersma: Buitengerechtelijk scheiden goed voor vrouwen, in: 

Nemesis, 13e jrg., nr. 2, 1997, pp. 33-35. 
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Een ander kritiekpunt van de rapportagecommissie betrof het wets-
voorstel naamrecht. Deze wet treedt 1 januari 1998 in werking." Wan-
neer ouders niet kiezen, krijgt het kind automatisch de naam van de va-
der. Werkt de vader niet mee voor de naamskeuze van de moeder, dan is 
er geen keuze en krijgt dit kind (en eventuele volgende kinderen) zijn 
naam. De vrouw blijft dus voor de toewijzing van haar geslachtsnaam 
afhankelijk van de man, terwijl de man in deze niet afhankelijk is van de 
vrouw. Hiermee komt de wet in strijd met artikel 16 lid 1 sub d Vrouwen-
verdrag. 

Dankzij een aanbeveling van de commissie Groenman inzake het 
Wetsvoorstel conflictenrecht echtscheiding is dit wetsvoorstel ingetrok-
ken.'s Het voorstel beoogde de mogelijkheid van erkenning van een ver-
stoting uit te breiden voor die gevallen waarin de buitenlandse vrouw in 
het land van herkomst verblijft. Instemming van de vrouw was dan niet 
langer vereist. De Commissie Groenman achtte dit strijdig met artikel 16 
en Cedaw-Aanbeveling 21 (Groenman, p. 113). 

De bond van gescheiden vrouwen Divortium en de stichting Rechten-
vrouw (het feministisch proefprocessenfonds van het Clara Wichmann 
Instituut) hebben een procedure gevoerd tegen de staat over de Wet 
alimentatieduurbeperking, die de duur van de alimentatie beperkt tot 
ten hoogste twaalf jaar. Aangevoerd werd dat de wet ten onrechte aan-
neemt dat vrouwen, gezien hun huidige positie op de arbeidsmarkt, bin-
nen twaalf jaar na een echtscheiding volledig economisch zelfstandig 
kunnen zijn. Op deze wijze ontstaat strijd met het Vrouwenverdrag, 
waarin is bepaald dat rekening dient te worden gehouden met de onge-
lijke maatschappelijke uitgangsposities. De Hoge Raad achtte geen grond 
voor discriminatie aanwezig.'s 

Andere verplichtingen 

De overheid dient alle passende maatregelen te nemen ter bestrijding 
van vrouwenhandel en de exploitatie van prostitutie (artikel 6). De 
rapportagecommissie heeft lof voor het preventieproject dat gericht is op 
voorlichting en informatie aan potentiële slachtoffers van vrouwenhan-
del in landen waar vrouwen geronseld worden. Maar wil Nederland wer-
kelijk aan haar verplichting voldoen dan moet er betere opvang, bescher-
ming en begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld komen, 
alsmede uitbreiding van verblijfsmogelijkheden. 

Op het terrein van slachtofferhulp voldoet het Nederlandse beleid niet 
aan de verdragsverplichtingen. Met name waar het de opheffing van de 
gespecialiseerde zedenpolitie niet gecompenseerd heeft met specialisti- 

14 Staatsblad 1997, 161. 

15 Tweede Kamer 1996-1997, 24 709, nr. 6 ingetrokken op 23 april 1997. 
16 Hoge Raad 17 januari 1997, RvdW 1997, 26 en RN-kort 1997, 717. Zie ook Rechtbank Den 

Haag, 19 juli 1995, RN 1995, nr. 527, met noot Jet Tigchelaar. 
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sche aandacht voor seksueel geweld bij de regionale politiekorpsen 
(Groenman, p. 127). 

Artikel 13 Vrouwenverdrag verzekert gelijke kansen aan vrouwen en 
mannen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, waarbij vrije-
tijdsbesteding, sport en alle aspecten van het culturele leven expliciet 
worden genoemd. Een vrouwentrefcentrum voerde een procedure tegen 
een gemeente inzake het vaststellen van een bestemmingsplan, omdat 
daarin een voor vrouwen en meisjes onveilige locatie werd aangewezen 
voor een sportcomplex annex discotheek. Op grond van artikel 13 VN-
Vrouwenverdrag dient een gemeente gelijke toegang tot vormen van 
vrijetijdsbesteding te garanderen. De Raad van State wees het beroep 
af. 17  Ook artikel 10 handelt over gelijke deelname aan sport en lichame-
lijke opvoeding in het kader van onderwijs (Groenman, p. 120). 

Artikel 14 is geheel gewijd aan de specifieke positie van vrouwen in 
plattelandsgebieden. Staten dienen rekening te houden met de bijzon-
dere problemen waarvoor deze vrouwen worden gesteld (lid 1). Bepaalde 
rechten, zoals het recht op deelname aan ontwikkelingsplannen, op ge-
zondheidszorg en informatie over geboorteregeling, op sociaal zeker-
heid, en op (alfabetiserings)onderwijs en opleiding worden gegaran-
deerd. 18  

Conclusie 

De Kalsbeek-motie heeft een vierjaarlijkse verplichting tot stand ge-
bracht waardoor het kabinet moet rapporteren over de implementatie 
van het Vrouwenverdrag in Nederland. Deze verplichting tot een natio-
nale rapportage biedt een mooie gelegenheid voor het parlement een 
vinger aan de pols te houden om te kijken of en in hoeverre de overheid 
aan haar verdragsverplichtingen voldoet. Het Groenman-rapport, en de 
reeds verrichtte studies Het vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde 
en De betekenis van artikel 12 Vrouwenverdrag voor Nederland: gezond-
heid als recht geven een goed overzicht van de stand van zaken. Het 
Vrouwenverdrag is tot nog toe onvoldoende geïntegreerd in het 
wetgevingsproces en in de beleidsvorming. In vergelijking met mannen 
hebben vrouwen nog altijd een slechtere positie op sociaal, economisch, 
politiek en cultureel terrein. 

Het doel van het Vrouwenverdrag is het realiseren van volledige gelijk-
heid voor vrouwen voor de wet en in het openbaar bestuur, het verbete-
ren van de positie van vrouwen en het bestrijden van de dominante 
genderideologie. Het Vrouwenverdrag geeft geen blauwdruk voor het 
emancipatiebeleid, wel geeft het een mooie impuls voor nieuw beleid en 
wetgeving. Immers het Vrouwenverdrag verbiedt niet alleen sec alle vor- 

17 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 24 januari 1997, no. E01.94.0373. 

18 Zie Artikel 14 : Loon naar werken. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, pp. 201-221.1n: Het 

vrouwenverdrag; een beeld van een verdrag. 
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men van vrouwendiscriminatie, tevens dient steeds de onderliggende 
norm ter discussie te staan. Traditionele rolpatronen en stereotiepe 
denkbeelden over wat vrouwelijk of mannelijk zou zijn, mogen geen uit-
gangspunt voor wetgeving en beleid zijn. Wetgeving die gebaseerd is op 
normen en gewoonten en sociale of culturele vooroordelen moet worden 
aangepast. Het rapport van de commissie Groenman en de literatuur 
geven goede aanknopingspunten voor rechtstreekse werking van het ver-
drag op onderdelen. De rechtspraak is tot nu toe te terughoudend ge-
weest door nog geen rechtstreekse werking aan het Vrouwenverdrag toe 
te kennen. De aard van de verplichtingen en de tijd die inmiddels is ver-
streken na ondertekening van het verdrag rechtvaardigen een wijziging 
in deze houding. Het verdrag verdient een optimaal gebruik. 
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In Nederland bestaat inmiddels ruim tien jaar ervaring met zogeheten 
voorkeursregelingen, met name gericht op vrouwen en etnische minder-
heden. Voorkeursbeleid kan omschreven worden als het geven van voor-
rang aan de individuele leden van sociaal achtergestelde groepen bij 
maatschappelijke verdelingsprocessen. Wat er verdeeld wordt, kan ver-
schillen: banen, huizen, opleidingsplaatsen, politieke of bestuurlijke 
functies, enzovort. De wijze waarop voorrang wordt gegeven is in het Ne-
derlands beleid nooit absoluut geweest. Er zijn grosso modo drie varian-
ten: 
— voorrang mits de overgebleven kandidaten in precies dezelfde mate 
aan de eisen voldoen (gelijke geschiktheid); 
— voorrang mits van de overgebleven kandidaten diegene die tot de be-
treffende sociale groep behoort, aan de eisen voldoet (voldoende ge-
schiktheid); 
— voorrang door in de eerste selectieronde alleen de leden van de betref-
fende sociale groep te betrekken, mits deze aan de eisen voldoen. 

Voorkeursbehandeling wordt beschouwd als een tijdelijk instrument van 
emancipatiebeleid. Het dient ter compensatie van diepgewortelde patro-
nen van achterstelling die niet met behulp van 'gewone' anti-
discriminatiewetgeving te bestrijden zijn, omdat men er niet zelden 
moeilijk de vinger op kan leggen. Voorkeursbehandeling bevordert een 
evenredige, maatschappelijke deelname, waardoor sociale uitsluiting 
van bepaalde groepen wordt voorkomen. 

Wanneer het gaat om voorkeursbehandeling van vrouwen, versta ik 
daar meer precies onder: 'het in enigerlei vorm hanteren van de vrouwe-
lijke sekse als een positief selectiecriterium tijdens een individueel 
beslissingsproces tussen meerdere (potentiële) kandidaten'. De nadruk 
ligt hier op het feit dat van voorkeursbehandeling alleen sprake is, wan-
neer tussen individuen gekozen moet worden. Dat is wat anders dan 
wanneer gedifferentieerd wordt tussen sociale groepen op grond van hun 
verschillende noden en mogelijkheden. Zo is verlenen van zwanger- 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 9, 1997 36 

schapsverlof aan uitsluitend vrouwen geen voorkeursbehandeling, maar 
een vorm van materiële gelijkheid (het ongelijk behandelen van onge-
lijke gevallen). Het laatste geldt ook voor bij voorbeeld onderscheidende 
maatregelen als werkloosheidsprojecten voor jongeren of gunstige ziek-
tekostenverzekeringen voor ouderen, die in de regel ook niet worden 
aangeduid als voorkeursbeleid. 

Toch zien we, als het om vrouwen gaat, dat de lijn tussen voorkeursbe-
handeling en materiële gelijkheid niet altijd helder getrokken wordt. 
Wanneer een bedrijf bij voorbeeld maatregelen neemt zoals het schep-
pen van kinderopvangfaciliteiten, het introduceren van beleid tegen sek-
suele intimidatie of het ontwerpen van speciale opleidingsprogramma's 
voor vrouwen, dan wordt dit toch nog vaak benoemd als positief-
actiebeleid of, ingeval van het voorbeeld van de vrouwenopleidingen, 
voorkeursbeleid. Evenwel houden deze maatregelen slechts rekening 
met de verschillende noden tussen, respectievelijk, ouders en niet-
ouders en mannen en vrouwen. Daarom verschillen ze niet wezenlijk 
van bij voorbeeld een werkloosheidsproject voor jongeren. Ik zou de bo-
vengenoemde maatregelen dan ook eerder willen aanduiden als sociaal 
beleid. 

Positief-actiebeleid moet weer onderscheiden worden van sociaal be-
leid en van voorkeursbehandeling. Positieve actie is een instrument uit 
de Verenigde Staten. Het kan daar onder voorwaarden worden opgelegd 
aan een bedrijf waarmee de overheid zaken doet (de zogeheten contract 
compliance). In zijn Amerikaanse betekenis is het een model waarbij 
men overgaat tot het opstellen van streefcijfers (geen quota's) met be-
trekking tot het aantal vrouwen of minderheden dat men over zekere tijd 
in dienst wil hebben (De Jong e.a., 1986). Vervolgens moet een inhoude-
lijk beleid ontwikkeld worden hoe dit bevorderd zou kunnen worden. 
Dat kan ingeval van vrouwen door bij voorbeeld meer kinderopvang-
plaatsenste scheppen, meer te gaan adverteren in vrouwenbladen, maar 
bij voorbeeld ook door voorrang te gaan verlenen aan vrouwen bij selec-
tie. Bij positief-actiebeleid moeten de streefcijfers om de zoveel tijd geë-
valueerd worden, waarna, zo nodig, het beleid wordt bijgesteld. 

Daarmee is positieve actie in de eerste plaats een model of procedure 
die ertoe moet dwingen dat emancipatiebeleid op een controleerbare 
manier wordt uitgevoerd. Het dwingt echter niet tot een bepaald inhou-
delijk beleid. Dit wordt aan de opsteller van het positief-actieplan over-
gelaten, afhankelijk van de knelpunten die zich in de organisatie voor-
doen. Dat betekent dan ook dat voorkeursbehandeling onderdeel kan 
zijn van positieve actie, maar het geen voorwaarde daarvoor is. An-
dersom kan het ook zo zijn dat een bedrijf wel voorkeursbeleid voert 
maar geen positieve actie, omdat men geen streefcijfers heeft opgesteld, 
geen plan heeft gemaakt en geen regelmatige evaluaties uitvoert. 

In het navolgende zal ik mij concentreren op voorkeursbehandeling 
van vrouwen. Dit wordt beperkt tot het voornaamste terrein waar 
voorkeursbeleid een rol speelt, namelijk de arbeidsmarkt. Vanuit juri- 
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disch oogpunt zijn zowel het Nederlandse recht als het Europese 
gemeenschapsrecht van belang. Dit is een gevolg van het feit dat de ar-
beidsmarkt wordt bestreken door Europese richtlijnen die de gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt voorschrijven. 
Strikt genomen, is voorkeursbeleid in Europa geen rechtsinstrument, 
maar een beleidsinstrument. Men is vrij om al dan niet over te gaan tot 
het voeren van een dergelijk beleid, maar als men dat doet, kan het wel 
door de rechter getoetst worden. 

Met andere woorden, het recht stelt randvoorwaarden aan voorkeurs-
behandeling. De gedachte die hier achter ligt, is dat het geven van voor-
rang aan een vrouw over het algemeen wordt opgevat als een onder-
scheid op grond van geslacht. Hierdoor is voorkeursbehandeling in 
beginsel strijdig met het formele gelijkheidsbeginsel. Om die reden zal 
de rechter ingeval van voorkeursbehandeling moeten beoordelen of het 
voldoende gerechtvaardigd is om af te wijken van het formele 
gelijkheidsgebod. Hiermee zijn in een notendop de belangrijkste juridi-
sche thema's geschetst. 

Deze bijdrage beoogt een beknopt overzicht te geven van de ontwikke-
ling en uitvoering van het Nederlands voorkeursbeleid, alsmede de be-
oordeling en handhaving daarvan door de rechter. Zoals al gezegd, is 
naast het Nederlandse recht ook het Europese gemeenschapsrecht van 
belang. Voorzover van belang, gaat het hier om het Verdrag van de Euro-
pese Gemeenschap (EG-Verdrag) en de Europese richtlijnen die ter uit-
voering van dit verdrag vastgesteld worden. 

Hierna wordt allereerst het Europese niveau besproken, omdat het 
Nederlandse recht hieraan ondergeschikt is en zich derhalve zal moeten 
aanpassen aan het Europese gemeenschapsrecht. Hoewel de mogelijk-
heid van voorkeursbeleid al in 1976 werd ingevoerd in het Europese 
gemeenschapsrecht, is de juridische discussie op dit niveau pas twee jaar 
geleden in alle hevigheid ontbrand. In 1995 deed het Hof van Justitie van 
de EG (hierna: EG-Hof) voor het eerst uitspraak in een zaak over voor-
keursbehandeling. De uitkomst hiervan staat, tot zover, in schril contrast 
met de uitkomst van de Nederlandse rechtsontwikkeling, die al tien jaar 
eerder een aanvang nam. Na het Europese niveau behandelen we dit na-
tionaal niveau. Afsluitend, zullen beide lijnen van rechtsontwikkeling 
tegen elkaar worden afgezet. 

Voorkeursbehandeling en het Europese gemeenschapsrecht 

Wetgeving 

In de Europese Gemeenschap vinden we het onderwerp van speciale 
maatregelen voor vrouwen op de arbeidsmarkt terug in de Europese 
richtlijn 76/207/EEG. Deze richtlijn verbiedt, kort gezegd, onderscheid 
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naar sekse in het arbeidsproces.' Artikel 2 lid 4 van deze richtlijn schept 
echter een uitzonderingsgrond op dit algemene verbod van sekse-
onderscheid, ingeval van 'maatregelen die beogen te bevorderen dat 
mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen, in het bijzonder door feite-
lijke ongelijkheden op te heffen welke de kansen van vrouwen (...) nade-
lig beïnvloeden'. Het betreft geen plicht maar een bevoegdheid voor de 
Lid-Staten om bij de omzetting van deze richtlijn speciale maatregelen 
voor (uitsluitend) vrouwen te introduceren die feitelijke ongelijkheden 
opheffen. 

Lange tijd speelt artikel 2, lid 4 geen enkele rol in de rechtspraak van 
het EG-Hof omdat er geen beroep op wordt gedaan. Hierdoor blijft het 
onduidelijk wat nu precies bedoeld wordt met de bepaling. Zo zou het 
kunnen zijn dat men wel speciale maatregelen mag nemen, maar geen 
voorrang mag geven aan vrouwen bij het verdelen van banen. Het artikel 
stelt dat maatregelen bedoeld moeten zijn om 'gelijke kansen' te bevor-
deren, wat zou kunnen uitsluiten dat men (formele) ongelijke kansen 
mag creëren. 

Over het algemeen wordt artikel 2, lid 4 echter niet zo opgevat. Omdat 
het artikel is geformuleerd als een uitzonderingsgrond op het verbod van 
onderscheid naar sekse, gaat men ervan uit dat hiermee de mogelijkheid 
is geopend om op nationaal niveau voorkeursbehandeling te introduce-
ren. Weliswaar kan het geven van voorrang aan vrouwen een onder- 
scheid naar sekse opleveren, maar dit wordt dan juist gesauveerd door 
het bestaan van een uitzonderingsgrond op het gelijkheidsgebod in de 
richtlijn. 

Midden jaren tachtig waait het instrument van positieve actie over van 
de Verenigde Staten naar Europa. Er gaan geluiden op in de Europese 
Gemeenschap om het gebruik van dit instrument op de arbeidsmarkt 
wettelijk af te dwingen. Zo ver komt het echter niet. Wel wordt in 1984 
een resolutie over het onderwerp aangenomen door de Raad van Minis-
ters, die oproept tot het implementeren van dit instrument teneinde die 
nadelen voor vrouwen te ondervangen, die niet met behulp van de be-
staande anti-discriminatienormen in het Europese gemeenschapsrecht 
te ondervangen zijn. 2  

In dezelfde tijdsperiode gaan enkele Lid-Staten ertoe over om van hun 
bevoegdheid tot speciale maatregelen gebruik te maken. In Frankrijk en 
Italië bij voorbeeld, worden wetten voor positieve actie aangenomen. 
Deze wetten beperken zich tot de openbare dienst en schrijven geen 
voorkeursbehandeling van vrouwen voor (Van Vleuten, 1986). In Duits-
land worden wel, met name in de noordelijk gelegen Leinder, bepaalde 
voorkeursregelingen ingevoerd in de wettelijke rechtspositiereglementen 
van ambtenaren. De Duitse regelingen vertonen qua inhoud veel over-
eenkomst met de Nederlandse regelingen, in die zin dat ook hier sprake 

1 Pb. 14 februari 1976, L 39, p. 40. 

2 Resolutie 84/635 van 13 december 1984, Pb. 1984 L 331, p. 34. 

38 



Het Nederlandse voorkeursbeleid 

is van het geven van voorkeur aan vrouwen bij werving en promotie in-
geval kandidaten gelijk gekwalificeerd zijn. In Nederland gaat het even-
wel, in tegenstelling tot Duitsland, om beleidsregels en niet om wettelijke 
regels. 

Jurisprudentie 

Nadat de nationale voorkeursmaatregelen reeds vele jaren hun beslag 
hebben gekregen, start in het midden van de jaren negentig 'plotsklaps' 
de Europese rechtsontwikkeling. In 1995 wordt de zaak Kalanke tegen 
Freie Hansestadt Bremen voorgelegd aan het EG-Hof. Dit geschiedt op 
basis van de bevoegdheid van het EG-Hof om zogeheten prejudiciële 
vragen van nationale rechters te beantwoorden, indien zij zich afvragen 
hoe het toepasselijke Europese gemeenschapsrecht moet worden uitge-
legd (art. 177 EG-Verdrag). 

Het Bundesarbeitsgericht moet in Kalanke beslissen over de rechtsgel-
digheid van een wettelijke voorkeursregeling voor vrouwelijke ambtena-
ren van het land Bremen. 3  Op basis van deze regeling hebben vrouwen 
voorrang, mits zij gelijk gekwalificeerd zijn aan mannelijke mede-
sollicitanten en voorzover zij binnen de functiegroep voor minder dan de 
helft vertegenwoordigd zijn. Tot dan toe achtte de Duitse rechter deze 
maatregelen in overeenstemming met de Duitse grondwet omdat er 
geen starre quota's worden gebruikt waarbij functies voorbehouden wor-
den aan vrouwen ongeacht hun kwalificaties. Deze keer echter, besluit 
het Bundesarbeitsgericht om ambtshalve nadere vragen te stellen aan 
het EG-Hof over de uitleg van artikel 2, lid 4 Richtlijn 76/207/EG. Is het 
Bremense voorkeursbeleid wel in overeenstemming met deze Europese 
richtlijn? 

Het EG-Hof oordeelt hierop, kort gezegd, dat artikel 2, lid 4 van richt-
lijn 76/207/EEG, als een uitzondering op het individueel recht op gelijke 
behandeling, strikt geïnterpreteerd dient te worden. Dat houdt in, aldus 
het Hof, dat 'absolute en onvoorwaardelijke prioriteit' voor vrouwen bij 
benoeming of promotie de grenzen van de uitzonderingsgrond te buiten 
gaat. Waar het Bundesarbeitsgericht de regeling nog grondwetsconform 
achtte omdat juist niet automatisch voorrang wordt gegeven (geen 
quota's), komt het EG-Hof, daartoe aangespoord door de Advocaat-
Generaal, tot een tegengestelde conclusie: De richtlijn verbiedt regelin-
gen die, zoals in casu, bij gelijk gekwalificeerde kandidaten van verschil-
lend geslacht, automatisch voorrang geven aan vrouwen wanneer zij 
ondervertegenwoordigd zijn in de betreffende functiegroep. 4  

De uitspraak leidt tot teleurstelling aan de kant van de Nederlandse en 
Duitse overheid. Maar tevens blijkt dat de uitspraak, gezien zijn be-
knopte motivering, nog voor velerlei uitleg vatbaar is. Door het verbod 

3 C-450/93, 17 oktober 1995, Kalanke v Freie Hansestadt Bremen, JUR 1995,1-3051. 
4 Zie voor uitgebreid commentaar: Loenen en Veldman (1995). 
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op maatregelen die 'absolute voorrang' geven bij werving of promotie, 
overheerst kort na de uitspraak de mening dat het hier om een 
compromistekst van de hoogste Europese rechters handelt. De belang-
rijkste rechtsvraag die nog onbeantwoord blijft, is of nu alle vormen van 
voorkeursbehandeling verboden zijn, of alleen die regelingen die precies 
overeenkomen met de Bremense regeling. 

In 1996 besluit de Commissie van de EG een wijziging op Richtlijn 76/ 
207/EEG voor te stellen. De voorgestelde aanpassing van artikel 2, lid 4 
van de richtlijn moet het mogelijk maken om aan leden van de onder-
vertegenwoordigde sekse voorrang bij selectie of promotie te geven, mits 
dit 'de afweging van bijzondere omstandigheden niet uitsluit'. 5  Op deze 
manier geformuleerd, hoopt de Commissie dat het geven van voorkeur 
bij selectie en promotie niet langer als een 'automatische' voorkeur kan 
worden begrepen. De redactie van het voorstel blijft evenwel onduidelijk. 
Bovendien wordt en passant voorkeursbeleid uitgebreid tot mannen. Om 
deze redenen wordt het voorstel slecht ontvangen en beland het al snel 
in de ijskast. Het Europees parlement besluit de op handen zijnde inter-
gouvernementele onderhandelingen te Amsterdam af te wachten. 

Inmiddels is er een nieuwe zaak over hetzelfde onderwerp voorgelegd 
aan het EG-Hof. Het gaat opnieuw om een Duitse zaak: Marschall tegen 
Land Nordrhein-Westfalen. 6  De heer Marschall klaagt de rechtsgeldig-
heid aan van de ambtenarenregeling van deze deelstaat, waarin staat dat 
aan vrouwen voorkeur wordt verleend bij promotie ingeval van gelijke 
geschiktheid, tenzij 'speciale redenen in verband met een mannelijke 
kandidaat overheersen'. Door de opgenomen exceptie komt de regeling 
sterk overeen met de wijze waarop de Commissie de richtlijn had willen 
wijzigen. 

Het EG-Hof heeft nog geen uitspraak gedaan, maar er ligt al wel een 
conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs. 7  Conclusies zijn bedoeld als 
advies aan het EG-Hof. In de praktijk blijken ze zwaarwegend te zijn, al is 
het Hof niet verplicht om ze op te volgen. A-G Jacobs concludeert dat 
elke voorrang voor vrouwen bij aanstelling of promotie een absolute 
voorrang vormt en daarom verboden is. De opgenomen exceptie kan 
daaraan niet afdoen, aldus de A-G. Hij is van mening dat voorkeursbe-
handeling, ingeval van gelijke geschiktheid, ongelijke kansen schept. De 
uitzonderingsgrond van artikel 2, lid 4 kan dit niet ondervangen, meent 
de A-G, omdat dit artikel spreekt van 'maatregelen ter bevordering van 
gelijke kansen' (zie verder: Veldman 1997a en 1997b). 

Met deze conclusie blijft mijns inziens nog steeds onopgehelderd 
welke maatregelen die onderscheiden naar sekse, dan wel binnen het 
bereik van artikel 2, lid 4 vallen. A-G Jacobs mag dan vinden dat de maat-
regelen bedoeld moeten zijn om gelijke kansen te bevorderen, maar als 

5 d.d. 27 maart 1996, COM (96) 93 def. 

6 C 409/95 inzake Hellmut Marshall v Land Nordrhein -Westfalen. 

7 Conclusie van 15 mei 1997 van Advocaat-Generaal Jacobs. 
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dit niet is toegestaan door middel van het geven van voorkeur aan vrou-
wen, dan is het volstrekt onduidelijk waarom de richtlijn dan in artikel 2, 
lid 4 een uitzonderingsgrond schept op het verbod op sekse-
onderscheid. Een uitzonderingsgrond lijkt toch alleen zin te hebben, in-
dien men in bepaalde gevallen inderdaad onderscheid mag maken op 
basis van sekse. 

De Europese rechtsontwikkelingen zijn nog niet teneinde met het ver-
schijnen van de bovenstaande conclusie in de zaak Marschall. In de zo-
mer van 1997 komen de Lid-Staten gedurende de onderhandelingen over 
het Verdrag van Amsterdam tot een wijziging van artikel 119 EG-Verdrag. 
Een nieuw lid 4 voorziet erin dat het beginsel van gelijke behandeling 
een Lid-Staat niet zal verhinderen maatregelen te nemen of te behouden 
die voorzien in 'specific advantages in order to make it easier for the 
under-represented sex to pursue a vocational activity or to prevent or 
compensate for disadvantages in professional careers'. Als verdrags-
artikel zet dit de richtlijnbepaling opzij, evenals de hieraan verbonden 
jurisprudentie van het EG-Hof. 

De voorlopige conclusie moet zijn dat er op Europees politiek niveau 
consensus bestaat over voorkeursbeleid. De bal ligt nu weer bij het EG-
Hof. Het EG-Hof zal in de zaak Marschall moeten kiezen tussen de posi-
tieve lijn die de Lid-Staten hebben neergelegd in het nieuwe artikel 119 
EG-Verdrag en de negatieve lijn die de Advocaat-Generaal heeft neerge-
legd in zijn conclusie. Het ligt echter voor de hand dat Marschall beslist 
zal worden door het EG-Hof, vóórdat het nieuwe artikel 119 formeel in 
werking is getreden. In het belang van rechtszekerheid is het evenwel te 
hopen dat het EG-Hof anticipeert op de nieuwe formulering van artikel 
119. 

Maar ook al zou het EG-Hof inderdaad hierop anticiperen, enige ga-
rantie voor de afloop lijkt niet te geven. De nieuwe formulering van arti-
kel 119 is nog steeds tamelijk onduidelijk. Daarmee valt dan ook niet uit 
te sluiten dat het EG-Hof, op grond van het nieuwe artikel 119, in de toe-
komst zou menen dat voorkeursbehandeling het 'vergemakkelijken van 
een beroepsloopbaan' of 'het compenseren van nadelen' te buiten gaat. 

Voorkeursbehandeling in Nederland 

41 

Zoals al gememoreerd, bestond lange tijd de opvatting dat de Europese 
richtlijn 76/207/EG het voeren van voorkeursbeleid voor vrouwen vanaf 
1976 toestaat. Het is pas sinds 1995 dat het EG-Hof hierover twijfel is 
gaan zaaien. Dit betekent dat de Nederlandse rechtsontwikkeling inzake 
voorkeursbehandeling, die ongeveer van start is gegaan vanaf 1985, 
(nog) geen rekening houdt met deze recente ontwikkelingen op Euro-
pees niveau. Hieronder gaan we in op de wijze waarop voorkeursbehan-
deling zich in Nederland, zowel op beleidsmatig als juridisch vlak, ont-
wikkeld heeft. Eerst wordt aandacht besteed aan de wijze waarop 
voorkeursbeleid en positieve actie zich in de politieke arena ontwikkeld 
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hebben. Daarna zal de Nederlandse rechtspraak op dit terrein geanaly-
seerd worden. 

De ontwikkeling en uitvoering van voorkeursbeleid 

Het formele startsein van voorkeursbeleid in Nederland, wordt gegeven 
in het Beleidsplan Emancipatie 1985. 8  De regering neemt zich voor het 
instrument van positieve actie, inclusief mogelijkheden tot voorkeurs-
beleid, te ontwikkelen in de eigen rijksoverheidsorganisatie en, via over-
leg met de sociale partners, in het bedrijfsleven. Onder druk van de in-
middels opgeheven Emancipatieraad die voor wettelijke maatregelen 
pleit (1986), ziet in 1987 een aparte beleidsnota over het onderwerp het 
licht. 9  Wettelijke maatregelen ter invoering van positieve actie worden 
'vooralsnog niet effectief' geacht (Nota Positieve actieplannen, 1987, p. 
11). Wel wordt in 1988 een subsidieregeling ingevoerd om bedrijven te 
stimuleren. Deze regeling houdt in dat arbeidsorganisaties het nemen 
van een specifieke positieve-actiemaatregel, het doen van benodigd on-
derzoek of de aanstelling van een coördinator die een positief-actieplan 
moet gaan opzetten, voor de helft gesubsidieerd kunnen krijgen. 

Begin jaren negentig blijkt een en ander niet tot implementatie en uit-
voering te zijn gekomen. Binnen de rijksoverheid hebben de meeste de-
partementen een algemeen actieplan, maar de verdere uitvoering en in-
vulling is aan de lagere diensten, waar dit niet echt van de grond komt 
(Veldman, 1990 en 1995). In de marktsector blijkt minder dan twee pro-
cent van de organisaties een formeel actieplan te hebben (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1991). De subsidieregeling bereikt in 
deze sector gemiddeld vijf bedrijven per jaar. Het gros van het subsidie-
geld gaat naar de decentrale overheid (Instituut voor Arbeidsomstandig-
heden, 1992 en 1994). 

In 1994 wordt de subsidieregeling, die voor een beperkte tijd was inge-
steld, weer afgeschaft. De regering is van mening dat processen ter ver-
betering van de positie van vrouwen voldoende gestimuleerd worden 
binnen de bestaande kaders (richtlijn 76/207/EG, artikel 28 Wet op de 
Ondernemingsraden dat opdraagt tot bevordering van gelijke behande-
ling en cao-onderhandelingen). 10  Zoals gezegd, blijken voorkeurs-
regelingen uiteindelijk voornamelijk op gemeenteniveau voet aan de 
grond te hebben gekregen. De praktische werking en effectiviteit daar-
van, blijkt echter over het algemeen matig te zijn (Oden, 1993; Yenal, 
1995). 

Op het centrale niveau heeft de discussie over positieve actie voor 
vrouwen zich begin jaren negentig verplaatst naar positieve actie voor 
etnische minderheden. Dit als gevolg van het verschijnen van het WRR- 

8 TK 1984-1985, 19 052, nrs. 1-2. 
9 TK 1987-1988, 20 343, nrs. 1-2 (Nota Positieve Actieplannen). 
10 TK 1990-1991, 21 800, hfclst XV, nr. 53, pp. 40-44. 
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rapport Allochtonenbeleid (1989). De Stichting van de Arbeid die zich 
terughoudend had opgesteld tegenover positieve actie voor vrouwen, 
bereikt nu wel een akkoord over minderheden. Er worden harde toezeg-
gingen gedaan dat het bedrijfsleven en de rijksoverheid zestigduizend 
arbeidsplaatsen voor etnische minderheden zullen scheppen (1990). 

Evenwel stuit positieve actie voor minderheden eveneens op 
uitvoeringsproblemen. Wanneer na vier jaar het akkoord zowel door het 
bedrijfsleven als door de rijksoverheid zelf, niet is nagekomen (Ministerie 
van Sociale Zaken, 1992a en 1994a), volgt in 1994 een wettelijke verplich-
ting tot positieve actie voor minderheden (Wet bevordering evenredige 
arbeidskansen allochtonen, Stb. 1994,423). Wettelijke of andere maatre-
gelen voor de groep van vrouwen zijn daarvóór definitief afgewezen, op 
grond van de overweging dat de bestaande (wettelijke) kaders hiervoor al 
voldoende waarborg bieden. , ' Desalniettemin ligt op het moment van 
deze beslissing de officiële, geregistreerde werkloosheidsgraad van vrou-
wen nog steeds twee maal boven dat van mannen (Ministerie van Sociale 
Zaken, 1992b, p. 15). 

In het laatste, brede Beleidsprogramma Emancipatie van 1992 wordt 
het onderwerp van positieve actie en voorkeursbehandeling voor vrou-
wen van de agenda afgevoerd.I 2  Nu verdere maatregelen politiek niet 
haalbaar zijn gebleken, spreekt er een zekere onmacht uit de vervolg-
stukken op de Emancipatienota. Men meldt 'onderzoek te financieren 
om proefondervindelijk te zoeken naar nieuwe instrumenten' voor de 
bevordering van de positie van vrouwen in het bedrijfsleven (Ministerie 
van Sociale Zaken, 1994b, p. 50). Dit onderzoek is er niet meer gekomen. 

De rechtsontwikkelingen 

Richtlijn 76/207/EEG is in Nederland geïmplementeerd in de Wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen (WGB). Artikel 5, lid 1 heeft de 
uitzonderingsgrond van artikel 2, lid 4 richtlijn zodanig overgenomen dat 
van het verbod van sekse-onderscheid mag worden afgeweken indien 
het onderscheid beoogt 'vrouwen in een bevoorrechte positie te plaatsen 
teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen'. Dat betekent dat de bepa-
ling in de richtlijn waarin staat dat maatregelen de bevordering van ge-
lijke kansen moeten beogen — wat voor het EG-Hof juist tot problemen 
leidde — niet is overgenomen. In eerste instantie was artikel 5, lid 1 nog 
sekseneutraal geformuleerd,I 3  maar met een wijziging van de wet in 1989 
is dit, overeenkomstig de richtlijn, beperkt tot vrouwen. Gezien de 
nieuwe (sekseneutrale) formulering van artikel 119, lid 4, die met het 
Verdrag van Amsterdam in werking zal treden, zal dit echter mogelijker-
wijs weer teruggedraaid moeten worden. 

11 TK 1990-1991,21 800, hfdst. XV, nr. 57. 
12 TK 1992-1993, 22913, nrs. 1-2. 

13 Wet van 1 maart 1980, Stb. 86. 
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Artikel 5, lid 1 stelt aanvankelijk weinig nadere eisen. De Memorie van 
Antwoord bij de wijziging van 1989 maakt echter duidelijk dat sprake 
moet zijn van 'een algemene arbeidssituatie die blijk geeft van een dui-
delijke achterstand van vrouwen'. Daarnaast moeten de te nemen maat-
regelen 'in redelijke verhouding staan tot de achterstand'." In 1996 
wordt de redactie van artikel 5, lid 1 WGB aangepast aan de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling. Dit leidt er toe dat het artikel wordt aangevuld 
met het criterium dat het te maken sekse-onderscheid teneinde feitelijke 
ongelijkheden op te heffen, in redelijke verhouding moet staan tot het 
beoogde doe1. 15  

In de zeer spaarzame, vroege jurisprudentie blijkt nauwelijks enig be-
letsel te worden opgeworpen tegen welke vorm van voorkeursbehande-
ling dan ook. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State bij voor-
beeld, beperkt de toetsing tot de opmerking dat voorkeursbeleid bij 
voldoende geschiktheid 'op zich alleszins aanvaardbaar' is, zonder on-
derzoek naar de mate van achterstand. 16  

De 'hoogtijdagen' in de rechtspraak volgen eind jaren tachtig, begin 
jaren negentig. Maar ook dan, lijkt het totaal om niet meer dan tien â vijf-
tien rechtszaken te gaan. De meeste zaken komen voor de bestuurs-
rechter, daar voorkeursbeleid met name gemeentebeleid is. Voorzover 
uit de beperkte rechtspraak valt op te maken, blijkt de wetgeving zo nu 
en dan tamelijk onbekend bij rechter. Een voorbeeld vormt de President 
van de Rechtbank Den Haag. 17  Deze rechter stond in kort geding de 
voorlopige voortzetting toe van een voorkeursregeling voor jongens bij 
de toelating tot de Haagse hotelschool, op grond van het feit dat het an-
ders een `meisjesopleiding' zou worden. De meer structurele problemen 
bij de beoordeling van voorkeursbeleid liggen echter op andere terrei-
nen, namelijk: het vaststellen van achterstand, het vaststellen van vol-
doende of gelijke geschiktheid en, ten slotte, de handhaving. 

Het vaststellen van achterstand 

Publieke belangstelling trok de Barlaeus-zaak waarin op basis van Am-
sterdams voorkeursbeleid een rectrix werd aangesteld. De Commissie 
gelijke behandeling (CGB), bevoegd tot het geven van niet-bindende 
oordelen op grond van de WGB, meende dat voorkeur niet geoorloofd 
was omdat geen achterstand van vrouwen was aangetoond. Na het af-
strepen van het aantal scholen in Amsterdam die naar haar mening niet 
in de vergelijking mochten worden betrokken, hield de CGB maar twee 
scholen over, waarvan één al een rectrix had. De civiele rechter breidt 

14 TIK 1987-1988 19908 MvA, p. 32. 

15 Wet van 14 november 1996, Stb. 562. 

16 Vz. ARRS, d.d. 5 nov 1987, rolnr. R03.87.5728/56399 (ongepubliceerd). 
17 d.d. 22 maart 1991, StOF tegen Stichting Hogere Hotelschool Den Haag, RN 1991, 179. 
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vervolgens het aantal scholen uit die in de vergelijking betrokken worden 
en concludeert dat er wel sprake is van achterstand.' 8  

Het Ambtenarengerecht Utrecht dat moest oordelen over het 
voorkeursbeleid van de gemeente Utrecht, op grond waarvan een con-
rector was aangesteld, ontmoet dezelfde problematiek.' 9  De referentie-
groep waarin achterstand gemeten moet worden, omvat binnen de ge-
meente maar negen scholen. Deze rechter betrekt daarop ook de 
landelijke cijfers in de vergelijking. Het probleem blijft evenwel dat bij 
voorbeeld de CGB naar voren brengt dat achterstand gemeten moet wor-
den binnen de groep waarop de betreffende gemeente in het verleden 
invloed heeft uitgeoefend en waarop ook in de toekomst invloed kan 
worden uitgeoefend. Vaak is deze referentiegroep echter te klein om 
hieruit, op statistisch verantwoorde wijze, sekseongelijkheid af te leiden. 

Vaststellen van voldoende of gelijke geschiktheid 

De bovengenoemde uitspraak van het Ambtenarengerecht Utrecht laat 
tevens zien dat ook de vaststelling van voldoende of gelijke kwaliteit van 
de kandidaat, niet altijd eenvoudig is. Bij de benoeming van de conrector 
had de betreffende school eerst de mannelijke kandidaat op de voor-
dracht geplaatst, omdat deze beter geschikt zou zijn. Het Utrechtse be-
leid waarbij alleen voorkeur wordt gegeven ingeval van gelijke geschikt-
heid, leek niet van toepassing. Burgemeester en wethouders weken 
echter af van de voordracht en benoemde de vrouwelijke kandidaat. Pas 
bij de rechter werd duidelijk dat uit het benoemingsadvies, opgesteld 
door de school zelf, in feite bleek dat men beide kandidaten uitstekend 
geschikt achtte voor de functie. De rechter oordeelde dat het geoorloofd 
was het voorkeursbeleid toe te passen. 

Voor het Ambtenarengerecht Amsterdam lag de zaak weer iets an-
ders. 20  De vrouwelijke kandidaat was afgewezen omdat de sollicitatie-
commissie meende dat zij niet aan de functie-eisen voldeed. Met behulp 
van een uitgebreid onderzoek door de CGB, was de rechter in staat vast 
te stellen dat ook de aangestelde mannelijke kandidaat niet aan de eisen 
voldeed. Navraag bij de sollicitatiecommissie leverde op dat verschil-
lende leden de kandidaten wel als gelijkwaardig zagen. Ook de rechter 
komt tot dit oordeel en meent dat het voorkeursbeleid ten onrechte niet 
is uitgevoerd. Opmerkelijk is nog dat hier de wetgeving geen rol speelt. 
Het voorkeursbeleid wordt niet getoetst aan de wet en het genomen be-
sluit wordt vernietigd wegens strijd met algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur. 

18 President Rechtbank Amsterdam 29 november en 5 januari 1989, KG 1988, 1996 en 2248. 
19 d.d. 7 juli 1989, TAR 1989, 203 en Rechtspraak Vrouw en Recht, Ars Aequi Libri 1992, nr. 

77, m.n. L. Mulder. 

20 d.d. 30 augustus 1988, TAR 1988, 198. 
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De handhaving 

Het bovenstaande toont aan dat de juridische problematiek bij 
voorkeursregelingen vaak ligt in de niet-toepassing daarvan. Dit zal voor 
met name externe kandidaten vaak niet vast te stellen zijn. Indien het 
echter wel wordt vastgesteld, blijkt er vervolgens niet altijd een remedie 
geboden te worden door het recht. Met name de civiele rechter is niet 
bereid aanstellingen terug te draaien, maar ook een schadevergoeding 
kan uitblijven. 

Dit mag blijken uit de uitspraak van het Hof Amsterdam. 2 ' De Univer-
siteit van Amsterdam had het geldende voorkeursbeleid niet toegepast. 
Nadat onrechtmatige daad in twee instanties is vastgesteld, komt het Hof 
niet verder dan dat 'afgewezen worden bij een sollicitatie heel onaange-
naam kan zijn'. De vergoeding van de schade omdat men ten onrechte 
een baan is misgelopen, wordt beperkt tot de reiskosten gemaakt om een 
oordeel van de CGB te verkrijgen. Hoewel artikel 6 richtlijn 76/207/EEG 
verplicht tot een daadwerkelijke en afschrikwekkende sanctie en ook di-
recte werking kent, 22  acht het Hof deze regelgeving niet van toepassing. 

Het laatste wijst nog op een ander probleem. Omdat het Europese 
gemeenschapsrecht slechts een bevoegdheid regelt om speciale maatre-
gelen te nemen, is het de vraag of het niet-toepassen van een dergelijke 
beleid vervolgens strijd met de richtlijn zelf oplevert, of slechts strijd met 
zorgvuldigheidsnormen naar nationaal recht. 

In het verlengde hiervan lag het oordeel van het Ambtenarengerecht 
Roermond. 23  In afwijking van het oordeel van de CGB meent deze rech-
ter dat de uitzonderingsgrond van artikel 5, lid 1 WGB pas toepassing 
kan vinden indien eerst sprake is van sekse-onderscheid. Aangezien het 
voorkeursbeleid niet is toegepast, is geen sprake van onderscheid en is 
de wet niet van toepassing. Het handelen in strijd met eigen beleid acht 
de rechter vervolgens geoorloofd, omdat dit stoelt op een andere be-
leidslijn. Indien deze laatste beleidslijn in strijd zou zijn met eerder vast-
gesteld emancipatiebeleid, 'dan vermag het gerecht niet in te zien 
waarom zulks niet toelaatbaar zou zijn'. 

De conclusie moet zijn dat de Nederlandse rechtspraak op het terrein 
van voorkeursbeleid te incidenteel van aard is om van werkelijke vaste 
lijnen van jurisprudentie te spreken. Wel is duidelijk dat het brandpunt 
van de problematiek ligt in de niet-toepassing van beleid, waarvoor zich 
veelal geen duidelijke handhavingsmiddelen in het recht aanbieden. Veel 
omvangrijker jurisprudentie bestaat er evenwel bij de CGB. Het lijkt erop 
dat de meeste zaken zich hier aandienen en verder de rechter niet halen. 
Uit de jaarverslagen valt op te maken dat van 1989 tot en met 1996 173 

21 d.d. 7 december 1995, RN 1996, 601. 
22 EG-Hof Marshall l/, JUR 1993, 4367; Von Colson en Kamann, JUR 1984, 1891. 
23 d.d. 6 december 1991, TAR 1992, 49. 
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oordelen zijn uitgebracht over voorkeursbeleid, waarbij de laatste twee 
jaren overigens een sterke teruggang laten zien. 

Gedurende al deze jaren, heeft de CGB een helder beleid ontworpen 
voor de toetsing van voorkeursbeleid. Er worden drie criteria gesteld: 
- achterstand moet vastgesteld worden door het percentage zittende 
vrouwen te vergelijken met het percentage aanbod op de arbeidsmarkt 
voor die functie; 
- per functiesoort en niveau moet gekeken worden welke intensiteit van 
voorkeur het meest geschikt of wenselijk is (proportionaliteit); 
- voorkeursbeleid moet in de advertentie bekend zijn gemaakt. 

Door de uitgebreide onderzoeksmogelijkheden van de CGB kunnen 
deze criteria stringent worden getoetst. Omdat de CGB geen bindende 
oordelen kan geven, blijft het evenwel onbekend in hoeverre daadwerke-
lijke uitvoering wordt gegeven aan haar oordelen. De CGB zet haar beleid 
vooralsnog voort, ondanks de uitspraak van het EG-Hof in Kalanke 
(Evenhuis, 1997). Wel is het de vraag of dit op langere termijn houdbaar 
is, mochten de ontwikkelingen zich op het Europese gemeenschaps-
niveau voortzetten. 

Conclusies 
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Beleidsmatig gesproken, blijft voorkeursbeleid een beperkt instrument. 
Hoewel het middel van voorkeursbehandeling juist bedoeld is om pro-
cessen te doorbreken waarbij, bij gelijk geschikte kandidaten, toch eer-
der de man dan de vrouw benoemd wordt, richt"clit niet veel uit indien 
de sollicitatiecommissie, niet altijd terecht zoals blijkt uit de jurispruden-
tie, de mannelijke kandidaat als geschikter beoordeeld. Desondanks zou 
het beleid toch een positieve uitstraling kunnen hebben, omdat het al-
thans een tastbaar instrument oplevert om (achteraf) vast te stellen of 
terecht is geoordeeld dat de vrouwelijke kandidaat inderdaad minder 
geschikt is. Het is daarom verheugend te noemen dat de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadat de overheid het middel begin 
jaren negentig heeft laten vallen, wel bereid is het bestaande Neder-
landse beleid te verdedigen tegen 'Europese' aanvallen. Of dit ook zal 
lukken, zal afhangen van de verwachte uitspraak van het EG-Hof inzake 
Marschall. 

Indien we de Nederlandse en Europese rechtsontwikkeling onderling 
vergelijken, mag toch gesproken worden van een genuanceerde benade-
ring op nationaal niveau, met name in gang gezet door de CGB. Aange-
zien het fenomeen van voorkeursbeleid een zeer beperkte schaal heeft 
en bovendien aan strenge proportionaliteitseisen moet voldoen, doet 
zich in Nederland geen situatie voor waarbij mannen apert ongelijke 
kansen hebben in het verwerven van een arbeidsplaats. Mede op basis 
van de besproken jurisprudentie, moet men, helaas, nog steeds aanne-
men dat het aantal vrouwen dat op grond van sekse een baan niet ver-
krijgt, vele malen groter is dan het aantal vrouwen dat hierop een baan 
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wel verkrijgt. De dreiging die het Europese gemeenschapsrecht, ooit de 
motor achter de gelijkberechtiging van de vrouw, nu vormt voor het Ne-
derlandse voorkeursbeleid, lijkt daarom voor een deel te stoelen op een 
misvormd beeld van wat de gevolgen van voorkeursbehandeling in de 
praktijk daadwerkelijk zijn. 

In de loop der jaren heeft de Nederlandse toetsing door CGB en rech-
ter zich langzamerhand ontwikkeld tot een aanvaardbaar niveau. Voor-
keursbehandeling is alleen toegestaan indien er een aantoonbare achter-
stand van vrouwen bestaat in de betreffende functiegroep. 'Achterstand' 
houdt daarbij niet in dat er minder dan 50% vrouwen zijn, maar dat er 
aanzienlijk minder vrouwen zijn dan er, wederom aantoonbaar, vrouwe-
lijk aanbod voor die functie op de arbeidsmarkt bestaat. 

Bovendien geldt naast het criterium van achterstand, het criterium dat 
de betreffende vrouw even geschikt moet zijn als haar mannelijke tegen-
kandidaat, dan wel dat zij, al komt dit veel minder vaak voor, in ieder ge-
val aan de gestelde functie-eisen moet voldoen. Deze laatste vorm van 
voorkeursbeleid (namelijk bij voldoende geschiktheid) is alleen toege-
staan, indien dit in een proportionele verhouding staat tot de grootte van 
de aangetroffen achterstand. Wellicht als gevolg van deze nadere eisen, 
worden er relatief weinig zaken aan de rechter voorgelegd waarin de 
mannelijke kandidaat zich beklaagt over ongelijke behandeling. De 
meeste zaken betreffen juist vrouwelijke kandidaten die zich beklagen 
over de handhavingsproblemen van voorkeursregelingen. 

Met name op dit punt, zou de algemene rechtspraak van het EG-Hof 
inzake de handhaving van gelijke behandeling goede uitkomst kunnen 
bieden. Het EG-Hof wijst echter na zijn eerste kennismaking met voor-
keursbehandeling, het hele fenomeen af. Dit, terwijl er in de nationale 
rechtspraktijk eerder behoefte is aan heldere Europese randvoorwaarden 
waarbinnen voorkeursbeleid wel is toegestaan. De opstelling van het EG-
Hof is dan ook te betreuren, te meer daar de uitzonderingsgrond die 
richtlijn 76/207/EG als rechtsgrond voor voorkeursbeleid biedt, juist heel 
geschikt is om een proportionaliteitstoets uit te werken, waardoor per 
geval de belangen van vrouwelijk en mannelijke sollicitanten kunnen 
worden afgewogen. Hoe bescheiden de sociale uitkomsten van 
voorkeursbeleid ook mogen zijn, vanuit juridisch oogpunt lijkt mij dat 
het EG-Hof zijn herkansing in Marschall met beide handen zal moeten 
aangrijpen. 

Literatuur 

Emancipatieraad 	 Evenhuis, C. 
Advies arbeidsvoorziening en positieve 	Voorkeursbehandeling in het 
actie, 11126/86 	 post-kalanke tijdperk 
Den Haag, 1986 	 Nemesis, 13e jrg., nr. 1, 1997, p. 84 

48 



Het Nederlandse voorkeursbeleid 

Instituut voor Arbeidsomstandighe-
den 
Evaluatie stimuleringsregeling positieve 
actie voor vrouwen, interimrapportage 
Den Haag, Vuga, 1992 
Instituut voor Arbeidsomstandighe-
den 
Evaluatie stimuleringsregeling positieve 
actie voor vrouwen Den Haag, Vuga, 
1994 
Jong, A. de, A. van Doorne-Huiskes 
e.a. 
Handleiding positieve actie 
Den Haag, Ministerie van Binnen-
landse Zaken, 1986 
boenen, T., A.G. Veldman 
Van voor naar achter, van links naar 
rechts? Voorkeursbehandeling na 
Kalanke 
Nederlands juristenblad, 24 november 
1995, nr. 42, pp. 1521-1527 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Emancipatie in arbeidsorganisaties 
Den Haag, 1991 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Stichtingsakkoord over etnische 
minderheden in de praktijk Den Haag, 
1992a 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Beleidsprogramma emancipatie 'Met 
het oog op 1995' 
Den Haag, 1992b 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Stichtingsakkoord over etnische 
minderheden in de praktijk; tweede 
vervolgmeting 
Den Haag, 1994a 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Voortgangsrapportage inzake de positie 
van vrouwen in de arbeid 
Den Haag, 1994b 

49 

Oden, P. 
Voorkeursbeleid op lokaal niveau; een 
rechtssociologisch onderzoek naar de 
sociale werking van maatregelen ter 
verbetering van de arbeidspositie van 
vrouwen bij de gemeentelijke overheid 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1993 
Stichting van de Arbeid 
Meer werk voor minderheden 
Den Haag, 1990 
Veldman, A.G., R. Wittink 
De kans van slagen; invloeden van 
regels en culturen op de loopbanen van 
vrouwen 
Leiden, Stenfert Kroese, 1990 
Veldman, A.G. 
Effectuering van sociaal-economisch 
recht volgens de chaostheorie; 
beleidsintrumentering en rechts-
handhaving van (supra)nationaal 
gelijke-behandelingsrecht 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1995 
Veldman, A.G. 
Een 'Marschall-plan' voor artikel 179 
EG-Verdrag 
Nederlands juristenblad, 76e jrg., nr. 
25, 1997a, pp. 1124-1125 
Veldman, A.G. 
Marschall brengt geen hulp; de 
Europese ontmanteling van voorkeurs-
beleid? 
Nemesis, 13e jrg., nr. 4, 1997b, pp. 
125-127 
Vleuten, C.E, van 
Met wettelijke middelen; een studie 
over de bestrijding van sekse-
discriminatie met wettelijke middelen in 
het buitenland, Den Haag, 
Emancipatieraad, 1986 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 
Allochtonenbeleid 
Den Haag, 1989 
Yenal, A. 
Voorkeursbeleid; slogan of effectief 
beleid? 
Utrecht, Landelijk Bureau Racisme-
bestrijding, 1995 



De praktijktest 

Drie jaar Algemene Wet Gelijke Behandeling en de gevolgen voor 
vrouwen 

mr. J.R. Dierx*  

50 

Op 1 september 1994 kon de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) 
na jaren antichambreren aan het Binnenhof een eigen leven gaan leiden. 
Dat leven speelt zich sindsdien in ieder geval af in enkele honderden 
oordelen van de bij de wet ingestelde Commissie gelijke behandeling 
(CGB). 

De AWGB werkt het verbod op ongelijke behandeling tussen met name 
burgers onderling uit. Onderscheid is verboden op grond van gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, ge-
slacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De wet 
is van toepassing op de overheid en haar instellingen zodra deze als 
werkgever fungeren of op voet van gelijkheid met anderen optreden in 
het maatschappelijk verkeer. 

De totstandkoming van de AWGB werd mede vertraagd door de vrees 
voor inmenging in organisaties met een godsdienstige grondslag, met 
name in het onderwijs. Tijdens de parlementaire behandeling kwam 
steeds weer de vraag aan de orde of en op grond waarvan een school op 
godsdienstige grondslag een homoseksuele leraar mag weigeren of ont-
slaan. Het werd een klassiek voorbeeld, ook in de media. Een compromis 
werd uiteindelijk gevonden in de zogenaamde 'enkele feit-constructie'. 
Instellingen op godsdienstige grondslag mogen volgens de AVVBG wel 
onderscheid maken op grond van homoseksuele gerichtheid, als dat 
maar niet leidt tot onderscheid op grond van het enkele feit van homo-
seksuele gerichtheid. Er moet sprake zijn van 'bijkomende omstandighe-
den' die bij voorbeeld leiden tot niet goed functioneren. 

Vanwege de vele uitzonderingen en beperkingen werd de AWGB ook 
wel 'recht voor de sterkste' genoemd (Verrijn Stuart, 1991). De uitzonde-
ringen in de wet met 'enkele feit-constructie' spelen tot nu toe een op-
merkelijk geringe rol in de oordelen van de Commissie (zie 96-39) 1  in 
tegenstelling tot andere uitzonderingen. Er is sprake van een stijging van 
het aantal zaken op alle gronden (zie Jaarverslag CGB, 1996). De meeste 
klachten gaan nog altijd over onderscheid op grond van geslacht. 

In deze bijdrage wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, een 
beeld geschetst van de rechtsbescherming van vrouwen onder de AWGB. 
Uit het dagelijkse bestaan van de AWGB blijkt steeds weer dat gelijke 

* De auteur is lid van de Commissie gelijke behandeling en redacteur van Nemesis, Tijdschrift 
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behandelingswetgeving niet in een vacuüm kan functioneren. Voortdu-
rende wisselwerking tussen wetgeving, praktijk, beleid, rechtspraak en 
wetenschap is zowel noodzakelijk om de feitelijke doelstelling van de 
wetgeving (voorkomen van ongelijke behandeling) te bereiken alsmede 
om dat zo effectief mogelijk te doen. De in deze bijdrage opgenomen 
praktijkvoorbeelden laten dat zien. In individuele gevallen wordt regel-
matig een bevredigend resultaat bereikt. Vaak is evenwel een beleids-
reactie of structurele verandering wenselijk om een einde te maken aan 
veel voorkomende ongelijke behandeling. Het openen van de rechtsgang 
naar Commissie of rechter blijkt dan onvoldoende. Wanneer beleidsma-
tige veranderingen lang op zich laten wachten, komt de effectiviteit van 
de wetgeving onder druk te staan. In die zin zegeviert dan 'het recht van 
de sterkste'. Ook daarvan komen hierna een aantal voorbeelden aan de 
orde. 

De artikelen 5 en 7 vormen de kern van de AWGB. Artikel 5 regelt de 
gelijke behandeling op het terrein van de arbeidsverhoudingen. Artikel 7 
verbiedt onderscheid bij het aanbieden van goederen en diensten in het 
maatschappelijke en economische verkeer en het afsluiten van overeen-
komsten terzake (zie voor een beschrijving van de AWGB Heringa, 1994 
en recenter Leenders, 1997, pp. 51-70). Veel zaken spelen op het terrein 
van de arbeid. Daarvan komen hierna een aantal onderwerpen aan de 
orde. De betekenis van artikel 7 lijkt toe te nemen, maar wordt nog niet 
ten volle 'benut'. 

Uitzonderingen 

De uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel speelden een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de wet. Het is niet verwonderlijk dat ook in 
de eerste jaren na de inwerkingtreding de uitzonderingen en hun gren-
zen regelmatig aan de orde waren. In plaats van homoseksuele leraren 
die ontslagen dreigden te worden, kwamen in de eerste jaren juist regel-
matig homostellen langs die klaagden over ongelijke behandeling in ar-
beidsvoorwaarden. Het homostel dat erover klaagde dat de Nederlandse 
Spoorwegen buiten de Benelux wel vervoersfaciliteiten (gratis reizen of 
tegen gereduceerd tarief) bood aan met werknemers gehuwde partners, 
maar niet aan ongehuwde partners, kon met succes een beroep doen op 
de AWGB (96-52). 

De homo stellen die gelijk behandeld wilden worden op het gebied van 
partnerpensioenen voor werknemers, kwamen de uitzondering van arti-
kel 5, zesde lid AWGB tegen. Dit artikel verbiedt onderscheid op grond 
van burgerlijke status in pensioenvoorzieningen voorlopig niet (in de 

De oordelen van de huidige CGB worden hier steeds aangeduid met jaargang en 
volgnummer. De jaargang geeft aan in welke oordelenbundel van de CGB de oordelen te 

vinden zijn. De oordelenbundels zijn verkrijgbaar via de CGB, Postbus 16001, 3500 DA 

Utrecht, 030-2335111. 
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Pensioen- en Spaarfondsenwet is geregeld dat deze uitzondering op het 
gelijkheidsbeginsel per 1 januari 2000 zal vervallen). Dat betekent dat 
werkgevers en pensioenfondsen nu nog niet verplicht zijn om voor onge-
huwd samenwonende werknemers partnerpensioen te verzekeren en dat 
uitsluitend voor gehuwden mag aanbieden. Deze bepaling treft homo-
stellen harder dan hetero-stellen. 

Homo's kunnen immers niet trouwen om in aanmerking te komen 
voor verzekering van nabestaandenpensioenen (zie CGB 95-41, 95-42 en 
95-50). Overigens verbiedt de AWGB wel onderscheid tussen ongehuwde 
hetero- en homostellen als eenmaal partnerpensioen voor ongehuwd 
samenwonende werknemers is ingevoerd (97-47 en 97-48). Dan is im-
mers geen sprake meer van onderscheid op grond van burgerlijke staat, 
maar van onderscheid op grond van seksuele gerichtheid. 

Ook andere uitzonderingen bleken in de eerste drie jaar van het func-
tioneren van de AWGB geen 'dode letter'. Grote delen van het overheids-
handelen vallen niet onder de werkingssfeer de AWGB. Artikel 7 is slechts 
van toepassing wanneer overheidsinstanties op gelijke voet met anderen 
participeren. Het eenzijdig vaststellen van rechten en plichten van bur-
gers, bij voorbeeld het verstrekken van uitkeringen, subsidie en vergun-
ningen, valt erbuiten. De scheidslijn leidt soms tot aan belanghebben-
den moeilijk uit te leggen uitkomsten. Zie bij voorbeeld het oordeel over 
het gemeentelijk beleid inzake toekennen van woonruimte- 
vergunningen, hetgeen niet onder de wet valt. Het handelen van een par-
ticuliere woningbouwvereniging bij woningtoewijzing wel (96-2 resp. 
97-37, 97-83 en 97-91). 

De AWGB is ook niet van toepassing op onderscheid bij of krachtens 
wetgeving die voorafgaand aan de AWGB in werking is getreden. Het 
moet dan overigens wel gaan om onderscheid dat in de wet in formele 
zin, alsmede in de daarop gebaseerde regelgeving is neergelegd of uitge-
werkt. De AWGB is wel van toepassing op onderscheid in lagere regelge-
ving, wanneer het onderscheid niet expliciet is neergelegd in de wetge-
ving in formele zin waaraan zij haar bestaansrecht ontleent (zie onder 
andere 96-08 en 97-06). 

De wetgever heeft doelbewust de sociale zekerheid buiten de AWGB 
laten vallen. In 1997 heeft de CGB enige honderden klachten van vrou-
wen over de gevolgen van de nieuwe Algemene Nabestaandenwet (ANW) 
terzijde moeten schuiven. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming en 
beleid is dit een veelzeggend voorbeeld. De benadeelde groep bestaat 
immers nagenoeg geheel uit in sociaal-economisch opzicht kwetsbare 
oudere vrouwen, die forse inkomensachteruitgang niet op kunnen van-
gen door bij voorbeeld arbeidsparticipatie. Men kan zich afvragen of de 
extreme vorm van leveling down die de ANW meebrengt voor deze groep 
uitkeringsgerechtigden nog verenigbaar is met internationale gelijkheids-
normen, zoals neergelegd in het VN-Vrouwenverdrag (waarover elders in 
dit nummer meer) en het VN-Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
rechten. De CGB moet zich voegen naar de werkingssfeer van de AWGB 
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en kan zich hierover niet buigen. De rechter wel: deze is uiteraard niet 
gebonden aan het beperkter kader van de AWGB. 

Marktwaarde m/v 

53 

Er is in Nederland anno 1997, ondanks het feit dat er al sedert 1975 wet-
geving inzake gelijke beloning van kracht is, nog altijd een fors gemid-
deld verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen: de zogenaamde 
inkomenskloof. Daar zijn allerlei historische, maatschappelijke en eco-
nomische verklaringen voor te geven, die te vinden zijn in tal van publi-
caties en onderzoeksmateriaal. 

De oordelen van de CGB geven op hun beurt nog altijd uiteenlopende 
verklaringen voor ongelijke beloning. Als lid van de CGB denk ik wel eens 
dat de verschijningsvormen van ongelijke beloning schier onuitputtelijk 
zijn. De Commissie kan in de praktijk goed uit de voeten met de bepalin-
gen in de (A)WGB en het BW (tot 1 april 1997 artikel 7A:1637ij BW, vanaf 
die datum artikel 7:646 BW) waarin gelijke beloning als arbeidsvoor- 
waarde is verwerkt en de artikelen in de WGB (artikel 7 t/m 9) over de 
wijze waarop vaststelling van ongelijke beloning dient te geschieden. 

Ingevolge deze bepalingen dient gelijkwaardige arbeid op basis van 
dezelfde maatstaven te worden beloond. De vergelijking vindt plaats met 
een maatman en zo mogelijk op basis van een deugdelijk functie-
waarderingssysteem (zie Asscher-Vonk en Wentholt, 1994, pp. 135-148). 
Het is echter de vraag of de praktijk ook zo goed uit de voeten kan met 
dat deel van de oordelen, dat gebaseerd is op de gelijk loon-bepalingen 
van de WGB. De ontwikkeling in deze zaken verloopt voor een groot deel, 
hetgeen onvermijdelijk is, casuïstisch. Daarbij komt dat de informatie-
verzameling een langdurige kwestie kan zijn en dat regelmatig onder-
zoek van de bedrijfskundigen en functiewaarderingsspecialisten van de 
Dienst Arbeidsinspectie van het Ministerie van SZW noodzakelijk is. 

Een willekeurig voorbeeld: door middel van functiewaardering werd 
vastgesteld dat een administratief medewerkster arbeid van hogere 
waarde verrichtte dan haar collega, de bulldozerchauffeur (96-46). Het 
verschil in beloning werd in dit geval voor een deel veroorzaakt door het 
verschil in marktwaarde. De Commissie oordeelde dat marktwaarde on-
der omstandigheden enig verschil in beloning kan rechtvaardigen, ech-
ter slechts gedurende de periode dat de schaarste op de arbeidsmarkt 
daadwerkelijk bestaat of voortduurt. 

Het hangt af van een heleboel zaken of zo'n oordeel ook voor anderen 
dan verzoekster — in dit geval het havenbedrijf— effect zal sorteren. Hoe 
pakt de werkgever het oordeel op? Scharen de vakbonden zich achter de 
uitkomst van zo'n oordeel? De CGB zet zich wel steeds in om na afloop 
de gewenste follow - up te bevorderen, maar kan dat niet in alle gevallen 
even intensief doen. Ook het feit dat het kan gaan om twee op het eerste 
gezicht niet vergelijkbare functies, vergemakkelijkt de inburgering van 
gelijke beloning niet. 
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In de literatuur is wel gewaarschuwd voor de nadelen die kleven aan 
antidiscriminatiewetgeving die vooral gebaseerd is op individueel 
klachtrecht (Boelens en Veldman, 1994; Veldman, 1995). Naast casuïsti-
sche rechtsontwikkeling, betekent het ook vaak dat kwesties zich jaren-
lang in de rechtszaal ophouden en dat er gedurende die periode niets 
verandert. Veldman pleit voor pro-actieve wetgeving: anti-
discriminatiewetgeving die ook beleidsmatige doelstellingen tot uit-
gangspunt neemt. Het is van belang dat deze discussie niet verstomt. Het 
kan geen kwaad ons te bezinnen op de vraag of de ingeslagen weg nog 
steeds de beste is en het gekozen instrumentarium nog steeds het best 
denkbare.Hierbij is ook van belang dat deze onderwerpen blijven 'leven' 
bij de sociale partners, in de politiek en dat er actieve vrouwenorganisa-
ties zijn die deze zaken op de agenda houden (Dierx en Van Stigt, 1996). 

In het kader van het zoeken naar beleidsmatige oplossingen voor on-
gelijke behandeling wordt toepassing van functiewaarderingssystemen 
overigens steeds belangrijker. Andere ontwikkelingen, zoals prestatiebe-
loning en flexibilisering, leiden er ook al toe dat het belang van functie-
waardering toeneemt als objectieve methode om de waarde van arbeid 
vast te stellen. 

Uit de parlementaire behandeling van de WGB blijkt dat de wetgever 
ervan uitging dat functiewaarderingssystemen zelf mogelijk discrimine-
rend zouden kunnen zijn (TK 1987-1988, 19 908, nr. 6, p. 13). De CGB 
heeft thans, voor het eerst, een dergelijk verzoek in behandeling. Het on-
derzoek richt zich op de deugdelijkheid van het FWG-systeem voor de 
gezondheidszorgsector. Ik verwijs naar het tussen-oordeel in deze zaak 
waarin de CGB de onderzoeksmethode verantwoordt (95-65; zie over 
functiewaardering Brouns, 1996). Wanneer functiewaarderingssystemen 
zelf kunnen worden doorgelicht op ongelijke behandeling, komt men in 
ieder geval heel dicht bij 'de bron' van ongelijkheid. Ongelijke behande-
ling bij het gebruik van dergelijke systemen - het is en blijft mensenwerk 
- is daarmee uiteraard niet totaal uitgesloten. 

Uit de oordelen van de CGB blijkt dat uit de wetgeving een aantal ver-
eisten voortvloeit voor het vaststellen en toepassen van belonings-
maatstaven in de praktijk. Deze vereisten zijn, zoals hiervoor al aangege-
ven, mede gebaseerd op jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen te Luxemburg (HvJEG). Eén van die vereis-
ten, het komt in tientallen oordelen terug, is dat een beloningssysteem 
duidelijk moet zijn. Dit vereiste vloeit voort uit de jurisprudentie van het 
HvJEG2  (Commissie/Frankrijk, HvJEG, 30 juni 1988, nr. 318/86, Jur. 1989, 

2 Het recht op gelijke beloning en op gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden zoals 

dat is neergelegd in de AWGB en de WGB, is gebaseerd op artikel 119 EEG-Verdrag 

alsmede op de Europese Richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving is het Europese recht van dan ook belang, 

in het bijzonder de uitspraken van het HvJEG. Zie voor een recent uitgebreid 

jurisprudentieoverzicht Drijber en Prechal, 1997. 
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3199; Danfoss, HvJEG, 17 oktober 1989, nr. 109/88, Jur. p. 3199; Barber, 
HvJEG, 17 mei 1990, C-262/88, Jur. 1990, 1889). 

Een werkgever die een onduidelijk beloningssysteem toepast, neemt 
het risico dat hij moet bewijzen dat de beloningscriteria die hij hanteert 
niet discriminerend zijn, dan wel objectief gerechtvaardigd zijn (zie uit-
gebreid Leen ders, 1997). De CGB past dit criterium consequent toe in 
haar oordelen. Het is ook een belangrijk element geworden in zaken op 
andere gronden, zoals ras, nationaliteit en godsdienst (zie onder andere 
96-05, 96-78 en 97-105). Een werkgever die een deugdelijk stelsel van 
functiewaardering hanteert en een daarop geënt beloningsbeleid voert, 
loopt in ieder geval minder risico ongelijk te behandelen. 

Anciënniteit 

55 

De gelijke behandelingswetgeving verbiedt zowel direct als indirect on-
derscheid. Dat laatste is onderscheid op grond van neutrale criteria, dat 
toch onderscheid op één van de in de wet genoemde gronden tot gevolg 
heeft. Als voorbeeld noem ik de leeftijdseisen die gesteld worden bij de 
aanstelling van onderzoekers in opleiding (oio's) en post-doc's onder 
meer aan de universiteiten (97-106 t/m 108). Van dergelijke leeftijds-
eisen ondervinden vrouwen onevenredig nadeel, omdat relatief meer 
vrouwen dan mannen wegens zorgtaken het arbeidsproces tijdelijk on-
derbreken en/of in deeltijd werken. 

Bij indirect onderscheid gaat het altijd om benadeling van bepaalde 
groepen, zodat het belang de individuele zaak al gauw overstijgt, zoals 
ook wanneer het gaat om cao-bepalingen. In de CAO-Thuiszorg werden 
op basis van een nieuw functiewaarderingssysteem de salarisregelingen 
herzien. Cao-partijen hadden er om financiële redenen voor gekozen de 
salarissen in de uitvoerende functies geleidelijk op te trekken terwijl de 
ondersteunende functies wel direct zouden worden aangepast. De Com-
missie constateerde dat er bijna drie maal zoveel vrouwen werkzaam wa-
ren in de uitvoerende functies dan in de ondersteunende en dat er 
daarom sprake was van indirect onderscheid (96-87). 

Opvallend is dat een flink aantal zaken gaat over de op het eerste ge-
zicht neutrale beloningsmaatstaven ervaring en anciënniteit. De Com-
missie heeft inmiddels een hele reeks oordelen gegeven waarin wordt 
geconstateerd dat het uitsluitend belonen van ervaring op grond van 
laatstgenoten salaris indirect discriminerend is ten opzichte van her-
ingetreden vrouwen. 

Dat geldt ook voor het jarenlang, zonder tussentijdse heroverweging, 
laten voortduren van beloningsverschillen die gebaseerd zijn op ver-
schillen in ervaring bij de aanvang van de dienstbetrekking (zie onder 
andere 95-17, 96-46, 96-07, 96-08, 97-54, 97-55, 97-93 alsmede de daar 
genoemde oordelen van de GCB m/v). De CGB baseert zich daarbij on-
der meer op de uitspraak van het HvJEG in de zaak Nimz. Hierin wordt 
gesteld dat anciënniteit niet per definitie een betere vervulling van de 
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taak oplevert en niet voor algemene categorieën mag gelden (HvJEG, 7 
februari 1991, nr. 184/89, Jur. 1991, pp. 1-297). 

De waarde van ervaring moet in het specifieke geval worden vastge-
steld. Het merendeel van deze oordelen gaat over de salarissystematiek 
in het onderwijs. In deze sector is het aanvangssalaris bepalend voor de 
rest van de loopbaan en bestaan doorlooptrajecten naar de maximum-
schaal van twintig jaar. Eventuele relevante onbetaalde ervaring, waar-
onder verzorgingsjaren, worden voor maximaal een kwart tot een derde 
meegerekend, maar alleen als de werkneemster voorheen in het onder-
wijs werkzaam was. De mogelijkheid om enkele jaren na de eerste in-
schaling te bezien of verschillen in ervaring die in het begin bestonden 
na een aantal jaren nog steeds een beloningsverschil rechtvaardigen, 
ontbreekt geheel. De beloningsverschillen die daardoor zijn ontstaan in 
het onderwijs zijn fors. 

In alle zaken die bij de Commissie kwamen ging het om enkele hon-
derden tot meer dan duizend gulden bruto per maand (exclusief secun-
daire arbeidsvoorwaarden). Een langdurige handhaving van dergelijke 
beloningsverschillen staat volgens de CGB op gespannen voet met de 
gelijke behandelingswetgeving. Ook deze kwestie illustreert het belang 
van adequate beleidsreacties op Commissie-oordelen die gewag maken 
van structureel onderscheid. In dit geval ontbreken ze, terwijl ook de 
Hoge Raad zich al eenmaal heeft uitgesproken in dezelfde zin, naar aan-
leiding van een zaak die bij een voorganger van de CGB m/v was behan-
deld (HR 25 november 1988, I\IJ 1989, 730). De Minister van OCW heeft 
inmiddels wel enige veranderingen in gang gezet in de belonings-
systematiek. Deze zijn echter gericht op de toekomst en bieden nauwe-
lijks een oplossing voor de ongelijke beloning waarmee in de jaren tach-
tig massaal heringetreden vrouwen nu te maken hebben. De CGB heeft 
de Minister inmiddels aanbevolen een reparatiefonds in te stellen voor 
diegenen die niet of nauwelijks kunnen profiteren van recente en toe-
komstige maatregelen. 

Tijd voor zorg 
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In de literatuur ontving de CGB recentelijk een complimentje over de 
wijze waarop de — vele — zaken over onderscheid op grond van zwanger-
schap worden behandeld (Cremers, 1997). Ook al bestaat dit verbod op 
onderscheid al jarenlang, in de praktijk wordt het nog regelmatig op de 
proef gesteld. Aantonen van het onderscheid is vaak lastig. In deze zaken 
komt het meestal aan op het circumstandal evidence en omkering van de 
bewijslast (Leenders, 1997). Ook in deze zaken worden vaak eisen gesteld 
aan de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces, teneinde te voor-
komen dat de indruk wordt gewekt dat zwangerschap een rol heeft ge-
speeld. 

De AWGB heeft overigens een belangrijke uitbreiding gegeven aan de 
rechtsbescherming van zwangere zelfstandigen. Met het verbod van on- 
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derscheid bij het aanbieden van goederen en diensten en het sluiten van 
overeenkomsten terzake (artikel 7 AWGB), is onderscheid op grond van 
zwangerschap bij het aanbieden en sluiten van arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen op zijn retour. De Commissie heeft al een aantal malen 
geoordeeld dat het niet verlenen van een uitkering bij arbeids-
ongeschiktheid die is ontstaan door zwangerschap of bevalling (anders 
dan door complicaties), direct onderscheid op grond van geslacht ople-
vert (95-4, 96-19). Ook het stellen van nadere voorwaarden aan deze uit-
kering — in casu een wachttermijn van 2 jaren — is verboden (97-87). 

Zwangerschap kan dus nog steeds een hobbel vormen bij modern 
werknemerschap. Dat geldt ook voor het verzorgen van het kroost. Ter-
wijl het juridische debat over de vraag hoe zorg juridisch geoperationali-
seerd kan worden in volle gang is (Van den Brink, 1997), roeit de CGB 
voort met de juridische riemen die haar op dit terrein ter beschikking 
staan. 

Volgens de CGB kan een werkgever in strijd met de wetgeving gelijke 
behandeling handelen wanneer er onvoldoende zwaarwichtige redenen 
zijn om een vrouw werken in deeltijd te weigeren (zie bij voorbeeld 96- 
32). De CGB overweegt daarbij dat het een feit van algemene bekendheid 
is dat vrouwen in kleinere deeltijdbanen (willen) werken vanwege zorg-
taken. De CGB toetst de handelwijze vervolgens conform de indirecte 
discriminatie-toets die op grond van de jurisprudentie van het HvJEG is 
ontwikkeld (HvJEG Jenkins, 96/80, Jur. 1981, p. 911 en Bilka, 170/84, Jur. 
1986, p. 1607). De rechter volgt tot nu toe in dergelijke gevallen door-
gaans niet het gelijke behandelingsspoor, maar toetst meteen aan maat-
staven van redelijkheid en billijkheid en goed werkgeversschap (zie on-
der ander Pres. Rechtbank Utrecht, 7 augustus 1996, TAR 1996, 180; Ktg. 
Apeldoorn, 16 december 1996, Prg. 1997, 4724; Ktr. Haarlem, 14 mei 
1997, Rechtspraak Nemesis 1997, 760). 

Hetzelfde verschil doet zich voor bij het toetsen van een wijziging van 
een functie na afloop van bevallingsverlof dan wel in verband met ouder-
schapsverlof (vergelijk CGB 97-92 en 97-102 en Ktg. Nijmegen, 6 decem-
ber 1996, JAR 1997, 4). Ook hierbij stelt de CGB eerst vast dat er sprake is 
van meer dan evenredige benadeling van vrouwen indien door gebruik-
making van ouderschapsverlof een wijziging van de functie-inhoud op-
treedt. Het verschil wordt uiteraard veroorzaakt door het verschil in be-
voegdheden van rechter en CGB. Het leidt er evenwel toe dat in 
rechterlijke uitspraken waarin ook aan de wetgeving gelijke behandeling 
getoetst zou kunnen worden, dit vaak toch achterwege blijft. Dat leidt 
niet alleen tot een verbijzondering van de 'CGB-methode', maar soms 
ook tot mogelijk andere uitkomsten. 

De kantonrechter te Utrecht oordeelde onlangs dat MacDonald's de 
arbeidsovereenkomst met een alleenstaande werkneemster mocht 
beëindigen, nu deze voor haar late diensten tussen 20.00 uur en 24.00 
uur geen kinderopvang kon of wilde regelen (Ktr. Utrecht, 26 maart 1997, 
Rechtspraak Nemesis 1997, 729). Wanneer de rechter zich verdiept had 
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in de specifieke gevolgen voor vrouwen, en dan nog speciaal voor alleen-
staande vrouwelijke werknemers met kinderen, dan was er mogelijk een 
andere uitkomst geweest. 

Deze zaak illustreert dat de rechtsbescherming van alleenstaande 
werknemers met zorgtaken nog in de kinderschoenen staat. Het gaat er 
niet om dat een werkgever in het geheel geen eisen zou mogen stenen 
aan werktijden, het gaat erom dat er een belangenafweging plaatsvindt 
met oog voor de maatschappelijke positie van sommige groepen werk-
nemers (zie ook CGB 97-92, waarin de werkgever van een tankstation 
eisen mocht stellen). In casu was niet alleen een mogelijk indirect onder-
scheid op grond van geslacht, maar ook op grond van burgerlijke staat 
denkbaar (in oordeel 97-88 heeft de Commissie al eens, om andere rede-
nen overigens, het handelen van een werkgever die geen rekening wilde 
te houden met de aanwezigheid van eventuele kinderen, als indirect dis-
criminerend op grond van burgerlijke staat geacht). Het zat er echter niet 
in. Deze rechter vond ook nog dat de ex-vriend van de werkneemster 
best kon bijdragen aan het behoud van haar inkomen door af en toe 
's avonds op hun kind te passen. Arbeidsparticipatie afhankelijk van de 
ex: als juridische operationalisering van zorg lijkt mij dit een behoorlijk 
eind van de goede weg afgedwaald. 

Babbelen en verzekeren 
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De AWGB bevat geen beperkingen met betrekking tot de aard van de aan 
te bieden goederen of diensten, dan wel de terzake te sluiten overeen-
komsten. Consequentie is dus dat het aanbieden van contactadverten-
ties en babbelboxen waarvoor mannen meer moeten betalen dan vrou-
wen alsmede andere vormen van vermaak waarbij voor vrouwen andere 
(toegangs)prijzen dan voor mannen gelden niet geoorloofd zijn (zie bij 
voorbeeld 96-04 en 97-39 t/m 97-42). 

Alhoewel het beeld na drie jaar nog casuïstisch is, is duidelijk dat met 
artikel 7 AWGB (aanbod goederen en diensten) ook serieuzere terreinen 
en branches worden aangesproken. Eén daarvan is de verzekerings-
branche. Voor levensverzekeraars is voorzien in een uitzondering op het 
gelijkheidsbeginsel. Zij mogen voorlopig gebruik blijven maken van naar 
sekse gescheiden sterftetabellen bij de berekening van premies ter dek-
king van risico's die afhankelijk zijn van het in leven zijn (daarbij gaat het 
vooral om levensverzekeringen; zie artikel 1 sub h, Besluit gelijke behan-
deling). Voor anderen is aanpassing geboden. 

Een voorbeeld is te vinden in oordeel 96-10. Als gevolg van een medi-
sche fout was een jonge vrouw arbeidsongeschikt geworden. Bij de bere-
kening van het inkomensverlies ging de verzekeringsmaatschappij uit 
van een aantal veronderstellingen, gebaseerd op statistische gegevens. 
Bij voorbeeld dat de vrouw later waarschijnlijk tijdelijk gestopt zou zijn 
met werken en daarna alleen in deeltijd zou zijn gaan werken. Daardoor 
kwam de schaderegeling lager uit dan die van een man in een vergelijk- 
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baar geval. De Commissie oordeelde dat algemene statistische gegevens 
niet per definitie van toepassing kunnen worden geacht op ieder indivi-
dueel geval. 

Ook de ziektekostenverzekeraar die de kosten van elektrische epilatie 
in het gelaat of de hals alleen voor vrouwen vergoedde, handelde in strijd 
met de wet (97-49). De ziektekostenverzekeraar die bij toekenning van 
vergoedingen voor behandelingen bij verminderde onvruchtbaarheid 
onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen, niet. Alleen IVF-
behandeling van aantoonbare afwijkingen aan de eileiders werd volgens 
de polis vergoed. De kosten van een ICSI-behandeling in geval van ver-
minderde vruchtbaarheid van de man niet. De Commissie oordeelde dat 
er sprake was van indirect onderscheid dat, gelet op de stand van de we-
tenschap ten aanzien van ICSI-behandeling, thans nog gerechtvaardigd 
moet worden geacht (96-98). 

Vrouwen zijn mensen 
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Vrouwen zijn mensen: de rechtsbescherming op andere gronden heeft 
uiteraard vaak betrekking op vrouwen of is van belang voor vrouwen. In 
de praktijk van de CGB tot nu toe blijkt tevens dat de jurisprudentie over 
gelijke behandeling op grond van geslacht thans meer invloed heeft op 
de redeneringen in de oordelen over andere discriminatiegronden dan 
andersom. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de toekomst, naar-
mate de verscheidene gronden langer 'naast elkaar' bestaan, de wissel-
werking groter zal worden. Dat zal mede worden bevorderd doordat re-
gelmatig sprake zal zijn van onderscheid dat betrekking heeft op 
meerdere gronden. 

Op 1 april 1997 oordeelde de Commissie — het was geen grap, al dach-
ten sommigen dat wel — dat het uitsluiten van dansparen van gelijk ge-
slacht bij danswedstrijden in strijd met de wet is (97-29). De Commissie 
oordeelde dat er sprake was van direct onderscheid op grond van ge-
slacht en indirect onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid. 
In de juridische literatuur verschenen de nodige kritische commentaren 
die vooral op de samenloop tussen onderscheid op grond van geslacht 
en seksuele gerichtheid ingingen (Mattijssen en Waaldijk, 1997). Tegen-
standers menen dat het geen goede ontwikkeling is dat seksuele gericht-
heid onder de grond geslacht wordt gebracht, omdat dat onder andere 
het eigen karakter van onderscheid op grond van seksuele gerichtheid 
zou miskennen. 

De kwestie speelt ook bij het HvJEG in een Britse zaak over het toeken-
nen van reisfaciliteiten aan de partners van homoseksuele werknemers 
(Grant tegen South West Trains, C-13194, Rechtspraak Nemesis 1997, 
641). De Advocaat-Generaal bij het HVJEG heeft inmiddels in zijn zoge-
naamde 'conclusie' op 30 september 1997 het Hof geadviseerd om 
homodiscriminatie in dat geval wel onder het begrip discriminatie op 
grond van geslacht te brengen. De uitspraak van het HvJEG moet nog 
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komen. Wanneer het Hof het advies van de Advocaat-Generaal volgt, zal 
dat belangrijke gevolgen hebben voor de rechtsbescherming van homo-
seksuelen in heel Europa. Het Europees verdragsrecht kent immers nog 
geen 'harde' bepalingen over discriminatie op grond van homoseksuele 
gerichtheid, zoals bij ongelijke behandeling op grond van geslacht, 
waarop burgers zich rechtstreeks kunnen beroepen (in het Verdrag van 
Amsterdam is wel een bepaling met een intentieverklaring over dit on-
derwerp opgenomen). 

Overlap met andere gronden doen zich ook voor met betrekking tot ras 
en nationaliteit, hetgeen van belang kan zijn voor allochtone vr,ouwen. 
Daarbij verdient overigens te worden vermeld dat het merendeel van de 
klachten op die gronden bij de CGB afkomstig is van mannen, hetgeen 
niet als indicatie kan worden opgevat dat allochtone vrouwen minder 
last hebben van onderscheid. 

Soms is er sprake van zowel onderscheid op grond van ras als geslacht. 
Een deel van de zaken met betrekking tot onderscheid op grond van 
godsdienst betrof vrouwen. Dat gold uiteraard voor de zaken die betrek-
king hadden op het dragen van een hoofddoek op de werkplek (95-31, 
96-16, 96-85, 96-109, 97-14), die tot nu toe nog niet op andere gronden 
dan godsdienst zijn aangebracht (denkbaar is immers ook geslacht en 
ras of nationaliteit als discriminatiegrond). 

In de literatuur is veel geschreven over de vraag of het dragen van een 
hoofddoek een uiting van religie is en of dit nou direct of indirect onder-
scheid is (Possel, 1995, Janssen, 1995, Van Elsdingen, 1996, Cremers, 
1997). De CGB gaat in haar oordelen na of het dragen van de hoofddoek 
voor betrokkene een uiting van religie is en interpreteert de wet zodanig 
dat de vraag of de wederpartij direct of indirect onderscheid maakt, af-
hangt van de feitelijke situatie. Onder omstandigheden kan een handel-
wijze direct onderscheid opleveren. Als voorbeeld kan worden genoemd 
CGB 97-14, waar verzoekster gevraagd was de hoofddoek af te laten in 
verband met mogelijk discriminerende houding van collega's. Het zoge-
naamde gesloten systeem van de AWGB brengt mee dat direct onder-
scheid voor algemene instellingen niet te rechtvaardigen valt (alleen als 
er sprake zou zijn van een in de wet opgenomen rechtvaardigingsgrond). 
Kledingvoorschriften, bij voorbeeld in verband met veiligheid, be-
schouwt de Commissie als neutrale criteria die slechts indirect onder-
scheid kunnen opleveren en derhalve mogelijk te rechtvaardigen zijn 
(96-85). 

Ook vermeldenswaard zijn de zaken van de ontslagen balie-
medewerkster bij een bank en van een verpleegkundige in opleiding, 
twee beroepen waarin vrouwen goed zijn vertegenwoordigd (96-59, zie 
ook 96-54). Ze waren allebei Jehova's Getuigen. De eerste vrouw werd 
ontslagen vanwege haar huis-aan-huis prediken, hetgeen de Commissie 
in strijd met de wet achtte. De tweede vrouw wilde op grond van haar 
overtuiging geen bloedtransfusies toedienen. De Commissie achtte het 
ontslag gerechtvaardigd. 
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De ontwikkelingen bij onderscheid op grond van burgerlijke staat zijn 
ook nog casuïstisch te noemen. Ook hier is regelmatig sprake van over-
lap, met homoseksuele gerichtheid (zoals in het voorgaande reeds gesig-
naleerd). Voor oudere alleenstaanden, waarbij het gaat om meer vrou-
wen dan mannen, noem ik nog het recente oordeel over het onderscheid 
dat ten nadele van alleenstaande 60-plussers wordt gemaakt bij het ver-
strekken van de Pas 65 (97-84). Partners van de 65-jarigen ontvangen im-
mers de pas al zodra zij 60 worden. 

Van ontwikkelingen bij de andere gronden kan het nodige geleerd wor-
den. Opvallend is dat veel zaken op grond van ras en nationaliteit wor-
den aangebracht door het landelijke netwerk van anti-discriminatie-
bureau's. Deze organisaties maken ook met enige regelmaat gebruik van 
de mogelijkheid om groepsacties te voeren (artikel 12, eerste lid, onder e 
AWGB). Als voorbeeld noem ik de oordelen waarbij de verzoekers ge-
bruik hadden gemaakt van zogenaamde 'praktijktesten' om het toela-
tingsbeleid van uitgaansgelegenheden te testen op racisme (97-62 t/m 
97-65). In de literatuur over rassendiscriminatie is veel geschreven over 
de deugdelijke opzet van dergelijke testen en de mogelijkheden voor ge-
bruik ervan (Rodrigues, 1997). 

Vrouwenorganisaties maken veel minder gebruik van groepsacties en 
het middel praktijktest is bij mijn weten in het geheel niet in gebruik. 
Toch is voorstelbaar dat het middel inzetbaar is om bij voorbeeld de han-
delwijze van verzekeraars of bij voorbeeld kredietverlening aan vrouwe-
lijke ondernemers door banken aan het licht te brengen. 

Wetgeving kan veranderen 

Het blijft van belang het gekozen wettelijk instrumentarium voortdurend 
te evalueren. Ik verwacht dat de normstelling zelf, de verhouding tot in-
ternationaal recht (bij voorbeeld het VN-Vrouwenverdrag, zie elders in 
dit nummer) en de gevolgen van 'het gesloten systeem' van de AWGB in 
toenemende mate aan de orde gesteld zullen worden. In de literatuur 
zijn al interessante suggesties gedaan met betrekking tot deel-
onderwerpen. Bij voorbeeld het voorstel onderscheid op grond van 
zwangerschap meer te beschermen via andere grondrechten, in een 
aparte wet ter bescherming van het moederschap (Monster, 1995). Met 
dergelijke meer op de specifieke problemen van zwangere en moede-
rende werkneemsters toegesneden wetgeving, kan mogelijk meer wor-
den bereikt. Ik acht het denkbaar dat er op meer terreinen nadere wette-
lijk en beleidsmatig ingrijpen nodig zal blijken te zijn, om effectieve 
handhaving van het gelijkheidsbeginsel te bewerkstelligen en beleids-
doelstellingen te verwezenlijken. 

De wetgeving kán snel veranderen. Als voorbeeld noem ik het wettelijk 
kader rondom onderscheid ten nadele van deeltijdwerkers. Deze vorm 
van onderscheid is sinds 1 november 1996 uit de (A)WGB gelicht 
(Asscher-Vonk, 1997). Op basis van de jurisprudentie van het HvJEG 
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werd onderscheid ten nadele van deeltijdwerkers als indirect onder-
scheid op grond van geslacht gedefinieerd. Het indirecte onderscheid 
moest vaak worden aangetoond door middel van statistische gegevens. 
Sinds 1 november is het verbod tot onderscheid ondergebracht in het 
BW (met ingang van 1 april 1997 artikel 7:648 BW). Uitgangspunt is ge-
lijke behandeling naar rato van de arbeidsduur, tenzij dat uitgangspunt 
onredelijk is. Het vaststellen van benadeling vereist geen statistisch be-
wijs. Het omvormen van een verbod op onderscheid tot een algemene 
arbeidsrechtelijk norm is een interessante ontwikkeling. Opvallend is 
ook dat deze ontwikkeling vrij snel is gegaan. Het zal echter nog wel even 
duren voordat we het gelijkheidsbeginsel kunnen vervangen door de re-
delijkheid en de billijkheid. Het is wel een goed teken dat het gelijkheids-
beginsel ook buiten de (A)WGB terrein wint. 
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Gender 

Een bruikbare categorie voor een juridische analyse 

dr. R. Holtmaat*  

Het onderwerp vrouwen en recht is in al zijn facetten een grondige over-
denking waard. Wat zijn 'vrouwen' en wat is 'recht'? Maar ook: waar staat 
het voegwoord 'en' voor? Wat hebben vrouwen en recht eigenlijk met el-
kaar te maken? Daarover zijn in de afgelopen twee decennia, sinds 
'vrouw en recht' als juridisch specialisme bestaat, veel verschillende vi-
sies ontwikkeld (Goldschmidt en Holtmaat, 1993). 

In mijn benadering staat het begrip gender centraal. Dit begrip ver-
wijst naar de (sociale, culturele, enzovoort) constructie van mannelijk-
heid en vrouwelijkheid, een constructie die op haar beurt de concrete 
positie van vrouwen en mannen (mede) bepaalt. In deze bijdrage be-
spreek ik hoe gender wordt geconstrueerd, welke rol (het) recht daarin 
speelt en vice verso: welke rol gender speelt in (het) recht.' 

Het eerste en grootste deel van dit artikel is daaraan gewijd. In het 
tweede deel zal ik laten zien hoe de verstrengeling van recht, ideologie en 
macht leidt tot een voortdurende (her)bevestiging van bestaande onge-
lijke genderverhoudingen. In het laatste deel bespreek ik de enige be-
staande rechtsnorm die aanknopingspunten biedt voor het erkennen 
van een (overheids)verplichting tot het rekening houden met de werking 
van genderstereotypen in het recht: artikel 5 van het VN-Verdrag tot Uit-
banning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen. Om te begin-
nen zal ik echter nog wat nader stilstaan bij de verhouding tussen vrou-
wen en recht. 

Vrouwen en recht: een drietal benaderingen 
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Is het feit van de (juridisch nog steeds geoorloofd geachte) toepassing 
van verschillende actuariële sterftetabellen voor mannen en vrouwen bij 
de berekening van de hoogte van pensioenpremies (zie Lutjens, 1995), 
waardoor vrouwen duurdere en dus onaantrekkelijker werknemers zijn, 
een voorbeeld van regelrechte onderdrukking van vrouwen door man-
nen middels het recht? Een voorbeeld, met andere woorden, van 'seksis-
tisch recht'? Of is dit een voorbeeld van de 'mannelijkheid' van het recht: 
het feit dat de mannelijke visie op de werkelijkheid dominant is en dat 

• De auteur is universitair hoofddocent Vrouw en Recht en coördinator van het project 

Sociale cohesie, compatibllisering en recht van het E.M. Meijers Instituut van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid te Leiden. Met de titel van dit artikel bewijst zij haar schatplichtigheid 

aan het werk van Joan W. Scott (zie met name Scott, 1989), waarin zij veel nuttige 

aanknopingspunten heeft gevonden voor juridisch onderzoek naar gender. 
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mannen in staat zijn — via het recht—hun belangen en behoeften effec-
tief te behartigen cq te bevredigen? 

De eerste benadering van het probleem van de ongelijke sterfte-
tabellen veronderstelt een kwade opzet van mannen: ze zouden het recht 
willens en wetens gebruiken om vrouwen te onderdrukken. De tweede 
benadering is aanzienlijk subtieler. Geen bewuste discriminatie, maar 
een onbewuste reproductie van de bestaande ongelijke sekse-
verhoudingen ligt aan de ongelijke behandeling ten grondslag: tot nu toe 
zijn vooral mannen bezig geweest met wetgeving en rechtsvorming, zij 
hebben gewoon hun eigen leven als referentiekader gebruikt, geen won-
der dat zij er in een aantal situaties beter vanaf komen dan vrouwen. 

Terwijl in de eerste benadering een kleine revolutie vereist is om aan 
de ongelijkheid van vrouwen een eind te maken (vrouwen zouden open-
lijk de macht van mannen moeten breken en het heft in eigen handen 
moeten nemen!), zal in de tweede benadering vanzelf een geleidelijke 
verbetering van de situatie optreden zodra meer vrouwen gaan partici-
peren in het proces van wetgeving en rechtsvorming. Het vrouwelijk per-
spectief zal dan voortaan worden meegenomen, waardoor de ongelijk-
heid op den duur vanzelf verdwijnt. 

Een derde benadering is die waarin het probleem van de ongelijke be-
handeling van mannen en vrouwen in de sterftetabellen wordt geanaly-
seerd in termen van wat dit verschijnsel zegt over de genderverhou-
dingen die in het recht werkzaam zijn. Ongelijke sterftetabellen worden 
dan gezien als een voorbeeld van het recht als een 'geseksueerde prak-
tijk'. 2  In dit verband wordt ook wel gesproken van systeemdiscriminatie 3 : 
de achterstelling van vrouwen komt voort uit het feit dat in onze cultuur, 
economische ordening, instituties, maatschappelijke en juridische struc-
turen enzovoort, een ordening heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt 
van de verhoudingen tussen de seksen die systematisch ten nadele van 
vrouwen uitwerkt of vrouwen systematisch in een onderdrukte positie 
houdt. Dat wordt veroorzaakt doordat met de aanwezigheid van vrou-
wen in de wereld in het geheel geen rekening is gehouden, of doordat 
vrouwen (of mensen die zich als vrouwen gedragen, die de 'natuurlijke' 
rol van vrouwen op zich nemen) een andere/mindere plaats toebedeeld 
krijgen (Holtmaat, 1996b). 

1 Het recht wordt hier zowel opgevat als het geheel van instituties, geschreven en onge-

schreven regels en normen, die tezamen onze rechtsorde vormen, als opgevat als een 

vertoog dat rechtsverhoudingen en rechtssubjecten construeert (Holtmaat 1992, p. 23). Het 

begrip recht duidt op de materiële inhoud van zowel de rechtsorde als het vertoog (recht is 

wat rechtens is of behoort te zijn). Eigenlijk zou ik daarom voortdurend (het) recht moeten 

schrijven. Omdat dat lastig leest heb ik dat in het vervolg achterwege gelaten. 

2 De term 'recht als geseksueerde praktijk' wordt gebruikt door Smart (Smart, 1991). Ik 

gebruik hem hier afwisselend met de term gendered recht. 

3 Deze vorm van discriminatie wordt vaak als afzonderlijk benoemd naast directe en indirecte 

discriminatie. Zie voor een uiteenzetting van het verschil tussen deze vormen van 

discriminatie Holtmaat, 1996b. 
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De drie genoemde benaderingen (seksistisch recht, mannelijk recht en 
recht als geseksueerde praktijk 4) zijn door Carol Smart uitvoerig beschre-
ven (Smart, 1991). Volgens haar is er een subtiel maar belangrijk verschil 
tussen de opvatting dat het recht mannelijk is en de opvatting dat het 
gendered is: 'Maar terwijl onze gedachtenvorming in een impasse raakt 
met de bewering dat het recht mannelijk is, stelt de opvatting dat het 
recht geseksueerd is ons in staat het recht te zien in termen van proces-
sen die op velerlei manieren functioneren, zonder uit te gaan van de on-
buigzame veronderstelling dat alles wat het recht doet in het nadeel is 
van vrouwen en in het voordeel van mannen' (Smart, 1991, p. 505). 

Het voordeel van deze benadering is volgens Smart dat er niet meer 
een beschrijving van het recht hoeft plaats te vinden met behulp van de 
categorieën mannelijk en vrouwelijk, maar dat we' inzicht kunnen 
krijgen in de manier waarop het recht vasthoudt aan een bepaalde vorm 
van gender-differentiatie, zonder dat we onze eigen vorm van differen-
tiatie hoeven te poneren als begin- of eindpunt' (Smart, 1991, p. 505). Het 
gevaar daarvan is namelijk dat we onbewust de categorieën man en 
vrouw of mannelijkheid en vrouwelijkheid reproduceren. Het betekent 
ook dat we het recht ... kunnen analyseren als een proces waarin vast-
omlijnde gender-identiteiten worden voortgebracht, in plaats van als iets 
wat eenvoudigweg wordt toegepast op van te voren reeds geseksueerde 
subjecten' (Smart, 1991, p. 506). 

Uit deze omschrijving van wat het betekent om het recht op te vatten 
als geseksueerde praktijk blijkt al dat het begrip gender wordt opgevat als 
een analytische categorie: een middel waarmee zichtbaar kan worden 
gemaakt hoe het proces van de reproductie van de ongelijke verhoudin-
gen tussen mannen en vrouwen in zijn werk gaat. Dit betekent dat niet 
wordt uitgegaan van een (essentialistische) definitie van wat vrouwen 
zijn, of van wat recht is, maar dat, met behulp van het begrip gender, ge-
analyseerd wordt hoe mannelijkheid en vrouwelijkheid (mede) door het 
recht worden ge(re)produceerd. Hoe is nu deze analytische categorie zelf 
geconstrueerd? 

4 De presentatie van deze drie 'fasen binnen juridische vrouwenstudies kan de onjuiste 

indruk wekken dat nu van seksistisch recht of mannelijke dominantie in het recht geen 

sprake meer zou zijn. Sommige vormen van benadeling van vrouwen in/door het recht zijn 

niet anders te duiden dan als seksisme of als mannelijke dominantie. Zo ben ik van mening 

dat de toepassing van verschillende sterftetabellen in de pensioensfeer een helder 

voorbeeld is van seksistisch recht, welke verboden is op grond van diverse internationale 

non-discriminatie geboden (ondermeer het VN-Vrouwenverdrag, zie Groenman e.a. 1997, 

pp. 100-101). 
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Het begrip gender is ontwikkeld binnen vrouwenstudies op het terrein 
van de letteren en de historische- en sociale wetenschappen (Brouns 
e.a., 1995). Het betekent fundamenteel iets anders dan geslacht, in de zin 
van het mannelijke en vrouwelijke biologische geslacht. In vrouwenstu-
dies wordt het begrip gebruikt als een samensmelting van biologisch be-
paalde factoren en sociaal-culturele constructies en symbolen van man-
nelijkheid en vrouwelijkheid (Fox Keller, 1993). In dit artikel gebruik ik 
gender alleen in deze meeromvattende betekenis. 

In haar klassiek geworden artikel Gender; a useful category of historical 
analysis, maakt Joan W. Scott onderscheid tussen het gebruik van gender 
om de positie van vrouwen (in relatie tot die van mannen) te beschrijven, 
of het gebruik van dit begrip om oorzakelijke verklaringen van de aard 
van de onderdrukking van vrouwen te leveren (Scott, 1989). In juridische 
vrouwenstudies wordt - voor zover het begrip daar überhaupt wordt ge-
bruikt - gender vooral op descriptieve wijze gehanteerd. 6  

De tweede manier waarop gender een functie kan hebben is in mijn 
ogen van meer belang: gender kan functioneren in theorieën die beogen 
een verklaring te bieden over de aard of de uiteindelijke oorzaken van de 
hardnekkige (sociale, economische, culturele, seksuele enzovoort) onge-
lijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen (Scott, 1989, p. 83). 7  

In verklaringstheorieën met betrekking tot de onderdrukking van 
vrouwen moeten we - nog steeds volgens Scott - werken met een niet-
essentialistische invulling van het begrip gender. Gender is niet iets wat 
is, maar iets wat op een bepaald moment en op een bepaalde manier 
werkzaam is (vandaar ook de term geseksueerde praktijk). Een essentia-
listische benadering van wat mannen en vrouwen zijn, of wat mannelijk 
en vrouwelijk is, leidt namelijk tot een impasse: als de ongelijke behan-
deling of de onderdrukking van vrouwen verklaard wordt op basis van 
het biologische verschil, of op basis van de verschillende 'natuur' van 
vrouwen en mannen, zal de inhoud van dit begrip dan gedurende de ge- 

5 Deze paragraaf is tot stand gekomen op basis van wat ik over dit onderwerp bij eerdere 

gelegenheden reeds heb gepubliceerd. Soms heb ik dezelfde tekst opnieuw gebruikt. Zie 

met name Holtmaat 1996a en 1996b, en 1997a en 1997c. 

6 In die betekenis gebruiken sommige aanhangsters van de materiële gelijkheidsbenadering 

soms het begrip gender als ze de context van een regel of een praktijk beschrijven, welke 

de - in haar theorie centraal staande - benadeling van vrouwen veroorzaakt Aangetoond 

wordt dan dat vrouwen getalsmatig een andere positie innemen dan mannen, ergo dat de 

ogenschijnlijk sekseneutrale regel in de praktijk een onevenredig nadeel voor vrouwen mee 

kan brengen. De categorie 'vrouwen' en de categorie 'mannen' worden in dergelijke 

benaderingen als onproblematisch voorgesteld (zie Holtmaat, 1996a). 

7 Waarmee niet gezegd is dat er gestreefd moet worden naar één alomvattende theorie over 

de enige en echte oorzaak van vrouwenonderdrukking; een dergelijke poging tot grand 

theorizing staat haaks op de post-moderne gedachte dat er niet één waarheid met behulp 

van wetenschap kan worden gevonden. 
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hele loop van de menselijke geschiedenis gelijk zijn en blijven. In essen-
tie staat dan immers vast wat mannen en wat vrouwen zijn. Fundamen-
tele veranderingen, zowel in de geschiedenis als in de toekomst, zijn in 
een dergelijke essentialistische benadering uitgesloten. Eenieder die ge-
looft in de principiële veranderbaarheid van de verhouding tussen vrou-
wen en mannen in en door het recht zal er daarom verstandig aan doen 
de zoektocht naar het 'wezenlijk vrouwelijke' te staken. 8  

Na deze waarschuwing komt Scott met een tweeledige omschrijving 
van wat gender inhoudt. De kern van de definitie van gender rust vol-
gens Scott op een sterke verbinding tussen twee proposities: `gender is 
(1) a constitutive element of social relationships based on perceived dif-
ferences between the sexes, and gender is (2) a primary way of signifying 
relationships of power' (Scott, 1989, p. 94). 

Beide elementen van gender zal ik nu verder uitdiepen, teneinde te 
laten zien op welke wijze dit begrip bruikbaar kan zijn voor een juridi-
sche analyse van 'vrouwen en recht'. 

Bij de constructie van sociale relaties tussen de seksen spelen, nog steeds 
volgens Scott (1989, p. 94), vier factoren een rol: 
— in de cultuur aanwezige symbolen die verschillende (en vaak tegen-
strijdige) beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid bevatten; 
— normatieve concepten die de betekenis van deze symbolen vastleggen 
of proberen hun metaforische mogelijkheden in te perken; 
— vastliggende opvattingen met betrekking tot de inhoud van 'het poli-
tieke' en van 'sociale instituties', die er toe leiden dat er een beeld van 
tijdloze eeuwigheid van binaire genderverhoudingen ontstaat; 
— de constructie van subjectieve genderidentiteiten. Aan de hand van 
enkele voorbeelden zal ik laten zien hoe deze factoren (ook) hun werk 
doen in/door het recht. 

Culturele factoren 

Het recht maakt in overvloed gebruik van culturele symbolen die verwij-
zen naar mannelijkheid en vrouwelijkheid. Symbolen als kracht en 
zwakte, autonomie en afhankelijkheid, objectiviteit en subjectiviteit, ra-
tionaliteit en emotionaliteit, algemeenheid en specificiteit, publiek en 
privé, rechten en behoeften enzovoort, zijn veel voorkomende noemers 
(denominators) in het proces van het classificeren van mensen, van groe-
pen van mensen, en van situaties, die binnen of juist buiten het bereik 

8 Met name juristen die waarde hechten aan een materiële gelijkheidsbenadering hebben 

een non-essentialistisch theoretisch perspectief op gender nodig. Waarom en hoe zou het 

recht anders bij moeten en kunnen dragen aan het bereiken van 'echte' gelijkheid tussen 

de seksen? 
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van een bepaald rechtsgebied of van bepaalde (subjectieve) rechten val-
len. 

Deze noemers symboliseren een geseksueerde classificatie: het eerst-
genoemde begrip van elk begrippenpaar representeert daarbij 'manne-
lijkheid', het tweede begrip 'vrouwelijkheid'. Het zal geen verrassing zijn 
dat de noemers die het 'mannelijke' symboliseren nauw verbonden zijn 
met het (objectieve) recht en met (subjectieve) rechten, dat wil zeggen 
binnen het rechtendiscours liggen, en dat de noemers die het vrouwe-
lijke symboliseren vaak buiten het recht liggen (of 'andersoortig recht' 
behelzen) (Holtmaat, 1992, p. 305 e.v.). 

Het recht wordt geconceptualiseerd als objectief, rationeel, algemeen 
en publiek en kent sterke (subjectieve) rechten toe aan autonome indivi-
duen, terwijl — aan het andere uiteinde van het spectrum — woorden als 
afhankelijkheid, specificiteit, privé-leven enzovoort, worden gebruikt om 
die terreinen van het sociale leven of die groepen mensen te beschrijven 
die niet binnen het bereik van het recht (kunnen) vallen. 

Het zal niet verbazen dat juist deze gebieden vaak van cruciaal belang 
zijn voor vrouwen. Zo komt uit mijn onderzoek naar de constructie van 
ons tweeledige bestel van sociale zekerheid naar voren dat sociale voor-
zieningen (waaronder de bijstand) worden getypeerd door begrippen als 
familiale verbondenheid, solidariteit, verdelende rechtvaardigheid, con-
crete nood, persoonlijk recht enzovoort, terwijl aan de andere kant so-
ciale verzekeringen worden getypeerd door begrippen als individuele 
autonomie, prestatierecht (arbeid, premie), equivalente rechtvaardig-
heid, geobjectiveerde omstandigheden en gedepersonaliseerd-recht. 
Aan de ene kant gaat het om de concrete mens in haar/zijn concrete om-
standigheden aan de andere kanten gaat het om een abstract rechts-
subject (burger). In deze twee groepen van begrippen staan zorg (sociale 
voorzieningen) en recht (sociale verzekeringen) symbolisch tegenover 
elkaar als twee elkaar uitsluitende systemen of begrippen (Holtmaat 
1992, p. 306). 

Normatieve concepten 
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In de tweede plaats noemt Scott de normatieve concepten die een ge-
fixeerde betekenis geven aan begrippen die we hanteren. Deze norma-
tieve concepten komen tot uitdrukking in religieuze, opvoedkundige, 
wetenschappelijke en politieke doctrines en nemen de vorm aan van 
vastliggende binaire opposities, welke categorisch en onontkoombaar de 
betekenis van man-zijn en vrouw-zijn en/of van mannelijkheid en vrou-
welijkheid vastleggen, aldus Scott. Deze onontkoombaarheid is echter 
slechts schijn: in feite hebben deze concepten alleen maar zo'n ge-
fixeerde betekenis omdat alternatieve betekenissen worden uitgesloten. 
Soms wordt er ook een (politieke) strijd gevoerd over de inhoud van deze 
concepten (vergelijk de strijd op dit moment over de inhoud van het 
concept van zorg in het recht.) De dominante visie doet zich echter altijd 
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voor als de 'enige mogelijke betekenis' en is aldus ideologisch gekleurd 
(Scott, 1989, p. 94). 

Hoezeer een neutraal ogend juridisch begrip eenzijdig kan zijn inge-
kleurd met mannelijke ervaringen en/of opvattingen, heb ik laten zien 
met de analyse van het begrip werknemer (Holtmaat, 1988a en 1988b) en 
het begrip verzekerbare sociale risico's (Holtmaat, 1992). Het impliciete 
beeld van de werknemer waarop tal van publiekrechtelijke en privaat-
rechtelijke rechtsregels zijn gebaseerd, is dat van de voltijds werkende 
kostwinner: een persoon die geen concrete zorgverplichtingen heeft die 
hem/haar 'hinderen' bij het verrichten van betaalde arbeid. Het concept 
van verzekerbare sociale risico's dekt die risico's die verbonden zijn met 
de wijze van inkomensverwerving die traditioneel vooral door mannen 
werd beoefend (loonarbeid) en sluit die risico's uit die (gezien de tradi-
tionele sekseverhoudingen) vooral vrouwen treffen (bij voorbeeld het 
wegvallen van inkomen uit inkomensdeling in leefverband). 

Een ander voorbeeld van de werking van dergelijke gefixeerde concep-
ten in het recht is de 'normatieve bezetting' 9  van het concept van tijd. 
Tijd wordt in het recht vrijwel uitsluitend gebruikt in de betekenis van 
lineaire tijd (kloktijd) welke tijd kan (en wordt) opgedeeld in twee soor-
ten: werktijd en vrije tijd. Tot wat voor resultaten dit kan leiden heb ik 
laten zien in mijn analyse van de conclusie van de Advocaat Generaal bij 
het Hof van Justitie van de EG in de zaak Helmig op dit punt (Holtimat, 
1996a). In het 'verhaal' van de AG dient tijd slechts twee doelen: om te 
werken of om je te ontspannen. Deze normatieve opvatting van tijd sluit 
andere tijdsbelevingen (zoals de cyclische) en andere tijdsindelingen 
(zoals de drievoudige: werk-zorg-vrije tijd) uit (Gunning, 1996). 

Algemene instituties 

Ook de derde factor uit de opsomming van Scott kan inzicht verschaffen 
in de gender-lading van het recht. Scott refereert hier aan 'algemene' in-
stituties, zoals het politieke systeem of het recht zelf, die een air hebben 
van mannelijkheid of vrouwelijkheid, of die juist een air hebben van ab-
solute gender-neutraliteit. 'De politiek' wordt door velen als 'mannelijk' 
gezien, 'het gezin' (en alles wat daarmee samenhangt) als een 'vrouwe-
lijk' instituut, als het vrouwendomein bij uitstek. 'Het recht' daarentegen 
heeft een wel haast ondoordringbare schijn van gender-neutraliteit, ze-
ker sinds daaruit bijna alle resten van openlijke directe discriminatie zijn 
verwijderd.' 0  

9 Tegen een dergelijke normatieve bezetting van juridische begrippen keren zich ook 't Hart 

en Foqué. et Hart en Foqué, 1990). Zij brengen daar tegenin dat rechtsbegrippen een 

zekere 'onderbepaaldheid' moeten hebben en contrafactisch van aard moeten zijn. Dat wil 

zeggen: niet mogen pretenderen een afspiegeling van een buiten het recht bestaande 

werkelijkheid te zijn. Ik kom hier in het vervolg van dit artikel nog op terug. 

10 Dit proces is niet voltooid. Het voorbeeld van de ongelijke actuariële berekeningen van 



Gender 

Het algemeen aanvaarden van het beginsel van formele gelijke behan-
deling (in grondwetten en internationale verdragen) heeft eveneens aan 
deze schijn van gender-neutraliteit bijgedragen. Eileen Fegan wijst er op 
dat zo lang abstracte juridische begrippen als gelijkheid en (subjectieve) 
rechten op onkritische wijze worden omhelsd (door feministische 
rechtstheoretici) in campagnes tegen onrechtvaardig recht 'law itself 
will, paradoxically, continue to be accepted as neutral, objective, and as 
somehow 'fair' in the consciousness of most people.' Tegelijkertijd ech-
ter, zo vervolgt Fegan, worden de dominante ideeën en opvattingen die 
in het recht zijn geïncorporeerd, als gevolg van die legitimerende ideolo-
gie van gelijkheid en subjectieve rechten, bijna onaantastbaar (Fegan, 
1996, p. 186). 

Een van de belangrijkste doelen van (westerse) feministische rechts-
wetenschap in de laatste decennia is het 'decoderen' of 'deconstrueren' 
van deze schijn van neutraliteit en het aantonen van de sterke manne-
lijke 'vooringenomenheid' van het recht. Hoewel dit op deelgebieden 
heel goed is gelukt lijkt het er toch op dat de idee van de neutraliteit van 
het recht vrijwel onaangetast is gebleven." Dit zou mede een verklaring 
kunnen zijn voor de hardnekkigheid van veel vormen van institutionele-
of systeemdiscriminatie. Op dit gebied staat de feministische rechtswe-
tenschap daarom nog zeer veel werk te wachten. 

Constructie van subjectieve gender-identiteiten 

Het vierde element, de constructie van subjectieve gender-identiteiten, 
is ook een mechanisme dat door en in het recht plaatsvindt. Carol Smart 
noemt de voorbeelden van 'de ongehuwde moeder', 'de vrouwelijke cri-
mineel' en 'de prostituée' (Smart, 1991; zie ook Yngvesson, 1997). Zelf 
heb ik de constructie van de 'bijstandsmoeder' onderzocht (Holtmaat, 
1994). 

De 'bijstandsmoeder' is wellicht de meest moderne categorie in onze 
rechtscultuur. Een categorie echter, die evenals die van het bastaardkind 
of de ongehuwde moeder, ook een economische positie en - althans 
voor sommige vrouwen - een psychologische gesteldheid of een identi-
teit geworden is. Dertig jaar geleden kenden wij dat fenomeen nog niet. 
Bijstandsmoeders 'ervaren' zichzelf nu als zodanig, ze (be)noemen zich-
zelf met die term. Haar positie (dát ze zijn en wát ze zijn) wordt door so-
ciale zowel als juridische factoren bepaald. 

Uit mijn analyse van dit verschijnsel blijkt dat subtiele en verborgen 
mechanismen verantwoordelijk zijn voor het tot stand brengen van deze 

pensioenpremies kan worden aangevuld met ondermeer de nieuwe wetgeving met 

betrekking tot het naamrecht en de wet op het Adeldom. 

11 Fegan benoemt het geloof in de juridische neutraliteit en objectiviteit als de kern van de 

ideologie van het recht waardoor het recht op zijn beurt kan functioneren als een 

'significant reinforcer of ideologies' (Fegan, 1996, p. 186). 
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nieuwe 'identiteit' in de juridische en sociale wereld van vandaag. De 
analyse laat ook zien dat we de term bijstandsmoeder niet kunnen ver-
vangen door of gelijkstellen aan de term bijstandsvader. In die zin is het 
begrip bijstandsmoeder een geseksueerde juridische constructie. 

Wat precies de effecten zijn van het als bijstandsmoeders benoemen 
van deze specifieke groep bijstandsafhankelijke mensen, zal nader moe-
ten worden onderzocht. Eén effect wil ik hier aanstippen, en dat is het 
feit dat door deze benaming te gebruiken een speciaal kenmerk van deze 
groep wordt verhuld, namelijk de werkloosheid van deze vrouwen. De 
belangrijkste kenmerken (in termen van de wetgeving) van de bijstands-
moeder zijn dat zij alleenstaand ouder is (waardoor ze een hogere uitke-
ring krijgt dan een alleenstaande zonder kinderen en een lagere uitke-
ring dan een 'volledig' gezin met of zonder kinderen), dat zij geacht 
wordt primair haar levensonderhoud via haar ex-man, of nieuwe partner 
te verkrijgen, en dat zij (zo lang zij kleine kinderen te verzorgen heeft) 
ontheven is van de verplichting betaalde arbeid te zoeken/aanvaarden. 

Bijstandsmoeders worden dan ook niet geconcipieerd als werkloze 
vrouwen, maar als moeders met een zorgverplichting, welke zorg-
verplichting haar verhindert op de meest 'normale' manier in haar 
bestaanskosten te voorzien. Zij kan echter wel op de voor vrouwen nor-
male manier in de bestaanskosten voorzien door alimentatie te eisen van 
haar ex-man ,2  of via het krijgen van een nieuwe partner, die geacht 
wordt in haar onderhoud te gaan voorzien. Zij zijn dus niet alleen moe-
ders, maar worden ook primair gezien als inkomensafhankelijke perso-
nen. Hiermee verhult de term bijstandsmoeder een deel van de realiteit 
van deze vrouwen: dat zij werkloos zijn en dat zij onder de huidige maat-
schappelijke omstandigheden er niet slagen in hun eigen onderhoud te 
voorzien door middel van betaalde arbeid (Holtmaat, 1994). 

De machtswerking van gender 

De vier hiervoor besproken factoren waardoor en waarmee gender wordt 
ge(re)produceerd hebben allemaal betrekking op 'gender as a constitu-
tive element of social relations'. Het tweede deel van Scotts definitie 
('gender as a primary way of signifying relationships of power') is wel-
licht van nog groter belang voor de inhoudelijke ontwikkeling van femi-
nistische rechtstheorie. Het inzicht dat gender deze rol vervult, gecombi-
neerd aan inzicht in de machtswerking van recht (zie met name Smart, 
1989) biedt mogelijkheden te onderzoeken hoe het kan dat sekse-
ongelijkheid anno 1997 nog zo diepgaand en structureel is en hoe het 
komt dat deze ongelijkheid zichzelf reproduceert. In de woorden van 
Selma Sevenhuijsen: '(...) een analyse in termen van macht, vertoog en 
gender maakt het mogelijk politieke en juridische teksten te wegen op 

12 Hetgeen in art. 108 Abw verplicht wordt gesteld als voorwaarde om bijstand te kunnen 

aanvragen. 
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hun in- en uitsluitende werking, op de vraag wat en wiens perspectief we 
er wel en niet in kunnen verwoorden, en met welke normatieve bood-
schap (Sevenhuijsen, 1996, p. 43). De signifiers waar Scott over spreekt 
reproduceren zich ook via het recht: door het gebruik van geseksueerde 
categorieën in het recht werkt het recht zelf mee aan de (her)bevestiging 
van de onderliggende ongelijke posities van de twee seksen. 

De analyse van de ideologische machtswerkine van gender dient met 
zorgvuldigheid te geschieden. Daarbij ligt een aantal valkuilen op de loer. 
Een overzicht daarvan is te vinden in het werk van Selma Sevenhuijsen 
(Sevenhuijsen, 1996, p. 100 e.v.). 

In de eerste plaats moet gender opgevat worden als een continu üm, in 
plaats van de binaire opvatting dat er twee genders bestaan. De laatste 
opvatting negeert het feit dat er voortdurend betekenisverschuivingen 
plaatsvinden. '(...) gender is (...) eerder iets wat we doen dan wat we zijn' 
(Sevenhuijsen, 1996, p. 100). 

In de tweede plaats moet het feministisch onderzoek de opvatting van 
genderidentiteit als homogene categorie openbreken. Verschillende as-
pecten van sekse-identiteiten kunnen in één persoon verenigd zijn. In de 
derde plaats moeten we bevrijd worden van de valse tegenstelling tussen 
natuur en cultuur en gelijkheid en verschil. Het lichaam is geen onbe-
schreven blad of iets dat uit zichzelf al een mannelijke of vrouwelijke ge-
daante heeft voordat de cultuur haar boodschap er op schrijft. 

In de vierde plaats stelt Sevenhuijsen dat we gender niet kunnen situe-
ren in één maatschappelijke sfeer of reduceren tot zorg- of socialisatie-
patronen. Gender is een gelaagd verschijnsel, het heeft een meervoudige 
machtswerking: het werkt op het symbolische niveau, op het niveau van 
de collectieve en individuele identiteit en op dat van de sociale structu-
ren. Sevenhuijsen gebruikt gender daarom, evenals Scott, als een analyti-
sche categorie: met behulp van dit instrument wil ze zichtbaar maken 
hoe gender betekenis verleent aan ogenschijnlijk genderneutrale begrip-
pen en structuren. 

Kan een analyse van het recht in termen van gender nu werkelijk een 
bijdrage leveren aan de opheffing van de achterstanden of de onderdruk-
king van vrouwen? Gender is geen begrip dat zich leent voor recht-
streekse toepassing in het rechtsbedrijf, met name in de rechtspraak 
(Veldman, 1996; Holtmaat, 1996b). Met andere woorden: we kunnen 
(nog) niet naar de rechter stappen en zeggen dat er gender in het spel is 
en dat daarom een regel buiten toepassing moet blijven of moet worden 
aangepast." Gender kan als analytische categorie echter belangrijke 
diensten verlenen aan feministische juristen die onderzoek doen naar de 

13 Hieronder zal ik nader ingaan op de rol van ideologie in dit verband. 

14 Hierna zal ik art. 5 W behandelen, waarin naar mijn opvatting een opdracht aan de 

overheid (inclusief de rechterlijke macht als deel daarvan) ligt besloten om actief de 

heersende genderideologie te bestrijden. 
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hardnekkigheid van het sekse-onderscheid en die daarvoor alternatieven 
willen ontwikkelen (Holtmaat, 1997a). 

Het gebruik van gender als analytische categorie is echter niet zonder 
gevaren. Met name dreigt een 'defaitistische impasse': het is nu eenmaal 
zo dat recht gender (re)produceert, daar valt niets aan te doen. Ook de 
postmoderne neiging alles te zien als 'constructies' kan leiden tot ver-
lamming: als 'vrouwen' (slechts) constructies zijn hoe kan er dan voor en 
door vrouwen actie worden gevoerd voor een betere of meer rechtvaar-
dige maatschappij of voor een waarlijk 'gender-neutraal' recht? (Fegan, 
1996, p. 175). 

Selma Sevenhuijsen zegt het zo: Deze benadering kan leiden ' (...) tot 
het vervagen van het besef dat er talloze momenten zijn waarin de nood-
zaak tot oordelen inherent is aan de situatie en de positie van waaruit 
men handelt' (Sevenhuijsen, 1996, p. 42). Aandacht voor het nemen van 
bindende besluiten en het dragen van verantwoordelijkheid daarvoor is 
naar de marge verschoven, aldus Sevenhuijsen. 

Voor juridische vrouwenstudies dreigt dit gevaar eveneens: wat heb-
ben we aan al die 'deconstructies' van juridische begrippen en het aanto-
nen van de genderlading daarvan, wanneer we niet tegelijk aandacht 
hebben voor de ontwikkeling van nieuwe of andere begrippen die juridi-
sche oordeelsvorming mogelijk maken? De ontwikkeling van die andere 
begrippen kun je benoemen als de juridisering van de feministische be-
nadering van recht, of ook wel als de ontwikkeling van Ander Recht 
(Holtmaat, 1988a, 1988b en 1997a). 

Recht, ideologie en gender 
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Hierboven is aan de orde gekomen dat een belangrijk element van de 
werking van gender is dat het 'is a primary way of signifying relation-
ships of power'. Gender verleent, met andere woorden, een heel speci-
fieke betekenis aan machtsrelaties. Deze betekenisverlening kan — in de 
juridische context — ook worden omschreven als een proces van ideologi-
sering van recht. Door de 'ideologische bezetting' van juridische begrip-
pen en constructies, kunnen we niet buiten vastgelegde (dominante) 
genderverhoudingen denken. Iltvee benaderingen van ideologie en van 
de rol van ideologie ten aanzien van het recht zijn in dit verband rele-
vant. 

In de eerste plaats wil ik wijzen op de opvatting van Fegan (die zij ont-
leent aan schrijvers als Thompson, Eagleton en Hunt) dat een ideologie-
concept dat bruikbaar kan zijn in een feministische theorie over gender 
de nadruk dient te leggen op het proces van het als natuurlijk en onont-
koombaar voorstellen van bepaalde verhoudingen: 'Ideology might then 
be defined as the process of naturalization within social consciousness, 
whereby certain immutable (often biological) facts are idealized in a sys-
tem of ideas, beliefs, and practices, which are in turn taken for granted as 
'natural' and necessary to the proper functioning of society. Whilst other 
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facts and human possibilities are either ignored or implicitly rejected as 
'unnatural' in this process, the production of ideology necessarily invol-
ves some form of selective interpretation' (Fegan, 1996, pp. 180-181, cur-
sivering Fegan). 15  

Fegan laat zien dat zonder een juist begrip van de ideologische wer-
king van het recht geen inzicht kan worden verkregen in de machts-
werking van gender. Op drie niveaus kan deze machtswerking nader 
worden onderzocht: de concrete juridische normen, de juridische begin-
selen en, ten derde, de ideologische vorm van het recht. ,6  

Ideologische opvattingen over man-vrouw-verhoudingen spelen in het 
recht op elk van deze drie niveaus een rol door zowel externe invloeden, 
als door interne mechanismen (O'Donovan, 1985). Met het eerste wordt 
bedoeld dat via bepaalde wegen sociale opvattingen het recht kunnen 
binnenkomen. Op dit punt is, volgens Fegan, vooral de rol van de rechter 
interessant, alsmede de rol van 'open' juridische begrippen als de rede-
lijkheid en de billijkheid, die functioneren als 'transportbanden' waar-
langs ideologisch gekleurde opvattingen over sekseverhoudingen het 
recht worden binnengevoerd. 

Wat betreft de interne mechanismen wijst Fegan op de noodzaak van 
een grondige analyse van de ideologische vorm van het recht. Begrippen 
als objectiviteit en neutraliteit, beginselen als gelijkheid en rechtvaardig-
heid, en juridische constructies als rechtssubjectiviteit en individuele 
subjectieve rechten zijn ideologisch bezet. ' 7  Via zowel de externe als de 
interne ideologische werking van recht heeft genderideologie een dub-
bele machtswerking, aldus Fegan: 'First, ideology operates to construct 
femininity in such seductive terms that women cannot but accept or 
even celebrate it -at least not without suffering feelings of inadequacy or 
guilt for being less then a 'proper woman'. Secondly, once adopted and 
reproduced by dominant discourses such as law, these ideas are transla-
ted into actual practices and decisions which materially affect women's 
lives -most often to their disadvantage' (Fegan, 1996, p. 189). Waar dit toe 
kan leiden heb ik hierboven met het voorbeeld van de bijstandsmoeder 
geïllustreerd. 

Het bovenstaande kan licht aanleiding geven tot pessimistische ge-
dachten: als de machtswerking van genderideologie zo omvattend is, zijn 
we daar dan niet geheel aan uitgeleverd? Wat valt er met andere woorden 
nog tegen te ondernemen? 

15 Zie ook Groenman e.a., 1997, p. 30, waar de gevolgen van het als 'natuurlijk voorstellen 

van de grenzen tussen privé-sfeer en publieke sfeer worden besproken. 

16 Hiermee doelt ze op '(...) those principles which make it appear fair and just in individual 

consciousness. (...) internal aspect of law is its acceptance by individuals as naturel 

and necessary in the form it takes and the values ft expresses' (Fegan, 1996, p. 186). 

17 Zie de opmerkingen die hierboven over juridische neutraliteit zijn gemaakt Bij eerdere 

gelegenheid heb ik al eens betoogd dat het noodzakelijk is de centrale rol van gelijkheid in 

het recht aan een analyse te onderwerpen (Floltmaat, 1996b). 
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Voor een meer positieve of optimistische theorie over de mogelijkhe-
den om de ideologische werking van (gendered) recht tegen te gaan, kun-
nen we naar mijn idee terecht bij de benadering zoals die door 't Hart en 
Foqué is uitgewerkt. Het ideologiebegrip dat zij — in navolging van de 
Franse filosofen Jacques Ellul en Paul Ricoeur — gebruiken is aanmerke-
lijk positiever geformuleerd dan dat van Fegan: 'Een ideologie maakt de 
verbinding tussen mens en cultuur, tussen individu en maatschappij. Zij 
functioneert als de drijvende motor van cultuur en maatschappij en zij 
geeft hen stabiliteit en duurzame samenhang. Dat is mogelijk omdat de 
ideologie niet zomaar een externe instantie is die slechts van buitenaf 
aan ons bewustzijn wordt opgedrongen. Zij kan haar stabiliserende en 
integrerende rol slechts vervullen wanneer de individuen in die maat-
schappij en in die cultuur haar hebben geïnternaliseerd en haar gaan 
hanteren als een vergrootglas waarmee mens en wereld worden waarge-
nomen en begrepen' (Foqué, 1995, p. 148). 

Ideologie, met andere woorden, bemiddelt zowel tussen individu en 
maatschappij, maar ook tussen verleden en toekomst: elke ideologie 
heeft de neiging los te komen van de onmiddellijke (feitelijke) aanleiding 
voor haar ontstaan en zich naar de toekomst te richten, een universeel 
referentiekader te vormen voor toekomstig oordelen en handelen. 

Deze positieve benadering van het ideologiebegrip wil niet zeggen dat 
deze auteurs zich niet bewust zijn van de gevaren die een ideologie kan 
opleveren. Iedere ideologie die zich verzelfstandigt (los komt van de ma-
teriële bestaansvoorwaarden waaruit hij is voortgekomen) bedreigt de 
maatschappelijke, culturele, enzovoort, diversiteit en de pluriformiteit: 
'Datgene wat buiten de gemeenschappelijke interpretatiecode van de 
ideologie valt bestaat niet, ja kan niet bestaan, omdat het niet inpasbaar 
is in onze mentale schema's en dus oninterpreteerbaar (is) (...)' (Foqué, 
1995, p. 149). Wanneer het recht aldus ideologisch wordt bezet, vormt 
het zelf een groot gevaar voor de vrijheid van de burgers; het recht func-
tioneert dan als een eenduidige interpretatiecode, waardoor andere op-
vattingen of posities worden uitgesloten. Foqué en 't Hart constateren 
een neiging van het recht om zichzelf voor te stellen als een 'afspiegeling' 
van werkelijk bestaande verhoudingen en situaties. 

Daar stellen zij tegenover dat — wil het recht werkelijk bescherming 
bieden aan de burgers, in de zin van bescherming tegen één allesover-
heersend perspectief of ideologisch referentiekader — het recht uit moet 
gaan van een principiële onderbepaaldheid (of contrafacticiteit) van juri-
dische begrippen. Alleen dan kunnen andere opvattingen, andere erva-
ringswerelden, andere perspectieven op de werkelijkheid en andere dan 
dominante ideologieën een plaats krijgen (vergelijk ook Goldschmidt, 
1993). 

Dit betekent dat niet alleen 'open' begrippen in het recht (zoals goede 
trouw, goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid of zedelijkheid) 
moeten worden gezien als voertuigen waarmee 'andere' ideologieën (bij 
voorbeeld andere opvattingen over sekseverhoudingen) het recht kun- 
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nen worden binnengevoerd, maar dat alle juridische begrippen in begin-
sel een zekere onderbepaaldheid moeten bezitten. Dat wil zeggen dat zij 
niet mogen pretenderen eens en voor al de 'ware of 'werkelijke' verhou-
dingen tussen de seksen te weerspiegelen. Alleen wanneer aan deze 
voorwaarde wordt voldaan kan aan de uitsluitende werking van gender 
in/door het recht een halt worden toegeroepen. 

Het Vrouwenverdrag 

Het enige aanknopingspunt voor bestrijding van gender-ideologie dat — 
naar mijn weten — in het positieve recht van onze rechtsorde bestaat is 
artikel 5 van het VN Vrouwenverdrag tot uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen. 

Artikel 5 VV luidt als volgt: De staten die partij zijn bij dit Verdrag, ne-
men alle passende maatregelen om: 
1. Het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de vrouw te 
veranderen teneinde te komen tot de uitbanning van vooroordelen, van 
gewoonten en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de ge-
dachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van een beide 
geslachten of op de stereotype rollen van mannen en vrouwen. 
2. Er voor zorg te dragen dat onderwijs over het gezin een juist begrip van 
het moederschap als sociale functie, en de erkenning van de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen bij het grootbrengen 
en de ontwikkeling van hun kinderen bevat, met dien verstande dat het 
belang van de kinderen in alle gevallen vooropstaat. 

Artikel 5 VV wordt tot nu toe in de literatuur beschouwd als een hulp-
middeltje bij het interpreteren van de andere (meer substantiële) artike-
len uit dit Verdrag. Dit artikel zou iedere zelfstandige betekenis ontberen 
(zie het literatuuroverzicht in Hes en Van Vleuten, 1996). De Rapportage-
commissie, die in 1997 in opdracht van Minister Melkert van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer een rapport heeft uitge-
bracht over de implementatie van het Verdrag in Nederland (Groenman 
e.a., 1997), komt tot een geheel andere conclusie. Volgens de commissie 
vormt artikel 5W (en wel met name lid 1 daarvan) een belangrijke pijler 
onder de derde subdoelstelling van het Verdrag: de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen door middel van de bestrijding 
van de dominante sekse-ideologie." 

Op grond van dit artikel rust op de overheid een positieve verplichting 
tot bestrijding van de dominante genderideologie waarin onderscheid 

18 De commissie stelt dat de hoofddoelstelling van het Verdrag (de uitbanning van alle 

vormen van discriminatie van vrouwen) uiteenvalt in drie subdoelstellingen. Naast de 

bestrijding van de dominante gender-ideologie zijn dat het realiseren van volledige 

gelijkheid voor de wet en in het openbaar bestuur en de positieverbetering van vrouwen 

(middels emancipatiebeleid in brede zin van het woord). 
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wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen door aan hen verschillende 
waarden en kwaliteiten in gedrag, denkbeelden, gevoelens, waardeoor-
delen en verwachtingen toe te schrijven en het effectief bestrijden van 
daarmee samenhangende uitsluitingsmechanismen (zie Interdeparte-
mentale Werkgroep, 1996, p. 5). 19  

De Rapportagecommissie stelt dat deze verplichting nieuw is: 'niet 
eerder is in een juridisch document dat zich richt op bestrijding van dis-
criminatie van vrouwen zoveel nadruk gelegd op de noodzaak van veran-
dering van bestaande ideeën of ideologieën, waarin vrouwen een onge-
lijkwaardige, ondergeschikte of 'andere' rol krijgen toebedeeld in het 
menselijk leven in al zijn facetten: zowel op publiek als op privé-terrein.' 
Hiermee onderkent het Verdrag dat de ongelijke positie van vrouwen een 
hardnekkig verschijnsel is en dat hierin alleen verbetering kan komen 
wanneer op het niveau van de genderideologie wezenlijke veranderingen 
optreden' (Groenman e.a., 1997, p. 25). In het in opdracht van het Minis-
terie vervaardigde rapport Ongezien onderscheid naar sekse wordt de 
taak van de overheid wat dit betreft als volgt omschreven: 'Voor de over-
heid betekent dit, dat zij de reproductie van deze verschillen in symbo-
len, taal en normen, in instituties en structuren, en in gedragingen moet 
proberen te doorbreken' (Projectgroep Beeldvorming, 1996, p. 12). Je zou 
dit - in modern beleidsjargon - kunnen uitdrukken door te zeggen dat 
aan iedere wetgevingsoperatie een Emancipatie Effect Rapportage (EER) 
vooraf zou moeten gaan. 

Dat dit nog lang niet altijd gebeurt bewijst de wetsgeschiedenis van het 
onlangs aangenomen verbod op ongelijke behandeling naar arbeidsduur 
(artikel 7:648 BW). Klaartje Wentholt merkt daarover terecht op dat — on-
danks de goede bedoelingen — de regering een zeer beperkte interpreta-
tie daarvan heeft gekozen en daarom in strijd met artikel 5 VV handelt 
(Wentholt, 1997). Dit komt omdat impliciet wordt uitgegaan van de 
voltijdsnorm, hetgeen met name tot uiting komt waar de regering — in de 
lijn van het Helmig-arrest van het Hof van Justitie van de EG — het recht 
op overwerkvergoedingen alleen wil toekennen aan personen die meer 
dan de gebruikelijke voltijdswerkweek moeten werken. Omdat er van 
wordt uitgegaan dat overwerk alleen een extra belasting oplevert als je 
meer dan 38 of 40 uur moet werken, wordt de combinatie van arbeid en 
zorgtaken, die vaak het motief is om in deeltijd te werken, niet als een 
serieus probleem gezien. De regering onderkent met andere woorden 
niet dat mensen die twintig uur per week werken net zo goed een extra 
belasting (kunnen) ondervinden van vier uur overwerk als mensen die 
veertig uur werken. Daarmee wordt het seksestereotype beeld van de 
voltijdswerkende werknemer in het recht andermaal bevestigt. 

Een juiste toepassing van artikel 5 VV kan een juridische basis ver-
schaffen om een eind te maken aan de reproductie van dominante 

19 De projectgroep spreekt van traditionele genderideologie; ik geef de voorkeur aan het 

begrip dominante genderideologie. 
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genderideologie in beleid en recht. Met dit artikel kan worden bereikt dat 
de strategie van 'vrouwen en recht' zich verbreedt van een louter bestrij-
den van directe en indirecte discriminatie (eerste subdoelstelling van het 
Verdrag) en het voeren van emancipatiebeleid (in brede zin van het 
woord; de tweede subdoelstelling), tot aan het werkelijk proberen te be-
strijden van wat ik hiervoor als 'systeemdiscriminatie' heb aangeduid (de 
derde subdoelstelling). Het zou daarom toe te juichen zijn wanneer toe-
passing van artikel 5 VV door feministische rechtswetenschappers/sters 
tezamen met feministische praktijkjuristen/s krachtig zou worden be-
vorderd. 
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Zorg(e)loze rechten? 

Genderbias in het familierecht 

prof. mr. M.L.P. Loenen *  

In hoeverre en in welke zin is het familierecht 'gendergeladen'? Dat is de 
vraag die in deze bijdrage centraal staat. Juridische vrouwenstudies 
houdt zich bij uitstek bezig met het zichtbaar maken en analyseren van 
gendergeladenheid of genderbias van het recht. Deze genderlading kan 
verschillende vormen aannemen (voor een uitgebreid overzicht zie 
Trendrapport, 1993). 

De meest in het oog lopende vorm is direct onderscheid op grond van 
sekse. Zo was bij voorbeeld binnen huwelijk nog tot 1985 de stem van de 
vader doorslaggevend indien hij en de moeder het niet eens konden wor-
den over de uitoefening van hun gezamenlijk ouderlijk gezag. Meestal 
echter heeft de genderlading van het recht een veel subtielere vorm. Er is 
dan formeel gezien wel sprake van dezelfde behandeling van mannen en 
vrouwen, maar niet van gelijke uitkomsten voor de beide seksen. 

Een bekend voorbeeld vormt de vaak slechtere behandeling van part-
timers in het sociaal recht: hoewel sekseneutraal, zullen daardoor relatief 
veel meer vrouwen dan mannen getroffen worden, aangezien het over-
grote deel van de parttimers uit vrouwen bestaat. Vaak is het onderlig-
gende probleem dat het recht (te) eenzijdig geënt is op een 'mannelijke' 
standaard. Genderbias komt veelal neer op een male bias. In het voor-
beeld: het arbeidsrecht en sociale-zekerheidsrecht zijn primair gericht 
op de bescherming van de voltijd-werknemer. Deze vormt de standaard. 
Vormen van arbeid die daar van afwijken, zoals bij voorbeeld deeltijdar-
beid, thuiswerk of oproepcontracten, ontlenen aanzienlijk minder be-
scherming aan het sociaal recht. Waar deze vormen vooral gekenmerkt 
worden door een arbeidspatroon waarbij betaalde arbeid gecombineerd 
moet worden met substantiële zorgtaken, kun je zeggen dat hier een 
'vrouwelijk' model van arbeid minder bescherming krijgt dan een 'man-
nelijk' model van arbeid. 

In het onderstaande ga ik in op de genderlading van het familierecht. 
Ik beperk me tot twee belangrijke onderdelen daarvan, te weten de rege-
ling met betrekking tot de totstandkoming van juridisch ouderschap en 
van het gezag over kinderen. Daarbij ga ik ook in op de vraag hoe de 
voorgenomen regelgeving op dit terrein in dat licht valt te waarderen. 
Wordt het familierecht 'neutraler' of neemt de genderbias juist toe? Ge-
zien de beperkte omvang van deze bijdrage gaat het hierbij om het geven 

* De auteur is bijzonder hoogleraar Juridische Vrouwenstudies, Universiteit Utrecht 
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van enkele illustratieve voorbeelden, niet om een doorwrochte analyse 
van het gehele rechtsgebied. 

Ouderschap 

Het woordenboek van Van Dale definieert de ouder als 'de vader of moe-
der'. Vervolgens wordt de moeder omschreven als de 'vrouw in relatie tot 
het kind dat of de kinderen die zij gebaard heeft' en de vader als de 'man 
in betrekking tot het kind of de kinderen die hij verwekt heeft'. Bij Van 
Dale is dus het biologische ouderschap bepalend) In de maatschappe-
lijke perceptie van ouderschap komt daar veelal nog wat bij. 'Echte' va-
ders en moeders dragen ook zorg en verantwoordelijkheid voor hun kin-
deren. Een vader of moeder die zich niets aan haar of zijn nageslacht 
gelegen laat liggen zien we immers als 'ontaarde' ouders, dat wil zeggen 
ouders die hun ware aard verloren hebben. 

Het belang van zorg als een constitutief element van ouderschap blijkt 
ook uit het bestaan van begrippen als pleeg- en stiefouder. Vaderschap 
en moederschap kunnen blijkbaar ook zonder bloedband bestaan. Blij-
kens een gezamenlijke verklaring van de Nederlandse Gezinsraad, de 
Raad voor het Jeugdbeleid en de Emancipatieraad zijn 'echte' ouders die 
personen die duurzaam en liefdevol de verantwoordelijkheid en de zorg 
voor het kind dragen (Nederlandse Gezinsraad, 1992). Hier is zelfs geen 
verwijzing naar de bloedband meer te vinden. 

Bloedverwantschap en zorg 
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Bloedbanden en zorgrelaties: dat lijken in de alledaagse beleving in onze 
samenleving de constitutieve elementen bij uitstek van ouderschap. Bij 
nadere beschouwing blijken aan beide de nodige genderaspecten te zit-
ten. Bloedverwantschap en zorg zijn beide gelaagde concepten waarin 
gender een rol speelt. 

Om te beginnen met bloedverwantschap: het is een open deur om op 
te merken dat biologisch moederschap verschilt van biologisch vader-
schap. Beide ouders leveren hun aandeel in het genetische materiaal 
waaruit een kind kan ontstaan, maar biologisch vaderschap vraagt ver-
der nauwelijks enige investering van de vader. Biologisch moederschap 
vergt daarentegen een forse fysieke investering die het lichaam van de 
moeder en vaak ook haar psyche gedurende negen maanden in beslag 
neemt. Uiteraard kan ook de vader in emotionele zin sterk betrokken zijn 
bij de zwangerschap, maar het verschil in fysieke investering is evident. 
Minder evident is, in hoeverre en in welke situaties dit verschil dient te 

1 Ik laat hier de situaties van eiceldonatie buiten beschouwing, waarbij je binnen de 

biologische verwantschap nog onderscheid kunt maken tussen genetisch moederschap en 

draagmoederschap. 
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leiden tot een verschil in de aan de biologische band te verbinden juridi-
sche rechten en plichten. Ik kom hier verderop nog op terug. 

Kent de bloedband tussen ouders en kinderen in deze zin een gender-
aspect, dat geldt ook voor de zorgrelaties die tussen hen bestaan. Zorg 
voor kinderen bestaat uit een aantal componenten (Visser, 1992). In de 
eerste plaats bestaat zorg uit de dagelijkse verzorging 2 , zoals wassen, 
aankleden, te eten geven en naar school brengen van een kind, maar ook 
het zorgen dat de boodschappen in huis zijn en de sokken worden ge-
wassen. 

Als een tweede component van zorg valt de zogenaamde organisatie 
van de zorg te onderscheiden. Er moet vaak het nodige geregeld worden. 
Te denken valt aan het maken van afspraken met de tandarts, de dokter 
of vriendjes om bij te gaan spelen. Bovenal echter vergt kinderopvang 
veel organisatie. Naast de 'vaste' kinderopvang die nodig is indien beide 
ouders betaalde arbeid verrichten gaat het dan vooral om de vele on- 
voorziene situaties die zich voor kunnen doen: oppas ziek, kind ziek, juf 
ziek of ouders ziek, er moet dan vaak iets geregeld worden om de verzor-
ging van het kind te waarborgen. Voor veel ouders maakt juist ook dit 
aspect van zorg de combinatie van betaalde arbeid en zorg zwaar. Emo-
tionele zorg, waaronder ook de opvoedingsaspecten van de zorg voor 
kinderen begrepen kunnen worden, vormt een derde component van 
zorg. Een laatgte te onderscheiden component betreft de financiële zorg, 
de zorg voor 'brood op de plank'. 

De eerste drie elementen van zorg tezamen zou ik willen benoemen 
als de feitelijke zorg voor een kind. Het vierde element, de financiële 
zorg, neemt een eigen positie in, in de zin dat deze niet direct op het kind 
zelf is gericht en bovendien vrij makkelijk inwisselbaar lijkt. Daarmee 
bedoel ik dat, hoe belangrijk de aanwezigheid van voldoende geld ook is, 
deze vorm van zorg het makkelijkste kan worden overgenomen door an-
deren dan de ouders (bij voorbeeld in de vorm van een uitkering). 

Kijken we nu naar de maatschappelijke werkelijkheid, dan zien we dat 
er twee modellen van ouderschap bestaan die gerelateerd zijn aan sekse. 
Voor vrouwen wordt ouderschap in overwegende mate gekenmerkt door 
het dragen van de feitelijke zorg en in veel mindere mate door financiële 
zorg. Vrouwen zijn over het algemeen nog steeds de verzorgende ouder. 
Voor mannen daarentegen ligt dat precies andersom. De financiële zorg 
staat voorop, voor feitelijke zorg blijft weinig tijd over. Uiteraard gaat het 
hier om een generalisatie: niet He vrouwen zijn de primaire verzorger 
van kinderen, en niet alle mannen de primaire kostwinner. Vandaar dat 
we beter kunnen spreken van een 'vrouwelijk model' respectievelijk een 
'mannelijk model' van ouderschap met hun eigen, hierboven weergege-
ven kenmerken, en van het bestaan van 'gender'-verschillen in plaats van 

2 Visser noemt dit feitelijke zorg. Ik prefereer het gebruik van deze term echter als 

verzamelterm voor de drie aspecten van verzorging, organisatie van de zorg en emotionele 

zorg tezamen. Zie hierna. 
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'sekse'-verschillen. De verschillen zijn immers niet inherent aan het bio-
logische geslacht van mensen. 

Hoewel er een duidelijke ontwikkeling gaande is waarbij er vaker 
sprake is van een combinatie van betaalde arbeid en feitelijke zorg voor 
kinderen, ook bij mannen, heeft het onderscheid tussen een vrouwelijk 
en mannelijk model van ouderschap nog steeds een hoge realiteits-
waarde. Uit de cijfers over arbeidsparticipatie en de onderzoeken naar 
tijdsbesteding van mannen en vrouwen blijkt dat er percentueel gespro-
ken nog steeds een groot verschil bestaat tussen vaders en moeders, en 
dat de ontwikkeling naar een meer evenwichtige verdeling van betaalde 
arbeid en zorg weliswaar steeds meer wordt gezien als gewenst, maar 
nog lang niet over de hele linie wordt gepraktiseerd (Hooghiemstra en 
Niphuis-Nell, 1993). Een werkelijk geïntegreerd model van ouderschap is 
voor de meeste ouders in ieder geval vooralsnog niet weggelegd. 

Indien we willen onderzoeken in hoeverre het familierecht een gender-
bias vertoont spelen de genoemde modellen van ouderschap een grote 
rol. In welke opzichten is het familierecht meer geënt op een vrouwelijk 
model van ouderschap, en in welke opzichten op een mannelijk model? 
In hoeverre wordt het dragen van feitelijke zorg, kenmerkend voor een 
vrouwelijk model van ouderschap, voldoende erkend als een belangrijk 
element bij het toekennen van ouderrechten en -plichten? 

De genderlading van het familierecht 

85 

Een van de belangrijkste onderdelen van het familierecht betreft de juri-
dische regeling van de rechten en plichten van ouders ten opzichte van 
kinderen. De vaststelling dat iemand in juridische zin ouder is, is van 
groot belang in verband met deze rechten en plichten. Zo zijn alle juridi-
sche ouders van rechtswege onderhoudsplichtig ten aanzien van hun 
kinderen, kunnen zij hun naam en nationaliteit aan hen doorgeven en 
hebben kinderen het recht van hun juridische ouders te erven. 

Verder bestaat er een belangrijke koppeling tussen juridisch ouder-
schap en gezag over kinderen. Juridisch ouderschap is een voorwaarde 
voor het kunnen verkrijgen van ouderlijk gezag, zij het niet altijd een vol-
doende voorwaarde. Overigens zal de eis van juridisch ouderschap als 
absolute voorwaarde voor gezag in de nabije toekomst verdwijnen als de 
wet inzake invoering van gezamenlijk gezag voor een ouder en zijn part-
ner (voorheen het wetsvoorstel inzake invoering van medevoogdij en 
gezamenlijke voogdij, Tweede Kamer 1993/94, nr. 23714) in werking 
treedt. Gezag is een van de belangrijkste rechten die een volwassene met 
betrekking tot een kind kan bezitten. In harmonieuze omstandigheden 
zal men zich daar vermoedelijk nauwelijks van bewust zijn, maar in con-
flictsituaties vormt het hebben van het juridisch gezag de beste garantie 
dat men een kind niet zomaar kwijt kan raken. 

Als we kijken wie juridisch ouder is of kan worden, en op welke gron- 
den een juridisch recht als gezag wordt toebedeeld, zien we dat aspecten 
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van bloedverwantschap, van het bestaan van formele banden (in het bij-
zonder het huwelijk) en van zorg in wisselende mate een rol spelen. Uit-
gaande van de hiervoor geschetste modellen van ouderschap, kun je in 
zijn algemeenheid stellen dat een familierecht dat meer rekening houdt 
met de feitelijke zorg voor kinderen meer geënt is op een vrouwelijk mo-
del van ouderschap, en een familierecht dat zich richt op de enkele 
bloedband en op formele banden meer op een mannelijk model. De gen-
derbias die bij de totstandkoming van juridisch ouderschap en de rege-
ling van het gezag te signaleren valt, betreft primair twee aspecten, te 
weten de relatieve onzichtbaarheid van zorg in vergelijking met de 
bloedband en de tendens tot volledige gelijkstelling van biologisch va-
derschap en moederschap. 

Beide aspecten hangen overigens nauw samen. De relatieve onzicht-
baarheid van zorg en het abstraheren van het verschil tussen biologisch 
moederschap en vaderschap duiden er op dat de vormgeving van ouder-
schap en een ouderschapsrecht als gezag in het recht primair geënt zijn 
op een mannelijk model van ouderschap. Ik zal dit illustreren aan de 
hand van enkele aspecten van de totstandkoming van juridisch ouder-
schap en van de juridische regeling omtrent gezag. 

Juridisch ouderschap 

86 

Het dragen van feitelijke zorg voor kinderen speelt nauwelijks een rol bij 
de totstandkoming van juridisch ouderschap, afgezien van het bijzon-
dere geval van adoptie. 

Enerzijds is te constateren dat het dragen van feitelijke zorg nergens 
als een voorwaarde figureert voor de totstandkoming van juridisch 
ouderschap. Juridisch moederschap komt voor de biologische moeder 
van rechtswege tot stand door de geboorte van het kind en is daarmee 
rechtstreeks gebaseerd op de bloedverwantschap. Voor de biologische 
vader leidt de bloedband daarentegen niet automatisch tot juridisch va-
derschap, maar dat wil geenszins zeggen dat feitelijke zorg een rol speelt. 
Binnen huwelijk is het juridisch vaderschap gebaseerd op de formele 
huwelijksband, buiten huwelijk op de formele erkenning. Voor erken-
ning is het dragen van feitelijke zorg geen voorwaarde. 

Anderzijds is het ook niet zo, dat het dragen van feitelijke zorg in zich-
zelf een voldoende grondslag kan vormen om juridisch ouderschap te 
verkrijgen. Dat is precies waar de lesbische mee-moeder tegenaan loopt. 
Voor mensen die wel de feitelijke zorg voor een kind dragen, maar niet 
juridisch ouder zijn en het kind niet kunnen erkennen, blijft alleen de 
weg van adoptie nog over. Deze weg is en blijft echter gesloten voor een 
paar van hetzelfde geslacht. De nieuwe wetgeving omtrent adoptie zal 
daar geen verandering in brengen, en ook de Hoge Raad (HR) is niet be- 
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reid gebleken deze mogelijkheid op grond van artikel 8 EVRM te ope-
nen. 3  

Een plek in het afstammingsrecht waar het dragen van feitelijke zorg 
wel een bescheiden rol speelt, betreft het toestemmingsvereiste van de 
moeder bij erkenning (Loeb en Henstra, 1996). Daarvoor moeten we kij-
ken naar de jurisprudentie van de HR met betrekking tot de doorbreking 
van het in de wet neergelegde vetorecht van de moeder in deze. 

De HR maakt in zijn rechtspraak onderscheid tussen wat de Raad 
noemt de 'gebruikelijke' en 'ongebruikelijke' situatie. De gebruikelijke 
situatie betreft die, waarin de moeder voor het kind zorgt en met het ge-
zag over het kind is bekleed. Indien de verwekker in die situatie het kind 
tegen de wil van de moeder wil erkennen, stelt de HR voor de doorbre-
king van het toestemmingsvereiste als eis dat de moeder geen enkel te 
respecteren belang bij haar weigering heeft. 4  Een zeer strenge toets dus, 
die het primaat over de beslissing inzake erkenning bij degene legt die de 
feitelijke zorg en verantwoordelijkheid voor het kind draagt. 

Indien daarentegen de 'ongebruikelijke' situatie zich voordoet, waarin 
de moeder niet voor het kind zorgt en de man een groter aandeel heeft in 
de feitelijke zorg, dient er een directe belangenafweging te worden ge-
maakt. De vraag is dan volgens de HR of de moeder in redelijkheid tot 
het weigeren van haar toestemming heeft kunnen komen. 5  Verder geldt 
in beide gevallen dat de verwekker, om ontvankelijk te zijn in zijn eis tot 
doorbreking van het toestemmingsvereiste, in een als family life aan te 
merken betrekking tot het kind moet staan. 

In de nieuwe wetgeving met betrekking tot het afstammingsrecht, die 
ten tijde van de totstandkoming van dit stuk nog bij de Eerste Kamer lag, 
wordt deze lijn van de HR echter niet overgenomen. 6  Voorzien is dat de 
rechter aan de verwekker die tegen de wil van de moeder wil erkennen 
vervangende toestemming verleent, tenzij de erkenning de belangen van 
de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen 
van het kind zou schaden. Blijkens de Memorie van Toelichting zal hier 
niet snel sprake van zijn. Het belang van de verwekker om familie-
rechtelijke betrekkingen met het kind te kunnen vestigen staat nadruk-
kelijk voorop. 7  De eis van het bestaan van een als family life aan te mer-
ken betrekking tussen verwekker en kind is niet terug te vinden. 

Hoe moeten we deze geringe aandacht voor het dragen van feitelijke 
zorg bij de totstandkoming van juridisch ouderschap waarderen? Is het 
eigenlijk wel een probleem dat feitelijke zorg nauwelijks een rol speelt? 
Het baseren van juridisch moederschap uitsluitend op de biologische 

3 HR 5 september 1997, Rechtspraak van de Week 1997, 159C. 

4 1-IR 18 mei 1990, NJ 1991, 374. 

5 HR 20 december 1991, Ni 1992, 598. 

6 Wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de 

adoptie, Tweede Kamer 1995/96, nr. 24649. 

7 Tweede Kamer 1995/96, nr. 24649 nr. 3, p. 11. 
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verwantschap lijkt logisch: de moeder draagt door haar unieke band met 
het ongeboren kind de primaire verantwoordelijkheid voor het op de we-
reld komen van een kind en is daarmee de eerst aangewezene om ook 
verder die verantwoordelijkheid te dragen. Je zou ook kunnen zeggen dat 
haar juridisch moederschap niet alleen geënt is op de bloedband als zo-
danig, maar (ook) op wat wel haar 'zwangerschapszorg' is genoemd 
(Holtrust, 1993). 8  

De totstandkoming van juridisch vaderschap binnen huwelijk op 
grond van de formele huwelijksband lijkt evenzeer een voor de hand lig-
gende constructie. Een man en vrouw die huwen maken daarmee im-
mers een expliciete en gezamenlijke keus om de eventueel binnen hun 
huwelijk geboren kinderen, waarvan zij over het algemeen ook beiden de 
biologische ouders zullen zijn, samen te verzorgen en op te voeden. 

Buiten huwelijk echter ligt dit principieel anders. Daar kan men er niet 
als vanzelfsprekend van uit gaan dat er sprake is van een bewuste keus 
van de biologische moeder en vader om samen een kind te krijgen en 
daar ook samen de verantwoordelijkheid voor te dragen. Buiten huwelijk 
is wat mij betreft de geringe aandacht voor het belang van het dragen 
van feitelijke zorg en verantwoordelijkheid dan ook wel problematisch, 
en met name in de situatie dat de verwekker het kind tegen de wil van de 
moeder wil erkennen. 

Erkenning heeft aanzienlijk ingrijpender gevolgen dan het vastleggen 
van de biologische afstamming. Bij erkenning worden immers familie-
rechtelijke betrekkingen gevestigd tussen het kind en de erkenner en 
diens familie, het kind kan dan niet meer worden erkend door een an-
dere man die eventueel met de moeder en het kind samenleeft en in so-
ciale zin vader is, de erkenner krijgt de mogelijkheid om gezagswijziging 
te vragen en hij krijgt een recht op omgang. Dat is allemaal niet gering. 
Het verdwijnen van de aandacht voor feitelijke zorg bij de doorbreking 
van het toestemmingsvereiste van de moeder in de nieuwe wetgeving is 
mijns inziens dan ook een slechte zaak. 

De focus in de nieuwe regeling op de enkele bloedverwantschap van 
de verwekker miskent twee dingen. In de eerste plaats benadert de 
nieuwe wet alle verwekkers als in beginsel gelijkwaardige vaders, alsof er 
geen groot verschil bestaat tussen de biologische vader die met de moe-
der heeft samengewoond, die ook feitelijke zorg met de moeder heeft 
gedeeld en die bij voorbeeld na het stuklopen van de relatie alsnog er-
kennen wil om de continuering van de band met zijn kind beter veilig te 
kunnen stellen, en de verwekker die na een vluchtige relatie vader blijkt 
te zijn en het kind wil erkennen. Het belang van het dragen van feitelijke 
zorg en verantwoordelijkheid wordt in de wet genegeerd en niet gezien 
als een constitutief element van ouderschap en de daaraan verbonden 

8 Het doorslaggevende belang van dit aspect blijkt ook uit het feit dat in het geval van 

eiceldonatie de draagmoeder van rechtswege de juridische moeder van een kind is, en niet 

de genetische moeder. 
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rechten. De bloedband is de enige bepalende factor. Gezien de ver-
gaande gevolgen van erkenning voor moeder en kind is dat een ernstige 
tekortkoming van de nieuwe regeling. 

In de tweede plaats, en in het verlengde daarvan, stelt de nieuwe wet 
biologisch vaderschap en moederschap teveel op een lijn. Negen maan-
den zwangerschap maakt de moeder de primaire ouder, doordat daar-
mee automatisch ook een zorgrelatie is opgebouwd. Het van rechtswege 
verkrijgen van het juridisch ouderschap en gezag is daar een logisch uit-
vloeisel van. De verwekker is niet zo vanzelfsprekend ook in sociale zin 
ouder. Het is niet toevallig dat er aanzienlijk minder moeders zijn die 
hun kind na de geboorte 'dumpen' dan dat er verwekkers zijn die zich 
niets gelegen willen laten liggen aan hun nakomelingen. De relatie en 
rechten van andere volwassenen ten opzichte van het kind zullen om die 
reden mijns inziens dan ook altijd mede af dienen te hangen van de rela-
tie van die volwassenen met de moeder. (Dit is nadrukkelijk iets anders 
dan de moeder een allesbepalende rol toekennen, zie in die zin Holtrust, 
1993). Als bij voorbeeld de relatie van de moeder met de verwekker wel-
haast non-existent is, dient de moeder het primaat te hebben aangaande 
de beslissing of zij deze uit haar leven en dat van het kind wil weren. In 
die situatie moet zij erkenning kunnen weigeren. 

Andersom meen ik dat er in zo'n situatie ook geen gerechtelijke vast-
stelling van het vaderschap mogelijk zou moeten zijn, zoals de nieuwe 
wet wel mogelijk maakt. Naarmate er een nauwere betrekking is tussen 
de verwekker en de moeder komt een en ander anders te liggen. En in-
dien het gaat om erkenning in een latere fase dan rond de geboorte 
wordt uiteraard ook de relatie met het kind zèlf van groot belang. In zijn 
algemeenheid zou het zo moeten zijn dat naarmate er in sterkere mate 
sprake is van nauwe persoonlijke betrekkingen en meer feitelijke zorg en 
verantwoordelijkheid, er ook meer rechten in het vizier komen. 

Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de nieuwe 
regeling met betrelddng tot het toestemmingsvereiste in vergelijking met 
de huidige regeling zoals neergelegd in de jurisprudentie van de HR, 
sterker geënt is op een mannelijk model van ouderschap door de nadruk 
die wordt gelegd op de enkele bloedband tussen verwekker en kind. De 
genderbias is toegenomen in plaats van afgenomen. 

Gezag 

89 

Bij de regeling van het gezag speelt het dragen van de feitelijke zorg voor 
kinderen soms een rol, maar ook hier meestal geen erg belangrijke. Bin-
nen huwelijk bezitten de beide ouders het gezamenlijk gezag, ongeacht 
de feitelijke verdeling van de zorgtaken. Na echtscheiding speelt de vraag 
wie primair de feitelijke zorg heeft gedragen formeel evenmin een rol in 
de toewijzing van het gezag. Dit punt kan uiteraard wel feitelijk doorspe-
len in de afweging die de rechter moet maken omtrent hetgeen in het 
belang van het kind is. Sommige rechters zijn van mening dat het gezag 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 9, 1997 

in beginsel dient te worden toegewezen aan de ouder die tijdens het hu-
welijk het leeuwendeel van de feitelijke zorg heeft verricht (Dijkers, 
1991). De wet geeft echter geen voorkeursrecht aan de verzorgende 
ouder. 

Buiten huwelijk bestaat er wel een koppeling tussen feitelijke zorg en 
gezag in de zin dat de juridische moeder, die veelal ook de feitelijke zorg 
draagt, van rechtswege het gezag heeft doch de juridische vader niet. 
Ook hier is overigens geen sprake van een strikte koppeling tussen zorg 
en gezag. Als bij voorbeeld de juridische vader ook feitelijke zorg draagt, 
levert dat nog geen recht op gezag op. Wel kunnen de erkenner en de 
moeder er voor kiezen gezamenlijk gezag uit te oefenen. 

Onder de nieuwe wetgeving inzake gezag wordt gezamenlijk gezag ook 
mogelijk gemaakt voor een paar van gelijk geslacht, doordat de eis van 
het bestaan van een familierechtelijke betrekking tussen de partner van 
de juridische ouder en het kind wordt losgelaten. Deze wijziging bete-
kent een zeer belangrijke en principiële stap in het familierecht. Zij biedt 
ruimte aan de juridische erkenning van sociaal ouderschap, al is die er-
kenning zeker nog niet volledig. 

Een andere belangrijke wijziging betreft de bepaling dat het gezamen-
lijk gezag van de ouders na echtscheiding automatisch zal doorlopen, 
tenzij de ouders of een van hen de rechtbank verzoeken in het belang 
van het kind te bepalen dat het gezag aan een van hen alleen toekomt. 
Blijkens de toelichting van de regering dient de ouder die alleen het ge-
zag wil uitoefenen dan de vraag te beantwoorden waarom het belang van 
het kind beter gediend is met de toedeling van het gezag aan die ouder. 9  

Vanuit de optiek van de betekenis die aan feitelijke zorg wordt toege-
kend zien we dat de nieuwe wet twee verschillende kanten op gaat. Het 
mogelijk maken van gezag voor mensen die niet in familierechtelijke be-
trekking tot een kind staan, betekent een grotere erkenning van het be-
lang van het dragen van feitelijke zorg en verantwoordelijkheid. Gezag 
komt nu ook binnen het bereik van de sociale ouder die alleen kan bogen 
op een relatie van feitelijk zorg, los van een bloedband of een formeel-
juridische band (huwelijk of erkenning). 

De regeling van het gezag na echtscheiding gaat echter juist een an-
dere richting op. Degene die de primaire feitelijke zorg voor de kinderen 
na echtscheiding draagt en tot op heden op die grond ook het gezag ver-
krijgt, tenzij zij dat op vrijwillige basis wil delen, moet in de toekomst 
eerst aantonen dat het belang van het kind gediend is bij eenhoofdig ge-
zag. De rechten van de ouder die niet de feitelijke zorg voor de kinderen 
krijgt worden daardoor aanzienlijk versterkt, zonder dat deze ouder ook 
maar iets meer hoeft bij te dragen aan de feitelijke zorg en verantwoor-
delijkheid voor het kind. 

Dat lijkt mij een scheve verhouding. Wie de primaire verzorgings- en 
opvoedingstaken op zich neemt, dient ook de bijbehorende bevoegdhe- 

9 Nota naar aanleiding van het Nader Verslag, TK 1996/97, 23 714 nr. 11, p. 12. 

90 



Genderbias in het familierecht 

den te hebben om die taken naar behoren uit te voeren, zonder daarbij 
voortdurend gehinderd te kunnen worden door iemand die niet in die 
primaire zorgverantwoordelijkheid deelt. Het automatisch door laten 
lopen van gezamenlijk gezag lijkt mij dan ook alleen gerechtvaardigd als 
er sprake is van daadwerkelijk co-ouderschap. Dit klemt te meer, aange-
zien de meeste echtscheidingssituaties gepaard gaan met conflicten, 
waarin de voor een zinvolle uitoefening van gezamenlijk gezag vereiste 
'goede onderlinge verstandhouding', die de HR in zijn jurisprudentie te-
recht als voorwaarde heeft gesteld voor gezamenlijk gezag, veelal ont-
breekt. 

De regeling inzake het automatisch dborlopen van het gezag na echt-
scheiding miskent het belang van het dragen van de primaire feitelijke 
zorg en verantwoordelijkheid voor een kind als een belangrijk element 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het toekennen van ouder-
rechten en -plichten. Juist ook bij het recht inzake gezag is deze relevan-
tie evident. De nieuwe regeling is in die zin een schoolvoorbeeld van een 
male bias in het recht. 

Tot besluit 

91 

In het voorgaande is de genderbias van enkele onderdelen van het 
familierecht onderzocht en primair afgemeten aan de erkenning die het 
dragen van feitelijke zorg krijgt als een constitutief element van ouder-
schap en de daarop te baseren ouderrechten en -plichten. Feitelijke zorg 
is immers bij uitstek kenmerkend voor een vrouwelijk model van ouder-
schap. De conclusie is dat feitelijke zorg onvoldoende zichtbaar is en er-
kenning krijgt. Dat wil overigens niet zeggen dat ik van mening zou zijn 
dat het dragen van feitelijke zorg de exclusieve grondslag zou moeten zijn 
voor het toekennen van ouderrechten en -plichten. Niet alleen lijkt dat 
juridisch nauwelijks operationaliseerbaar (Van den Brink, 1997; Loenen, 
1996), ook principieel zou het geen recht doen aan het belang van bloed-
banden en formeel-juridische banden als het huwelijk. Waar het om gaat 
is dat al naar gelang de context een aanvaardbaar evenwicht wordt ge-
zocht tussen al deze elementen. Het zal duidelijk zijn dat men van me-
ning kan verschillen wanneer er precies sprake is van zo'n evenwicht. 

Wat in veel discussies over het familierecht echter opvalt, is dat de 
hierboven gesignaleerde genderverschillen inzake ouderschap vaak hele-
maal niet of nauwelijks aan de orde komen, of worden weggemoffeld. 
Een frappant voorbeeld vormt de oratie van Nuytinck (1996) over gelijke 
behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht. Hoe-
wel je gezien het onderwerp toch anders zou mogen verwachten, wordt 
met geen enkel woord ook zelfs maar gerefereerd aan zoiets als het be-
staan van een discussie over de betekenis van verschillen in zorgtaken 
tussen mannen en vrouwen. Er bestaat blijkbaar een grote (psychologi-
sche?) barrière om het bestaan van verschillende modellen van ouder-
schap en de genderverschillen die daarbij een rol spelen, te onderken- 
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nen, laat staan om serieus na te denken over de vraag of daar ook 
eventueel verschillende juridische gevolgen aan moeten worden verbon-
den. Juist het doordènken van de plaats van zorg in het familierecht in 
relatie tot bloedbanden en formeel-juridische banden is cruciaal om het 
aan te passen aan de eisen van de onze tijd, waarin relaties van feitelijke 
zorg steeds vaker niet samenvallen met bloedverwantschap en/of 
formeel-juridische banden. 
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Mannelijkheid en de kwaliteit 
van beleid 
dr. M.L.M. Brouns en drs. M. Scholten *  

Mannelijkheid is een ernstige zaak (Stearns, 1979) 

Vrouw en recht suggereert een bijzondere relatie tussen vrouwen en het 
recht. Een suggestie die wordt versterkt door het ongelijksoortig karakter 
van de twee termen: 'recht' is immers een abstracte term, die beoogt al-
gemene en universele waarden te weerspiegelen, terwijl 'vrouw' naar één 
sociale categorie verwijst. Daarom weten we vrijwel onmiddellijk dat de 
bijzondere relatie iets te maken heeft met de specifieke positie die vrou-
wen binnen dit algemeen geldend recht innemen. Problemen in de rela-
tie tussen vrouwen en het recht worden onder meer gelokaliseerd in de 
ongelijke maatschappelijke posities van vrouwen en mannen die de ge-
wenste gelijkheid in juridische posities verstoren. Hiermee hangt samen 
dat rechten te weinig een reflectie zouden vormen van de behoeften en 
de omstandigheden van vrouwen. Het fundament van deze problemati-
sche relatie zou gelegen zijn in een door mannen en mannelijke waarden 
gedomineerde samenleving (Loenen, 1992; Goldschmidt, 1993). 

Door deze nadruk op de relatie tussen vrouwen en rechten dreigt een 
verdere specificatie of problematisering van de relatie tussen mannen en 
rechten achterwege te blijven. Mannen en mannelijkheid blijven als het 
ware buiten het vizier. Een actueel voorbeeld: in de lente van dit jaar 
overleed Carlo Picorni, een supporter van de Amsterdamse voetbalclub 
Ajax in een weiland in de buurt van Beverwijk in een gewelddadig treffen 
met Feijenoord-supporters. De beide supportersclubs hadden afgespro-
ken om elkaar te ontmoeten voor zondagmiddagvertier met een hoog 
spanningsgehalte. Er was geen scherp oog nodig om waar te nemen dat 
de aanwezigen in het weiland in Beverwijk voor het grootste gedeelte en 
misschien wel uitsluitend mannen en jongens waren. Dit aspect van het 
voetbalvandalisme bleef in de media echter buiten beschouwing. Opval-
lend was het hoofdcommentaar van een landelijk dagblad: 'Geen enkel 
rechtsmodel heeft in de geschiedenis van de mensheid kunnen voorko-
men dat rivaliserende partijen elkaar naar de strot vlogen. Uitgaande van 
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die notie is uitbanning van voetbalvandalisme een utopie' (Volkskrant, 4 
april 1997), 

De berusting die uit dit citaat spreekt hangt ons inziens samen met 
een beeld van mannen, als ware het een natuurwet, die met elkaar in 
gevecht zijn. Wat er vooral in naar voren komt is een soort vanzelfspre-
kendheid ten aanzien van deze problemen die met mannelijkheid sa-
menhangen. Het probleem dat we hier willen aansnijden is niet de com-
plexe relatie tussen mannelijkheid, geweld en recht, maar de 
vanzelfsprekendheid van mannelijkheid, in het bijzonder zoals dat in 
beleid tot uitdrukking wordt gebracht. 

Het vanzelfsprekende karakter van mannelijkheid, zo is onze stelling, 
leidt er toe dat het sekse-onderscheid vaak wordt aangescherpt, terwijl 
we er juist aan trachten te ontsnappen. Deze vanzelfsprekendheid lijkt te 
worden bevestigd door de aandacht te richten op de personen en zaken 
die niet aan deze vanzelfsprekendheid voldoen. Naar onze mening zou 
het verhelderend kunnen zijn wanneer maatschappelijke vraagstukken 
wel in termen van mannelijkheid benoemd kunnen worden. 

Normativiteit in beleid 
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In het spanningsveld tussen de algemene geldigheid van rechten en de 
daarin opgeslagen waarden enerzijds, en het specifieke van verschil-
lende groepen in de samenleving anderzijds, tekenen zich de contouren 
af van een dilemma waarvoor wetgevers en beleidsmakers zich geplaatst 
zien: hoe om te gaan met groepen in een samenleving die vanuit een 
achterstandspositie op de politieke agenda staan? Hoe te balanceren tus-
sen voor- en nadelen van het seksespecifieke beleids- of wetsontwerp en 
het sekseneutrale beleids- of wetsontwerp. 

Het seksespecifieke ontwerp heeft potentieel als nadeel dat bepaalde 
beeldvormingsprocessen rond vrouwen (bij voorbeeld rond het idee 
'vrouw=moeder') worden bevestigd en de onderlinge verschillen en ver-
anderingen buiten beeld blijven. De identiteit van vrouwen wordt als het 
ware 'bevroren'; vrouwen worden in eerste instantie op hun vrouw-zijn 
aangesproken en het man/vrouw-verschil overheerst alle andere ver-
schillen. De poging het ongewenste verschil te ondermijnen leidt aldus 
tot een herbevestiging van datzelfde verschil, mede omdat de mannen 
onzichtbaar blijven. In het beleid van de rijksoverheid worden vrouwen 
telkens als probleem zichtbaar. Anderzijds blijkt dat het sekseneutrale 
beleids- of wetsontwerp in de praktijk seksespecifieke effecten kan sorte-
ren, omdat de werkelijkheid minder sekseneutraal is dan wordt veron-
dersteld. 

Een van de manieren om te ontsnappen aan het geschetste dilemma 
van seksespecifiek versus sekseneutraal beleid is door het algemene be-
leid zelf door te lichten op mogelijke gender bias. De afgelopen jaren is 
enig onderzoek verricht naar de 'gendersubtekst' van beleidsteksten, dat 
wil zeggen naar min of meer verborgen vooronderstellingen (subtekst) 
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die aan het beleid ten grondslag liggen en die invloed hebben op de 
vormgeving en inhoud van het beleid zelf (Mossink en Nederland, 1993; 
Van Lenning e.a., 1995; Schaapman, 1995; Ministerie van SZW, 1996). Uit 
deze studies komt naar voren dat ook het ogenschijnlijk neutrale beleid 
in zijn vooronderstellingen en centrale waarden minder neutraal blijkt te 
zijn; er is sprake van een impliciete mannelijke norm.' Voor het Directo-
raat Coördinatie Emancipatiebeleid vormde dit inzicht aanleiding om 
studie te laten verrichten naar normativiteit van beleid in termen van 
mannelijkheid. 

Dit artikel is gebaseerd op de betreffende studie (Brouns en Scholten, 
1997). Allereerst gaan we in op de vraag wat 'mannelijkheid' behelst, om 
vervolgens met behulp van een door ons ontwikkeld instrument de nota 
jeugdzorg op het punt van impliciete normativiteit te beoordelen. 

Mannelijkheid 
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Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over een 'mannelijke' 
norm? Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk eerst een idee 
te ontwikkelen over mannelijkheid. Hiervoor hebben we geput uit de 
wetenschappelijke literatuur, met name de cultural studies-literatuur 
waar een levendige stroming is ontstaan in onderzoek naar mannen en 
mannelijkheid. Over bet algemeen wordt gesteld dat de betekenis van 
mannelijkheid niet eenduidig is, maar is gerelateerd aan andere maat-
schappelijke posities zoals sociaal-culturele achtergrond, sociaal-
economische positie, leeftijd en religie. Dit levert een veelvoud aan onge-
lijksoortige betekenissen van mannelijkheid op. Sommige betekenissen 
van mannelijkheid springen in het oog en zijn dominant (mannelijkheid 
als rationaliteit en beheersing), andere worden terzijde geschoven (de 
kwetsbaarheid), terwijl bepaalde betekenissen van mannelijkheid ook 
worden onderdrukt (zoals afhankelijkheid van zorg; Connell, 1995). 

Op basis van de literatuur over mannen en mannelijkheid, die inmid-
dels vooral in Angelsaksische landen volop voorhanden is, hebben we 
enkele metaforen voor mannelijkheid geformuleerd. Wij spreken hier 
over 'metaforen' voor mannelijkheid, om daarmee aan te geven dat deze 
beelden niet zo zeer verwijzen naar wat mannelijkheid is, maar waar het 
voor staat. Het gaat dan om de volgende elementen: beheersing van so-
ciale omgeving, een financiële zorg voor verwanten, fysieke kracht, 
grensoverschrijding en beheersing van emoties. Het wekt geen verbazing 
dat deze metaforen vooral zijn toegesneden op de heteroseksuele, goed 
opgeleide en Westerse man, die kostwinner is voor zijn huishouden. 

In het bestaande onderzoek is niet alleen veel aandacht voor alles wat 
van dit beeld afwijkt — de laag opgeleide mannen, de mannen uit etni- 

1 Een voor juristen bekende illustratie van deze mannelijke norm is de kostwinner als 
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sche minderheden, en de homoseksuele mannen - maar ook voor de 
disciplinering die van deze beelden van mannelijkheid uitgaat op het 
alledaagse leven van alle mannen. Hekma (1996) spreekt zelfs van een 
'geharnaste man'. Uit het onderzoek komt naar voren dat vele, vooral 
jonge, mannen willen ontsnappen aan 'het normale' en op een andere 
wijze een positie willen verwerven. De semi-openbare sfeer van vrije tijd 
en cultuur biedt een grotere handelingsvrijheid. Uitingen hiervan vinden 
we in uiteenlopende verschijnselen, zoals extreem gewelddadig gedrag 
gepaard gaande met excessieve consumptie van alcohol en drugs, maar 
ook in het 'genderbenden' in de uitgaanscultuur of in het creëren van 
mogelijkheden om in de semi-openbare sfeer inkomen en status te ver-
werven die in de publieke sfeer ternauwernood bemachtigd kunnen 
worden. Het is de ironie van dit bestaan dat deze jongens in hun grens-
overschrijdend gedrag toch weer beantwoorden aan standaard idealen 
van mannelijkheid, waartegen ze zich ook zo sterk afzetten. 

De dubbelzinnigheid in Stearns' uitspraak 'mannelijkheid is een ern-
stige zaak' zien we terug in de praktijk. Aan de ene kant is mannelijkheid 
een ernstige zaak omdat het het heersende principe vertegenwoordigt; 
aan de andere kant blijkt het ook iets precairs te zijn dat mannen soms 
moeizaam verwerven, maar meestal zeer omzichtig behandelen. Afwij-
ken van 'het normale', met het risico niet 'mannelijk' te zijn is, ondanks 
veranderingen in het ideaalbeeld, voor velen geen realistische optie. Il-
lustratief is de verschuiving in het ideaalbeeld van de `man-als-
kostwinner' naar de `man-met-zorg'. Dat de feitelijke zorgpraktijk van 
mannen daar verre van staat maakt duidelijk dat tussen het ideaal en de 
praktijk van diepgewortelde normen een aanzienlijke kloof gaapt. 

De N-toets 
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Wat betekent deze reflectie op mannelijkheid nu voor het beleid? In hoe-
verre maken de beelden van mannelijkheid deel uit van het beleid en 
hoe funderen deze beelden - ongezien en onbedoeld - het beleid waar-
door andere aspecten van het maatschappelijk leven worden genegeerd? 
Dit zijn de vragen die wij hebben getracht te beantwoorden in het onder-
zoek Een kwestie van mannelijkheid. Om deze vragen te kunnen beant-
woorden moesten we een instrument ontwikkelen waarmee het beleid 
geanalyseerd zou kunnen worden. 

Twee bronnen stonden ons ter beschikking. Ten eerste het beleids-
onderzoek dat in de loop der jaren enkele belangrijke instrumenten voor 
beleidsevaluatie heeft ontwikkeld; ten tweede de Emancipatie Effect 
Rapportage, een instrument dat specifiek is toegerust op effect van alge-
meen beleid op de posities van vrouwen. Op basis van deze kennis heb-
ben wij een toets ontwikkeld gericht op het ontsluiten van vooronder-
stellingen die aan het beleid ten grondslag liggen. Dit noemden wij de 
Normativiteit-toets, of kortweg de N-toets. 
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De N-toets kent twee niveaus. Allereerst is er een analyse van het be-
leid binnen de directe beleidscontext, bij voorbeeld de doel-
formuleringen en argumentatie van het beleid; vervolgens worden 
beleidsvoornemens onderzocht in de brede maatschappelijke context 
waarin het beleid zal functioneren. Op het eerste niveau gaat het dan om 
een beoordeling van de manier waarop het probleem is geformuleerd 
(verwijst die naar een werkelijkheid van vooral mannen?), de operationa-
lisering van kernbegrippen (gaat achter 'neutrale' begrippen een manne-
lijke perceptie schuil?) en de validiteit van het beleid (zijn de maatrege-
len dermate eenzijdig dat niet verwacht kan worden dat beleidsdoelen 
worden gehaald?). 

Op het tweede niveau handelt het vooral om de normen- en waarden-
systemen die het beleid schragen en om een reflectie op de gewenste 
eindtoestand. De vraag is dan niet alleen, welke normen door het beleid 
worden gemobiliseerd — en verwijzen deze vooral naar de metaforen 
voor mannelijkheid? — maar ook welke aspecten van het maatschappelijk 
leven onzichtbaar raken in het beleid, en hoe het beleid er uit zou kun-
nen zien als er sprake zou zijn van een meer evenwichtige normering (zie 
voor een theoretische uiteenzetting: Brouns en Scholten, 1997, hoofd-
stuk 4). In deze toets maken we niet alleen gebruik van de genoemde 
metaforen van mannelijkheid, maar ook van hun contrasten: sociale co-
hesie, kwetsbaarheid, waardering van emoties en afhankelijkheid. 

De N-toets is toegepast op de nota Preventieve en curatieve jeugdzorg. 
Beleidskader 1996-1999; terugblik en perspectief. 2  Doel van deze nota is te 
komen tot een geïntegreerde aanpak van de jeugdzorg, waarbij het be-
leid van drie ministeries, te weten VWS, OC&W en Justitie, beter op el-
kaar wordt afgestemd. Gesteld wordt dat een dergelijke aanpak gunstig 
zal uitwerken voor het oplossen en vooral voorkomen van problemen 
onder en met jongeren. 

Het beleid rust op twee belangrijke peilers: het preventief en het cura-
tief jeugdbeleid. Het doel van het preventieve beleid is 'het verbeteren 
van maatschappelijke kansen en perspectieven voor jeugdigen'. Het doel 
van het curatieve beleid is om door een vraaggericht aanbod aan de 
kwetsbare jeugdigen, de jeugdigen zo snel mogelijk terug te leiden naar 
de reguliere voorzieningen. De problemen van de jeugd worden in de 
nota in verband gebracht met kwetsbaarheid. 

Jeugdigen zijn, volgens de nota, in meerdere opzichten kwetsbaar en 
behoeven bescherming, niet alleen vanuit een moreel of fysiek oogpunt, 
maar ook in juridische zin. In 1995 is in Nederland het verdrag van de 
Verenigde Naties uit 1989 inzake de rechten van het kind in werking ge-
steld. Volgens dit verdrag hebben kinderen onder meer recht op bescher-
ming tegen ernstige bedreiging van hun lichamelijke integriteit en ont-
wikkeling, ze hebben recht op het uiten van een eigen mening en het 

2 De N-toets is ook nog toegepast in een analyse van de grondslagen van de nota Kennis in 

beweging (1995). 
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Toepassing van de N-toets 
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recht op informatie die nodig is voor hun meningsvorming. De rechten 
reflecteren de toegenomen mondigheid en versterken de rechtspositie 
van kinderen, maar noodzaken ook tot aanvullend overheidsbeleid. Im-
mers, de overheid moet waarborgen dat de kinderen deze rechten kun-
nen genieten. Dit betekent dat alle jeugdigen in principe onderwerp zijn 
van beleidsmatige zorg. Vraag is echter of aan dit streven wordt beant-
woord. 

Nadere beschouwing van de nota brengt aan het licht dat het niet de 
kwetsbaarheid van jeugdigen in algemene zin is die de overheid zorgen 
baart, maar de specifieke kwetsbaarheid van een afgebakende groep jon-
geren. '[Z]o'n 15% van de jeugdigen heeft verhoudingsgewijs minder 
kansen en mogelijkheden of kan op één of meerdere domeinen de gebo-
den kansen en mogelijkheden niet verzilveren. Een aantal van hen hééft 
problemen, een aantal van hen veroorzaakt problemen waar hun omge-
ving last van heeft.' Met kwetsbare jeugdigen wordt verwezen naar jeug-
digen die 'telkens weer in hun contacten met voorzieningen te maken 
[krijgen] met de controlerende en sanctionerende aspecten ervan en 
daardoor onvoldoende [profiteren] van het positieve aanbod'. De kwets-
baarheid van de 15% jeugdigen wordt in het eerste deel van de nota, in 
de hoofdtekst, soms in verband gebracht met allochtone afkomst en 
soms met sociale klasse; sekse speelt geen enkele rol. Alleen incidenteel 
is er een verwijzing naar 'meisjes die hun achterstand hebben ingelopen'. 

De groep maatschappelijk kwetsbare jeugdigen, in de nota ingeperkt 
tot een 15%-groep, wil men binnen het preventief beleid meer kansen en 
perspectieven bieden; binnen het curatief beleid moet deze groep wor-
den geholpen door een efficiënt werkend zorgstelsel dat hen snel terug-
leidt naar de reguliere voorzieningen. De vraag is vervolgens of de jeug-
digen die weinig kansen en perspectieven hebben dezelfde jeugdigen zijn 
als de groep kwetsbare jeugdigen die aanspraak maakt op de specifieke 
jeugdzorgvoorzieningen. Uit de bijgevoegde cijfers in het tweede deel 
van de nota blijkt dat de groep kwetsbare jeugdigen die een beroep doet 
op specifieke voorzieningen over een kenmerk beschikt dat in de hoofd-
tekst van de nota onvermeld blijft: zij bestaat voor het grootste gedeelte 
uit jongens. Jongens vormen de meerderheid van de jeugdigen met 
gedragsproblemen, waaronder gokken en het gebruik van alcohol en 
drugs; jongens vormen een zeer ruime meerderheid van de criminele 
jeugdigen; vooral jongens verzuimen op school; jongens vormen de 
meerderheid van de jeugdigen die thuisloos zijn en de meerderheid van 
de leerlingen in het speciale onderwijs. Bovendien maken jongens vaker 
dan meisjes gebruik van de hulpverleningsvoorzieningen, met uitzonde-
ring van de preventieve voorzieningen. 

Het probleem van de maatschappelijk kwetsbare jeugd blijkt dus in 
hoge mate een geseksueerd (gendered) probleem te zijn. Dit wordt echter 
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niet als zodanig erkend, noch in de probleemformulering noch in de in-
strumenten. Dit heeft consequenties voor de effectiviteit van het beleid. 
Het is namelijk nog maar de vraag of de overheid erin slaagt om met be-
hulp van het jeugdzorgbeleid de maatschappelijke kansen en perspectie-
ven van jeugdigen in algemene zin te verbeteren, omdat zij in hoofdzaak 
toch is gericht op de 15% jongeren (= jongens) die problemen veroorza-
ken. Een deel van de problemen van jeugdigen komt nauwelijks aan bod 
in de 'beleidswerkelijkheid', in het bijzonder emotionele problemen (die 
zich voornamelijk bij meisjes voordoen: SCP, 1994; Brouns en Scholten, 
1997). 

Een van de onbedoelde effecten is dat de problematische werkelijk-
heid van meisjes minder aandacht krijgt. Terwijl meisjesproblemen min-
der aandacht krijgen, worden jongensproblemen als algemeen voorge-
steld en niet als problemen van jongens. Het huidige aanbod laat reeds 
zien dat overheidsuitgaven ten aanzien van jeugdzorgvoorzieningen niet 
gelijkelijk over de jeugd worden verdeeld. Wanneer deze uitgaven wor-
den gekoppeld aan de factor sekse blijkt haarscherp dat het grootste deel 
van de uitgaven wordt besteed aan de opvang en hulpverlening van jon-
gens. 

Wanneer we nagaan welke maatschappelijke waarden zijn vertegen-
woordigd in het beleid, dan blijkt dat niet alleen een deel van de proble-
men van jeugdigen niet aan bod komt, maar dat ook een deel van de 
voor jeugdigen waardevolle maatschappelijke activiteiten afwezig zijn. 
Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop begrippen concreet worden 
ingevuld. Het verbeteren van maatschappelijke perspectieven is beperkt 
tot de onderwijsparticipatie en arbeidsmarktparticipatie van jeugdigen. 
De participatie van jeugdigen in de thuissituatie en de participatie in de 
sociale sfeer, met andere woorden de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
wordt alleen meegenomen voor zover het de arbeidsmarktparticipatie 
positief beïnvloedt. 

Het accentueren van 'sociale binding' is duidelijk bedoeld in de rich-
ting van een binding aan een bedrijf c.q. werkgever. De kwaliteit van het 
bestaan wordt op deze wijze ingeëngd tot sociaal-economische aspec-
ten; de sociaal-culturele aspecten blijven daarbij onderbelicht. Zo is bij 
voorbeeld de voor jeugdigen zeer betekenisvolle vrijetijdscultuur afwe-
zig. Het hebben van een baan is de panacee voor alle individuele èn 
maatschappelijke problemen. 

Hierin zien we duidelijk een normering in termen van de metaforen 
voor mannelijkheid: kostwinnerschap en beheersing. Wat onzichtbaar 
blijft is de sociaal-emotionele zorg en ontplooiing. Zichtbaar is ook het 
beeld van mannelijkheid als tijdelijke en openlijke grensoverschrijding. 
Dit grensoverschrijdend gedrag, tot uitdrukking komend in de gedrags-
problemen van jeugdigen, wordt als problematisch beschouwd in relatie 
tot etnische achtergrond en sociaal-economische positie, maar krijgt een 
vanzelfsprekend karakter in termen van mannelijkheid. 
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De andere beelden van mannelijkheid liggen opgesloten in de gehan-
teerde begrippen die een centrale rol spelen in het beleid. Een goed 
voorbeeld is de wijze waarop 'sport' in de nota wordt opgevoerd als mid-
del ter bevordering van de sociale binding. Door sport te verbinden met 
sociale participatie wordt de lichamelijke prestatie impliciet als een mid-
del beschouwd tegen kwetsbaarheid en voor sociale binding. De vraag is 
of sport op deze manier niet al impliciet is verbonden aan gedrag van 
jongens. 

Op grond van de analyse concluderen wij dat ook voor beleidsmakers 
mannelijkheid een precaire aangelegenheid is. Het gemak waarmee 
meisjes tot probleemcategorie worden geformuleerd vormt het spiegel-
beeld van het ongemak waarmee jongens als probleemcategorie worden 
gedefinieerd. Jongens hebben in het beleid geen sekse, daar waar meisjes 
soms met huid en haar worden opgeslokt door hun sekse. Angst voor 
stigmatisering van jongens moet ten grondslag liggen aan deze niet-
aanwezigheid van de mannelijke sekse. De geschetste problemen van de 
jeugdigen zijn in belangrijke mate verbonden met een soort hyper-
mannelijkheid: een uitvergroting van normale elementen van mannelijk-
heid, zoals competitie, lichamelijk krachtsvertoon en ook grens-
overschrijding. Des te merkwaardiger dat sekse volledig afwezig is. 

Tegelijkertijd kunnen we constateren dat de oplossingen voor deze 
(gedrags)problemen in belangrijke mate wel weer worden gezocht in ste-
reotiepe mannelijke beelden als (de groei naar) de kostwinner, het krach-
tige lichaam (sport), terwijl deze mannelijkheid ook de grondslag van het 
probleem vormt. Kennelijk is mannelijkheid dermate precair dat de 
sekse van de problematische categorie jongeren wordt verhuld; tegelij-
kertijd blijkt het, op onzichtbaar niveau, als waardenstelsel een sturend 
principe te zijn voor het beleid. 

In het licht van het in Nederland in werking getreden VN-verdrag in-
zake de rechten van het kind betekent dit dat de inhoudelijke bijdrage 
van de overheid om jeugdigen ervan te verzekeren om deze rechten te 
kunnen genieten niet sekseneutraal is. Om te kunnen beantwoorden aan 
de geest van het VN-verdrag zou de jeugdzorg een pluriform beleid te 
zien moeten geven, zeker voor wat betreft sekse. Het ogenschijnlijk 
sekseneutrale beleid heeft echter ten dele seksespecifieke effecten. Dit 
bevestigt eens te meer dat de rechten die in formele zin gelijk zijn in ma-
teriële zin een ongelijke uitwerking kennen. 

Toekomst 
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'De kwestie van mannelijkheid' die hier aan de orde wordt gesteld kan 
echter niet worden gereduceerd tot een pleidooi voor een seksespecifiek 
beleid. Een reflectie vanuit het perspectief van mannelijkheid moet 
handvatten bieden om alternatieve beleidswegen in te slaan, die het di-
lemma van seksespecificiteit en sekseneutraliteit ontwijken. Dat kan on-
zes inziens door op het terrein van sekse een pluriform beleid te voeren. 
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Alternatieve beleidsopties zoeken we primair in de contrasten van de 
dominante beelden van mannelijkheid: sociale cohesie, waardering van 
emoties en afhankelijkheid. Dergelijke aangrijpingspunten zijn in eerste 
aanleg in de beleidstekst aanwezig, maar worden nergens volledig uitge-
werkt naar de leefwereld van hedendaagse jongens. De jongens worden 
eerder impliciet bevestigd in hun jongens-zijn, dan dat ze leren na te 
denken over de wijze waarop mannelijkheid wordt ingevuld. 

Idealiter zal een alternatief beleid primair de rol van mannelijkheid 
erkennen en vervolgens ook andere dan met mannelijkheid geassoci-
eerde waarden nadrukkelijk in het beleid naar voren schuiven. Zo kan bij 
voorbeeld, in het kader van sociale bindingen en emotionele ontwikke-
ling van jongeren, de zorgparticipatie meer dan nu het geval is worden 
benadrukt. Ook kan gedacht worden aan het stimuleren van de betrok-
kenheid van vaders in de opvoedingsondersteuningsprogramma's. 

Andere aspecten van 'kwetsbaarheid' die nu nog onderbelicht zijn ge-
bleven kunnen beleidsmatig verder worden uitgewerkt, zoals het zelf-
beeld van jongeren en sociale vaardigheden. Good practices kunnen ge-
creëerd worden door groepen jeugdigen van elkaar te laten leren: het 
bevorderen van de integratie van gehandicapte jeugdigen kan worden 
gecombineerd met het preventieprogramma voor jeugdige criminelen; 
allochtone meisjes die een achterstand hebben in het onderwijs worden 
bijgeschoold door medescholieren enzovoort. Naast 'sport' als samen-
bindend middel kan ook gedacht worden aan andere uitingen in de 
vrijetijd-cultuur om de sociale cohesie te bevorderen, denk maar aan 
jeugdtheater. 'Maatschappelijk perspectief' in termen van opleiding en 
arbeid kan aldus worden uitgebreid met aandacht voor de sociale, emo-
tionele en zorg-zelfstandigheid van jeugdigen. 

Het betrekken van een breed scala van waarden in het beleid is niet 
alleen een adequate manier om emancipatievraagstukken in het alge-
meen beleid te integreren, maar naar onze overtuiging leidt het ook tot 
een bijdrage aan de kwaliteit van het beleid. Alvorens tot wijziging van 
het beleid te kunnen komen is echter reflectie op het 'normale' beleid 
geboden, en daar - zo vermoeden wij - liggen de grootste drempels. De 
praktijk van de gewoontevorming, de vele tradities die ook in het beleid 
zijn ontstaan, kunnen even vele hindernissen zijn in een veranderings-
proces. Maar nu vrouwen hun deel van het seksecontract hebben gewij-
zigd - en andere maatschappelijke rollen op zich nemen - wordt de pro-
blematische kant van het mannelijk deel van dat contract steeds beter 
zichtbaar. Vroeg of laat krijgen ook mannen een sekse. 
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Ongeveer een derde van alle juristen werkt in de klassieke juridische be-
roepen, als rechter, officier van justitie, advocaat of notaris.' De positie 
en rol van vrouwen in deze beroepen is de laatste decennia aanzienlijk 
versterkt. Sommigen spreken over de 'feminisering' van de juridische 
beroepen. In dit artikel zal ik een overzicht geven van de resultaten van 
onderzoeken die naar dit onderwerp in Nederland hebben plaatsgevon-
den. 

Deze onderzoeken vallen in twee typen uiteen. In het eerste type wordt 
gekeken naar de distributie van vrouwen over de juridische beroepsgroe-
pen. Vragen als hoeveel vrouwen zijn er in deze verschillende beroepen, 
hoe zij zijn verdeeld over verschillende specialisaties en functieniveaus, 
en hoe dit in de tijd is veranderd, kunnen met behulp van de beschikbare 
gegevens en onderzoeksresultaten vrij volledig worden beantwoord. De 
eerste drie paragrafen van dit artikel zijn hieraan gewijd. 

Het tweede type onderzoek probeert verschillen tussen vrouwen en 
mannen te beschrijven. Vanwege de toegenomen participatie van vrou-
wen is een veelgehoorde vraag of het wat uitmaakt in de werkwijze of in 
de resultaten van het juridische werk. 2  Hebben vrouwen een andere stijl 
van werken? Zijn vrouwen beter? Tussen deze vragen en de beschikbare 
gegevens ligt een diepe kloof. Ten opzichte van het vorige type onder-
zoek is het aantal mogelijke vragen veel groter, zijn de variabelen moeilij-
ker meetbaar en is de interpretatie van de gegevens gecompliceerder. 

Hierbij speelt een rol dat onderzoek naar de invloed van een enkel 
persoonskenmerk zoals sekse op bij voorbeeld de beslissingen van rech-
ters buitengewoon moeilijk is. Dat onderzoek zou immers alle andere 
factoren die van invloed zijn moeten kunnen uitschakelen. Het in Neder-
land aanwezige onderzoeksmateriaal laat toe iets te zeggen over de intel-
lectuele capaciteiten, motieven, ambities, specialisatiewensen en bejege-
ning van cliënten. Aan deze aspecten is het tweede deel van het artikel 
gewijd. 

• De auteur is als universitair docent verbonden aan de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid 

van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Zij dankt Nienke 

Doornbos en Jet Tigchelaar voor hun commentaar op een eerste versie van dit artikel. 
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De deelname van vrouwen 
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Het aandeel van vrouwen in de rechtenstudie is jarenlang tussen de 
twintig en dertig procent geweest, maar neemt sinds de jaren tachtig 
sterk toe en is nu zo'n 52 procent. Vanwege deze toename en vanwege de 
toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen is ook het aantal vrouwe-
lijke juristen werkzaam in een klassiek juridisch beroep sterk gegroeid. In 
West-Europa en de Verenigde Staten is de toegenomen deelname van 
vrouwen aan de juridische beroepen dan ook een van de meest zichtbare 
veranderingen in deze beroepen van de afgelopen decennia. 3  

Tabel 1 geeft een overzicht van het aandeel van vrouwen in de rechten-
studie en de klassieke juridische beroepen in Nederland vanaf 1950. De 
eerste vrouwelijke advocaat werd in 1903 beëdigd en de eerste vrouwe-
lijke rechter en notaris werden in 1947 benoemd (Sloot, 1980a; 1980b). 
Vervolgens steeg de deelname van vrouwen aan de advocatuur van zes 
procent in 1953 tot dertig procent in 1994. 

De rechterlijke macht liet eenzelfde ontwikkeling zien, zij het dat de 
toename later op gang kwam. Het percentage vrouwelijke rechterlijke 
ambtenaren in opleiding (raio's) steeg vanaf het begin van deze opleiding 
in 1957 van nul naar 78. Binnen de rechterlijke macht was in 1986 vijftien 
procent van de full-time leden van de 'gewone' rechterlijke macht vrouw. 
In 1990 was dit percentage gegroeid tot negentien procent (tezamen met 
de deeltijdrechters was de groei van 19 tot 22 procent). 4  Deze ontwikke-
ling zette zich door; in 1995 was 33 procent van de leden van de rechter-
lijke macht een vrouw. 5  Vrijwel alle vergelijkbare beroepen laten een- 

1 Het VSNU-rapport van de onderwijsvisitatie Rechtsgeleerdheid van januari 1997 vermeldt 

dat er in 1994 31.000 juristen in Nederland werkzaam waren in functies van minimaal 12 

uur per week, van wie 8500 als advocaat, 1196 als notaris, 2500 als kandidaat-notaris en 

ruim 2100 als magistraat (zittende en staande magistratuur, inclusief raio's). 

2 'Straffen vrouwen milder, of misschien juist strenger dan mannen? De hamvraag', aldus de 

journaliste Van der Wal in De Volkskrant van 2 april 1994. 

3 Zie voor de VS Fuchs Epstein, 1983; voor Duitsland Schultz, 1990; voor Frankrijk Soulez 

larivière, 1987 en voor België Sabbe & Huyse, 1994. Onder anderen Sloot (1980a en1980b), 

Klijn (1981), Roos (19811 en Kester & Huls (1992) wezen op de toestroom van vrouwen in 

de balie in Nederland. En in week- en dagbladen verschenen artikelen met titels als: 'De 

opmars van vrouwe justitia'. 
4 Het betreft hier de leden van de gewone rechterlijke macht, dus exclusief degenen die 

werkzaam waren in de administratieve rechtspraak, de onbezoldigd rechter plaatsvervan-

gers en de raio's. 

5 De percentages over de rechterlijke macht zijn alle gebaseerd op de Naamlijst Leden 

Rechterlijke Macht. Het Jaarboek Emancipatie 1997 Arbeid en zorg, p. 147 vermeldt 35 

procent vrouwen in 1995. Dit percentage is gebaseerd op de voortgangsrapportages van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In tegenstelling tot de eerder genoemde 

percentages zijn hier onder meer ook de gerechtsauditeurs opgenomen, derhalve zijn de 

percentages niet goed vergelijkbaar. 
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Tabel 1: Het aandeel van vrouwen in de rechtenstudie, de raio-opleiding, de rechter-

lijke macht (zowel zittende magistratuur als openbaar ministerie), de zittende 
magistratuur, het openbaar ministerie, de advocatuur, de kandidaat-notarissen en de 

notarissen van 1950-1995 (in procenten) 

Jaar 	r.std. 	raio's 	rm 	ZM 	om 	adv. 	knd.n 	not. 

1950 	30 	- 	> 1 	>1 	o 	- 	3 	>1 
1952 	- 	_ 	 o 	6 	- 
1955 	30 	- 	 - 	- 	- 

1957 	- 	o 	 - 	- 	- 
1960 	26 	- 	- 	 - 	8 	5 	1 

1961 	- 	- 	 - 	- 	9 	- 
1964 	- 	- 	2 	 - 	- 	- 
1965 	23 	- 	 - 	- 	- 	3 	1 
1966 	- 	23 	 - 	- 	- 	- 
1967 	- 	20. 	 - 	_ 	_ 

1968 	- 	12 	 - 	- 	- 
1969 	- 	15 	3 	- 	o 	- 	- 
1970 	20 	41 	 3 	>1 	11 	3 	1 

1971 	21 	19 	 - 	- 	- 

1972 	- 	24- 	 - 	12 	- 
1973 	- 	23 	 7 	- 	13 	- 
1974 	22 	- 	7 	8 	7 	16 	- 

1975 	24 	30 	 - 	- 	16 	4 	2 
1976 	26 	28 	 - 	16 	- 
1977 	27 	34 , 	- 	- 	15 	- 
1978 	29 	33 	 - 	- 	16 	- 
1979 	30 	41 	7 	- 	- 	17 	- 

1980 	33 	32 	 - 	18 	18 	6 	2 
1981 	- 	43 	 - 	- 	19 	- 

1982 	- 	45 	 - 	- 	20 	- 
1983 	- 	53 	 _ 	- 	20 
1984 	- 	48 	 - 	- 	20 
1985 	44 	50 	 - 	- 	21 	9 	3 
1986 	- 	51 	15 	16 	12 	21 	- 

1987 	- 	55 	 - 	- 	22 
1988 	- 	52 	 - 	- 	24 

1989 	- 	58 	 - 	- 	25 
1990 	48 	59 	19 	20 	16 	26 	16 	3 
1991 	- 	60 	 - 	- 	27 
1992 	- 	60 	 -- 	 27 
1993 	- 	65 	 - 	- 	30 

1994 	- 	68 	 - 	- 	- 	42 	3 
1995 	51 	68 	33 	34 	33 	- 	- 	-  

Bronnen; voor rechtenstudenten van 1950-1980 Roos, 1981, pp. 16-17; voor rechtenstudenten 

van 1985-1995 Jaarboek Emancipatie, 1997; voor raio's de jaarverslagen van de raio-opleiding; 

voor de rm 1964, 1969, 1973 en 1979 Sloot 1980; voor de rm, zm en om van 1986 en 1990 De 

Groot-van Leeuwen, 1991; voor de advocatuur Klijn, Kester & Huls 1992, alsmede jaarverslagen 

NOVA: voor het notariaat Klijn, 1997. 
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zelfde snelle toename van vrouwen sinds de jaren zeventig zien. 6  Het 
notariaat vormt hierop een uitzondering. Tussen 1960 en 1994 is het per-
centage vrouwelijke notarissen van een naar drie procent gestegen. Som-
mige beroepen of specialisaties worden grotendeels door vrouwen, an-
dere grotendeels door mannen uitgeoefend (de zogeheten horizontale 
segregatie); zo zijn bij voorbeeld in de (para)medische en verzorgende 
beroepen vrouwen veruit in de meerderheid en in de sfeer van techniek 
en transport zijn vooral mannen werkzaam (Jaarboek Emancipatie, 
1997). 

Doet deze vorm van segregatie zich ook voor bij het juridisch beroep? 
Een eerste indicatie kan worden verkregen door te kijken naar een moge-
lijk verschil in deelname aan de zittende en staande magistratuur. Uit 
tabel 1 blijkt dat het verschil in de vertegenwoordiging van vrouwen in 
de zittende en staande magistratuur slechts zeer gering is, zodat van ho-
rizontale segregatie in deze vorm niet kan worden gesproken. 

Horizontale segregatie zou ook kunnen blijken uit een concentratie 
van vrouwen en mannen op uiteenlopende rechtsterreinen. Voor de spe-
cialisatie binnen de rechterlijke macht beschik ik slechts over een enkele 
aanwijzing, daar de vrouw-man verhouding van de leden van de studie-
kringen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) niet 
bekend is. Wel bekend is de verhouding binnen de besturen ervan. De 
Studiekring Familie- en Jeugdrecht is de enige met een meerderheid van 
vrouwelijke bestuursleden (in totaal zeven van wie zes vrouwen). 

Over de advocatuur weten wij meer. Van Leeuwen c.s. (1996) vonden 
significante verschillen tussen vrouwen en mannen naar de rechts-
terreinen waarop zij werkzaam zijn: binnen het toevoegingsterrein zijn 
meer vrouwen dan mannen werkzaam op het gebied van personen- en 
familierecht, sociale zekerheidsrecht en vreemdelingenrecht, op het ge-
mengd terrein zijn minder vrouwen dan mannen werkzaam op het ge-
bied van arbeidsrecht en bouwrecht en binnen de commerciële sfeer zijn 
op elf van de twaalf onderscheiden categorieën, zoals bankrecht, 
belastingrecht en faillissementsrecht, minder vrouwen werkzaam. Hier is 
dus wel sprake van horizontale segregatie. 

Een lagere plaats in de hiërarchie 
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'Het probleem is niet om bekwame vrouwen op topposities te krijgen, 
maar om ze daar te houden', aldus de openingszin van een column van 
Brinkgreve (1997). Voor het juridisch beroep bestaat echter het probleem 
toch ook nog uit het werven van vrouwen voor topposities. Net  zoals bij 
het wetenschappelijk personeel aan de universiteiten, waar vrouwen een 

6 Zie voor de loopbanen van vrouwelijke en mannelijke academici aan Nederlandse 

universiteiten van 1974-1985 H.A. Becker & A.M.G. Beekes, 1989 en voor de deelname van 

vrouwen aan deze beroepen en aan politiek en openbaar bestuur in 1992 en 1995 het 

Jaarboek Emancipatie 1997. 
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Tabel 2: Verdeling van vrouwen over drie functieniveaus van de rechterlijke 
macht, in 1974, 1986, 1990 en 1995 (absoluut en procentueel) 

Niveau 1974 	1986 	1990 	1995 
N Wo 	N Vo N 0/o 	N % 

Hoog 	 1 	1,3 	3 3,5 	5 	5,5 	7 	7,4 
Leden HR, om HR 
Presidenten, P.G:s, 
Hoofd-officieren 

Midden 	 4 	1,4 	44 9,4 	81 14,5 	165 23,3 
Raadsheren bij hoven, 
Vice-presidenten hoven/ 
rechtbanken, kantonr, 
Off.v.justitie le kl. 

Laag 	 31 11,0 	95 25,1 	112 27,8 	351 45,6 
Rechters bij de 
rechtbanken en 
Off. v. justitie 

Bronnen: voor 1974: Groenendijk, 1975; voor 1986 en 1990: De Groot-van Leeuwen, 
1991. Alle tellingen zijn gebaseerd op de Naamlijst Leden Rechterlijke Macht. 

derde van de aio-plaatsen bezetten, maar waar slechts vier procent van 
de hoogleraren een vrouw iS7 , geldt: hoe hoger de positie in een beroeps-
groep, hoe lager de participatie van vrouwen. Deze zogeheten verticale 
segregatie is al in tabel 1 zichtbaar bij het notariaat: terwijl het percen-
tage vrouwelijke notarissen slechts drie is, vormen vrouwen bij de 
kandidaat-notarissen 42 procent van de populatie. Hetzelfde verschijnsel 
zien we bij de rechterlijke macht. In 1995 was er bij voorbeeld een vrou-
welijke president van een arrondissementsrechtbank en er waren geen 
vrouwelijke procureurs-generaal. Tabel 2 laat de verdeling van vrouwen 
en mannen over de verschillende functieniveaus van de rechterlijke 
macht zien. 

Ook binnen de advocatuur bestaat verticale segregatie. In 1992 was het 
aandeel van vrouwen op advocatenkantoren met minder dan vijf werk-
nemers 28 procent, op kantoren met vijf tot tien werknemers 21 procent 
en op kantoren met tien en meer werknemers 20 procent (CBS, 1994). En 
van de grote kantoren maken maar heel weinig vrouwen deel uit van de 
maatschap. Zo is bekend dat in 1990 geen van de tien grootste kantoren 
meer dan drie vrouwelijke compagnons had (Swaab, 1990). Bovendien 
nemen meer vrouwen dan mannen deel aan de gefinancierde rechtsbij-
stand: respectievelijk 99 en 94 procent in 1979 en 93 en 76 procent in 

7 Bij de rechtenfaculteiten was in 1995 zes procent van de hoogleraren vrouw en 41 procent 

van de aio's (Jaarboek Emancipatie, 1997, p. 151). 
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1993. Ook is de gemiddelde tijdsbesteding aan toevoegingen van vrou-
wen groter dan mannen: respectievelijk 68 en 45 procent in 1979 en 46 
en 25 procent in 1993 (Van Leeuwen c.s., 1996). 

Verticale segregatie kan nog op een andere wijze zichtbaar worden, 
namelijk via de bestuurs- en redactielidmaatschappen van de belang-
rijke gremia. Enkele voorbeelden. Van het uit negen leden bestaande 
hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak maakten 
in 1995 en 1996 respectievelijk een en twee vrouwen deel uit, terwijl in de 
besturen van de secties een min of meer representatieve vrouw-man ver-
houding bestaat. 8  De redactie van het Tijdschrift voor de rechterlijke 
macht (Trema) bestond in 1996 uit twee vrouwen en zes mannen. Van de 
uit negen leden bestaande Algemene raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten waren in 1964 geen, in 1969 een, in 1974 geen, in 1979 twee en 
in 1995 een vrouw lid. Tot slot: het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat 
en Registratie (WPNR) heeft negen mannelijke redacteuren en het Neder-
lands Juristenblad (NJB) heeft zeven redacteuren van wie een vrouw. 

Een lagere carrièresnelheid 
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We zien in de traditionele mannenberoepen als die van notaris, advocaat 
en rechter het omgekeerde optreden van wat er gebeurt in de traditio-
nele vrouwenberoepen; daar zijn de mannen nieuwkomers en deze ne-
men al snel de hogere posities in. Over het algemeen wordt de ongelijke 
verdeling van vrouwen en mannen over verschillende functieniveaus, 
verticale segregatie, beïnvloed door het niveau van de instroomfuncties 
en door de doorstroomsnelheid. 

Sanders (1991) constateerde dat vrouwen met een 'mannelijke' hogere 
beroepsopleiding in lagere aanvangsbanen terecht komen dan mannen 
met diezelfde opleiding. 8  Mannen kregen een hoger salaris, meer zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid in hun aanvangsbaan dan vrou-
wen. Ook in de rechterlijke macht verschillen de startposities. Er zijn 
twee toegangswegen tot de rechterlijke macht, een interne en externe 
weg. Via de interne weg, de raio-opleiding, kan men rechter of officier 
van justitie worden, via de externe weg, minstens zes jaar werkervaring 
als jurist, kan men bovendien ook direct in de andere posities, bij voor-
beeld die van raadsheer komen. Het merendeel van de leden van de zit-
tende magistratuur begint als rechter in een rechtbank en het merendeel 
van de staande magistratuur als officier van justitie. In de overige, hogere 

8 Het bestuur van de sectie raadsheren bestaat uit twee vrouwen en drie mannen, de sectie 

rechters drie vrouwen en drie mannen, de sectie kantonrechters uit twee vrouwen en acht 

mannen, de sectie O.M. uit twee vrouwen en vier mannen en de sectie raio's uit vier 

vrouwen en drie mannen. 

9 Veel resultaten van onderzoek die in deze paragraaf en elders in het artikel aan de orde 

komen zijn gerapporteerd begin jaren negentig en uitgevoerd eind jaren tachtig. Het is 

derhalve goed mogelijk dat juist gezien de sterk veranderde positie van vrouwen 

herhalingsonderzoek in de jaren negentig (iets?) andere resultaten zal laten zien. 
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aanvangsfuncties stroomden veel meer mannen dan vrouwen in. Man-
nen worden bij voorbeeld veel vaker dan vrouwen meteen als kanton-
rechter, raadsheer van het hof en de Hoge Raad aangesteld (De Groot-
van Leeuwen, 1991). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de verticale 
segregatie in de juridische beroepsgroepen waaruit wordt gerecruteerd, 
zoals het wetenschappelijk personeel van de universiteiten en de advo-
catuur. 

Naast dit verschil in startposities kan ook een verschil tussen vrouwen 
en mannen in de tijd die het duurt voordat zij een hogere functie krijgen, 
een rol spelen bij de verticale segregatie in een beroep. Uit mijn onder-
zoek (1991) bleek dat voor elke carrièrestap in de zittende magistratuur 
geldt dat vrouwen er langer over doen dan mannen. ,0  De carrièrestap 
van rechter naar kantonrechter vergt voor vrouwen gemiddeld zeseneen-
half jaar en voor mannen vijf jaar, de overstap van rechter naar vice-
president van een rechtbank duurt voor vrouwen gemiddeld 7,8 jaar en 
voor mannen gemiddeld 5,7 jaar. De promotie van rechter naar raads-
heer ten slotte duurt voor vrouwen gemiddeld 8,9 jaar en voor mannen 
6,4 jaar. Kortom: mannen maken sneller carrière dan vrouwen. Deze be-
vinding komt overeen met de resultaten van onderzoek onder andere 
beroepsgroepen." 

Een beter brein? 
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Zoals aan het begin van dit artikel is aangekondigd zal het hierna vol-
gende niet zozeer gaan over de plaats van vrouwen in de juridische be-
roepen, maar over de manier waarop en de mate waarin vrouwen en 
mannen mogelijk van elkaar verschillen. Ik begin met de intellectuele 
capaciteit; daarna volgen ambities, bejegening en specialisatiewensen. 12  

'Vrouwen doen het beter', zo luidt de kop van een artikel in Sun (1996) 
over de prestaties van vrouwen in het onderwijs, waarin onder andere 
staat vermeld dat meisjes betere resultaten hebben op middelbare scho- 
len. 13  Dat roept de vraag op of het hoge percentage vrouwelijke raio's (zie 

10 Deze resultaten zijn gebaseerd op een paarsgewijze vergelijking van full-time werkende 

vrouwen en mannen met een zelfde aanvangsfunctie, uit dezelfde leeftijdsgroep en met een 

zelfde toegangsweg. 

11 Zie voor een overzicht tot eind jaren zeventig Tijdens & De Ru, 1988. 

12 Een aspect dat in dit artikel niet aan de orde komt, is het mogelijk verschil in morele 

redeneerwijzen van vrouwen en mannen. De Groot-van Leeuwen (1992) vond dat 

vrouwelijke en mannelijke advocaten op dit punt niet verschillen, maar Jack & Jack (1989) 

vonden dit wel, op grond van dezelfde casus. Een goede interpretatie hiervan vergt nadere 

analyse en een verbinding met onderzoek naar redeneerwijzen buiten de juridische 

beroepsgroep (bij voorbeeld Komter, 1990). Dit is in het kader van dit artikel niet mogelijk. 

13 Hierin wordt tevens vermeld dat al in 1910 de psycholoog Heymans in zijn onderzoek naar 

de studieresultaten van vrouwen en mannen tot de conclusie kwam dat vrouwen beter 

presteerden. Daarbij dient wel bedacht te worden dat in die tijd sowieso geen 'gemiddelde' 

(gemotiveerde, intelligente) vrouwen gingen studeren. 
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tabel 1) al bij de aanmelding aanwezig is, of dat dit komt doordat vrou-
wen het beter doen bij de selectie. Uit de cijfers over de periode 1986 tot 
en met 1995 blijkt dat vrouwen stelselmatig beter uit de selectierondes 
naar voren komen: ieder jaar is het percentage vrouwen dat deelneemt 
aan de eerste psychotechnische test lager dan het percentage dat uitein-
delijk wordt geselecteerd. Zo was in 1986 van het totaal aantal kandida-
ten dat aan deze eerste ronde meedeed 39 procent vrouw en van de uit-
eindelijk benoemde raio's 53 procent, in 1995 waren deze percentages 
respectievelijk 64 en 78. 

Op de vraag of vrouwen en mannen verschillen in de kwaliteit van hun 
juridische werk is geen antwoord bekend. Wel heeft Malsch (1989 en 
1997) het voorspellend vermogen van vrouwelijke en mannelijke advoca-
ten onderzocht. Zij legde hun strafrechtzaken voor en vroeg de rechter-
lijke beslissing te voorspellen. Vervolgens zijn deze voorspellingen verge-
leken met de werkelijke beslissingen. Zowel vrouwen als mannen 
begonnen met een onderschatting van de strafmaat, zij het dat vrouwen 
iets realistischer waren. Dit verschil in realiteitszin nam toe als de advo-
caten geconfronteerd werden met hun verkeerde voorspellingen en ver-
volgens een nieuwe zaak kregen voorgelegd: vrouwen leerden van hun 
fouten. Het eindresultaat was dat vrouwen beter voorspelden dan man-
nen. 

Andere ambities? 
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In mijn onderzoek naar de rechterlijke macht is aan 130 leden van de 
macht onder meer gevraagd naar verwachtingen en wensen voor hun 
loopbaan (De Groot-van Leeuwen, 1991). Vrouwen en mannen komen 
overeen in het feit dat zij, als zij zich uitspreken voor een bepaalde func-
tie, de naastbijgelegen functie als een mogelijke en wenselijke carrière-
stap zien. Voor rechters geldt bij voorbeeld dat zij over het algemeen het 
vice-presidentschap, het kantonrechterschap of het raadsheerschap bij 
het hof ambiëren. De waardeverwachtingstheorie, die stelt dat vrouwen 
hun ambities afstemmen op de kansen die ze hebben, lijkt in dit opzicht 
ook voor mannen op te gaan. Er is echter ook een verschil: de hoogste 
functies zoals president van een rechtbank of hof, lid van de Hoge Raad, 
hoofdofficier van justitie of procureur-generaal worden alleen door man-
nen, en niet alleen mannen in hoge functies, genoemd. Vrouwen noe-
men deze functies alleen om aan te geven wat zij niet willen worden. 

Verder is het, zo blijkt uit hun woorden, voor veel meer mannen van-
zelfsprekend om promotie te maken dan voor vrouwen. Beiden noemen 
veelal de verantwoordelijkheid voor het gezin als een reden om naar een 
bepaalde positie te streven. Maar mannen noemen deze reden om ho-
gerop te willen, vrouwen daarentegen om niet hogerop te willen. Voor 
mannen betekent verantwoordelijkheid kennelijk de kost voor het gezin 
verdienen, voor vrouwen betekent het de directe zorg voor de dagelijkse 
gang van zaken in het gezin. Dat financiële overwegingen belangrijker 
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Een andere bejegening van justitiabelen en cliënten? 
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zijn voor mannen dan voor vrouwen wordt ook in onderzoek bij andere 
beroepsgroepen gevonden. Zo werd in een onderzoek onder weten-
schappers naar factoren die men belangrijk vindt in een baan aan de 
universiteit, de grootste verschillen in antwoorden tussen vrouwen en 
mannen gevonden in de mate waarin men de financiële beloning be-
langrijk vindt (Noordenbos, 1989). En in een onderzoek dat Hofstede 
(1995) verrichtte onder IBM-medewerkers bleek dat er slechts een di-
mensie was waarop vrouwen en mannen in 53 verschillende landen con-
sequent anders scoorden. Mannen kenden meer waarde toe aan inko-
men en promotie, vrouwen meer aan een goede werkrelatie met hun 
chef en een goede samenwerking met collega's. 14  

Uit een enquête onder vrouwelijke kandidaat-notarissen die acht jaar 
of langer geleden zijn afgestudeerd en in principe benoembaar zijn als 
notaris, blijkt dat meer dan de helft van de dertig respondenten wel de-
gelijk ambitie heeft om notaris te worden (Van Velzen c.s., 1997). Omdat 
deze enquête niet is voorgelegd aan mannen weten we helaas niets over 
de mannelijke kandidaten in dit opzicht. Duidelijk is in ieder geval wel 
dat vrouwen ambities hebben. 

Angst en vrees verspreidden zich onder journalisten, politici en sociale 
wetenschappers toen duidelijk werd dat vrouwen de mannelijke domi-
nantie van het juridisch beroep zouden doorbreken. Vrouwen, zo werd 
verondersteld, zouden milder straffen, met uitzondering van misdrijven 
op seksueel gebied. Afgezien van de vraag wat daar mis mee zou kunnen 
zijn, zijn er geen aanwijzingen voor dat dit bewaarheid werd. Sedert de 
jaren tachtig zijn de straffen in Nederland over het algemeen juist zwaar-
der geworden. 15  Het is niet na te gaan of dit dankzij of ondanks de toege-
nomen participatie van vrouwen aan de rechterlijke macht is, maar in 
ieder geval is hieruit niets te concluderen over een andere houding ten 
opzichte van justitiabelen. 

Een andere houding van beroepsbeoefenaren zou wel naar voren kun-
nen komen uit een gericht onderzoek naar de bejegening van justitiabe-
len en cliënten. Doornbos vergeleek de soort en het aantal klachten over 
vrouwelijk en mannelijke advocaten die aan de raden van discipline zijn 

14 Hofstede, 1995 p. 109. Het materiaal van het internationale IBM-onderzoek waarover 

Hofstede rapporteert stamt uit 1968-1972. 

15 Zo blijkt uit het WODC-rapport Duur en volume van Grapendaal c.s. (1997) dat de 

gemiddelde opgelegde duur van de vrijheidsstraf tussen 1985 en 1995 is toegenomen van 

13 tot 197 dagen en dat in dezelfde periode het aantal veroordelingen tot een onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf van iets meer dan 20.000 tot bijna 27.000 steeg. De belangrijkste 

oorzaken voor deze toename zijn het ernstiger worden van de criminaliteit en het strenger 

worden van het strafklimaat: ook voor vergelijkbare delicten worden tegenwoordig 

gemiddeld strengere straffen opgelegd dan tien jaar geleden. 
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Verschillende motieven en specialisatiewensen? 
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voorgelegd (Doornbos & De Groot-van Leeuwen, 1997). 16  Het blijkt dat 
vrouwen twee keer zo weinig voor de raden moeten verschijnen. Boven-
dien zijn de opgelegde maatregelen voor vrouwelijke advocaten gemid-
deld minder zwaar; voor hen resulteerde de procedure in drie procent 
van de gevallen in berisping, schorsing of schrapping, terwijl dit bij de 
mannen vijftien procent is. Ook is de aard van de klachten iets verschil-
lend. Klachten over vrouwelijke advocaten betreffen iets vaker hun juri-
dische deskundigheid, bij voorbeeld, terwijl klachten over mannen iets 
vaker gaan over belangenverstrengeling en handelingen zonder toestem-
ming van de cliënt. 

Mannelijke en vrouwelijke raio's verschillen in hun motivatie voor een 
functie in de rechterlijke macht, zo blijkt uit een enquête (De Groot-van 
Leeuwen c.s. 1997). 17  Twee derde van de vrouwen kiest voor het beroep 
van rechter of officier van justitie vanwege het juridische karakter, terwijl 
nog niet de helft (45%) van de mannelijke raio's dit motief noemt. Man-
nen kiezen vaker voor de rechterlijke macht vanwege de uitdaging en de 
afwisseling (34%) dan vrouwen (17%). Het motief van de mogelijkheid 
van flexibele werktijden en het parttime werken wordt alleen door (drie) 
vrouwen genoemd. 

Zoals we in het voorgaande lazen zijn vrouwen en mannen werkzaam 
in verschillende specialisaties, in ieder geval binnen de advocatuur. 
Maar, geven vrouwen in het juridisch beroep ook de voorkeur aan speci-
fieke specialisaties? Uit jaarlijkse enquêtes gehouden onder raio's van 
1987 tot en met 1991 blijkt dat hun voorkeur voor zittende of staande 
magistratuur niet geslachtsgebonden is. In een enquête onder leden van 
de rechterlijke macht is gevraagd aan welk rechtsterrein zij de voorkeur 
geven (losten & Van Tijn, 1991). Tabel 3 laat zien dat vrouwen en man-
nen in dit opzicht niet significant verschillen. 

Conclusies 

In het bovenstaande hebben we gezien: 
— dat vrouwen nog een minderheid zijn in de klassieke juridische beroe-
pen, maar dat dit snel verandert; 
— dat vrouwelijke advocaten veelal op andere rechtsgebieden werken dan 
hun mannelijke collegae, maar dat vrouwelijke leden van de rechterlijke 
macht geen andere voorkeur voor bepaalde rechtsgebieden hebben dan 
mannelijke; 

16 Veruit de meerderheid van de klagers zijn cliënten: in de periode van januari 1992 tot juli 

1995, waren van 933 van de 1300 klagers cliënten. Daarnaast zijn de klachten vooral 

afkomstig van advocaten, de dekens en de rechterlijke macht. 

17 Enquête verstuurd naar alle (260) raio's in 1995, respons 65% (-170). 
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Tabel 3: Specialisatiekeuze van leden van de rechterlijke macht (1991) 

Specialisatie 

Bron: Josten & Van Tijn, 1991 

% vrouwen 	% mannen 
(n=328) 	(n=673) 

Strafrecht 29 	 32 
Civielrecht 	 43 	 41 
Administratief recht 	 15 	 16 
Straf + administratief 	 0 	 1 
Straf + civiel 	 9 	 5 
Civiel + administratief 	 2 	 2 
Geen antwoord 	 2 	 3 
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— dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de hogere functies en dat 
vrouwen langzamer carrière maken dan mannen. 
Verder 
— zijn vrouwelijke advocaten beter in het voorspellen van rechterlijke be-
slissingen; 
— zijn vrouwelijke leden van de rechterlijke macht minder carrièregericht 
dan mannen; 
— zijn vrouwelijke raio's iets meer gemotiveerd door het juridisch gehalte 
van het werk en iets minder dan mannen gemotiveerd door afwisseling 
en uitdaging; 
— wordt er door cliënten over vrouwelijke advocaten minder geklaagd 
dan over mannelijke. 

Zijn hieruit meer algemene conclusies te trekken? Wat betreft de deel-
name van vrouwen aan juridische beroepen is dit relatief eenvoudig. Ta-
bel 1 laat zien dat over twintig jaar waarschijnlijk een ruime meerderheid 
van de rechterlijke macht en de helft van de advocatuur uit vrouwen zal 
bestaan. In het notariaat is gezien het stijgende percentage vrouwelijke 
kandidaat-notarissen een significante toename van het aantal vrouwen 
te verwachten. 

Het type gegevens dat gaat over het verschil tussen vrouwen en man-
nen is moeilijker te interpreteren. Oorzaak en gevolg zijn hier veelal 
moeilijk te ontwarren. Is, bij voorbeeld, het iets lagere carrièretempo van 
vrouwen een gevolg van hun neiging iets minder carrièregericht te zijn, 
of hebben vrouwen hun carrièregerichtheid aangepast aan het lagere 
carrièretempo dat bepaald wordt door hogere echelons waarin mannen 
domineren? Voorts kunnen onderzoeksresultaten worden gekleurd door 
socialisatie in de verschillende ideologisch bepaalde rollen van vrouwen 
en mannen. Mannelijke raio's bij voorbeeld zeggen vaker aangetrokken 
te worden door afwisseling en uitdaging, en vrouwelijke raio's meer door 
het juridisch karakter van het werk. Dit is wat vrouwen en mannen tradi-
tioneel geacht worden te zeggen. 
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Zowel in de juridische wereld als in de samenleving in het algemeen 
bestaan twee tradities in het denken over vrouwen en mannen. Ten eer-
ste het gelijkheidsdenken, waaronder wij de traditie verstaan waarbij uit-
gegaan wordt van principiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen en, 
ten tweede, het verschildenken: de traditie waarbij uitgegaan wordt van 
principiële verschillen tussen mannen en vrouwen. Beide tradities vin-
den we zowel bij vrouwen als bij mannen, binnen en buiten het femi-
nisme en zowel bij conservatieven als bij progressieven. En beide worden 
gehoord in de discussies over de plaats van vrouwen in het juridisch be-
roep. Zo was Drabbe (1963) in zijn denken over het werk van de rechter 
een typische verschildenker. Volgens hem zijn mannen onder meer con-
ventioneel, abstraherend, verstandelijk en actief-decisief; vrouwen zijn 
daarentegen onconventioneel, concretiserend, intuïtief en passief-
aarzelend. 

Ook in recentere discussies treffen we het verschildenken aan: 'Ik moet 
er niet aan denken dat er enkel vrouwen aan die tafel zitten. Niet omdat 
ze beter of slechter zijn, maar ze zijn anders', aldus een rechter in 1986 in 
een krant. In de enquête van 1991 onder leden van de rechterlijke macht 
treffen we zowel verschil- als gelijkheidsdenkers aan, maar de laatsten 
zijn veruit in de meerderheid. Zo is twaalf procent van de geënquê-
teerden het eens met de idee dat vrouwelijke leden van de rechterlijke 
macht familiezaken anders benaderen, terwijl 54 procent het er mee on-
eens is en meent elf procent dat vrouwelijke leden van de rechterlijke 
macht strafzaken anders benaderen, terwijl 63 procent het er mee on-
eens is (losten en Van Tijn, 1991). 

De in dit artikel gepresenteerde onderzoeksgegevens geven geen aan-
leiding deze meerderheid tegen te spreken. Vrouwen en mannen blijken 
weliswaar op vele punten te verschillen maar deze verschillen lijken 
vooralsnog te klein, of betreffen te onbelangrijke variabelen, om een sig-
nificante invloed te hebben op de praktijk van het juridisch werk. ,8  De 
enige twee uitzonderingen hierop lijken te zijn dat vrouwelijke advoca-
ten sneller leren van fouten en dat vrouwelijke advocaten minder klach-
ten krijgen dan hun mannelijke collega's. Voor zover men verschillen tus-
sen vrouwen en mannen wil benadrukken lijkt de bekende hypothese 
dat vrouwen 'niet beter zijn, maar anders' derhalve beter te kunnen wor-
den omgedraaid. 

18 Een kanttekening bij deze conclusie is dat al het onderzoek naar gelijkheid en verschil is 

uitgevoerd in een periode waarin de betrokken groepen zijn te karakteriseren als 

gemengde groepen, dus niet als min of meer gesloten mannen- of vrouwenculturen. 
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Justitiële verkenningen (Judicial exploration) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the internationally most relevant articles of each issue. The central 
theme of this issue is (vol. 23, no. 9, 1997): Women, justice and the law. 

The principle of equality 
I.E. Goldschmidt 
This article deals with equality as a fundamental human right. 
Recognition of equality as a fundamental right bas consequences for 
the implementation of this right in the legal system. Considering 
equality as a human right, with characteristics of a social right, 
demands an active government policy. Equal rights as human rights are 
not neutral but offer protection against abuse of power, protection of 
less powerful groups in society against those that have power. Thus, 
equality is a asymmetrical concept, aiming at the improvement of the 
position of women. Equal rights cannot be effective as long as the legal 
system itself is gendered, based on male dominated perspectives. It is 
important that equal rights are embedded in a legal system which is 
transformed into a system that is also reflecting the female perspective. 
The asymmetrie nature of equality poses specific demands to the 
enforcement machinery. 

The Dutch policy of preferential treatment; policy development and 
law maintenance in a European perspective 
A.G. Veldman 
For many years preferential treatment in the labour market seemed to 
be in conformity with Community law. Recently, however, the European 
Court of Justice considered a German preferential treatment regulation 
unacceptable. This judgment has stirred up the European Community 
quite considerably, as these regulations have become more or less 
accepted practice in, for instance, the Netherlands. How exactly did 
policies on preferential treatment evolve in the Netherlands? In which 
way are they regulated? And are they applied and accepted by the 
judiciary? In this article some answers will be provided. It proves 
proceedings are, basically, initiated because of non-appliance of 
preferential treatment policy rather than its, possibly, unjustified results. 
As the impact of preferential treatment is quite small and its judicial 
review in the domestic legal system is satisfactory, one could argue 
European case law is based on false assumptions about the actual 
practice of preferential treatment. 
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Three years of the Dutch Equal Treatment Act and its consequences 
for women 
I.R. Dierx 
September lst, 1994, the Dutch Equal Treatment Act (Algemene Wet 
Gelijke Behandeling or AWGB) came into force. This law prohibits 
discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race, 
sex, nationality, heterosexual and homosexual orientation or civil status. 
It applies to labour relations, independent professions and anyone 
providing goods and services. Equal treatment and equal payment of 
men and women in labour relations has been protected by statute law 
and international law, especially European law since the mid-seventies. 
This article explores the impact of the new legislation on the position of 
women and gives many examples to support the proposition that 
anti-discrimination law should be functioning in a constant dialogue 
with practice, administration, jurisdiction and science in order to 
maintain the objectives of the legislation and in order to obtain 
effectiveness. 

Gender; a usable tool for a judicial analysis 
R. Holtmaat 
In this article the subject of wo men and law' is dealt with from the 
perspective of gender: the social, cultural, legal etcetera, construction of 
different identities and social positions of 'men' and 'women'. The 
concept of gender is used as an analytical tool to deconstruct the 
hidden genderstereotypes that deeply influence women's legal position. 
Following Joan Scott's classical definition of gender as 'a constitutive 
element of social relationships based on perceived differences between 
the sexes, and (...) a primary way of signifying relationships of power', 
the author demonstrates how the law and the legal system are 
gendered, and how, in turn, they influence the concrete social and 
economical position of women. A wide range of examples of these 
mechanisms is given. For instance: the way the law defines what 
constitutes 'a worker' is deeply influenced by gender-stereotypes about 
male and female roles concerning paid labour and unpaid caring. Or 
the way the legal concept of a 'social risk' is defined excludes forms of 
incomes that - under the present conditions - are 'typically female' (like 
sharing an income with a breadwinner). The role that ideology and 
power relations play in this respect is discussed as well. The author 
takes the position that as long as existing (unequal) gender relations are 
seen as 'natura!' and `normal', and as long as legal concepts are seen as 
mirroring this fixed 'reality', the problem of gender in law cannot be 
solved. Finally article 5 of the Women's Convention is discussed as a 
possible tool to battle genderstereotyping in law. 
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Careless rights? Genderbias in family law 
T Loenen 
This article explores the question of how far and in which sense Dutch 
family law is gender-biased. Genderbias in family law manifests itself 
primarily in the dominance of a 'male model of parenthood' over a 
'female model' as a basis for attributing parental rights. A female model 
of parenthood is characterized by actual caretaldng activities and much 
less by financial care, whereas in the male model of parenthood this is 
the other way round. In Dutch law, taking actual care of children almost 
never figures as an element in granting parental rights. Parental rights 
are largely based on formai legal ties like marriage and bloodties as 
such. Actual caretaking activities are thus hardly valued and acknowled-
ged as a constitutive element of parenthood. The author argues that 
actual care taldng activities should be included as one of the elements 
on which parental rights are to be based. 

Masculinity and the quality of policy 
M.L.M. Brouns en M. Scholten 
The problems of the contemporary approach of gender issues - i.e. the 
victimization of women being absorbed by their gender - nowadays 
leads to a shift to men and masculinities underlying policy. Are there 
any presuppositions and basic assumptions of policy measures that 
actually privilege men? In order to answer this question an instrument 
was developed - the N-Test (N=normativity) centred around five 
metaphors for masculinity (physical, emotional an public control, 
physical strength, pushing back frontiers) and their antipodes (care, 
dependence etcetera). The question is whether recent policy is based 
implicitly on these metaphors of masculinity, while neglecting other 
aspects of social life. The article reports on one of the case studies, the 
analysis of Youth Policy according to the N-test. The authors are of the 
opinion that articulating the gendered character of the youth issues, 
problematising contemporary masculinity, and using a more differen-
tiated pallet of values will eventually lead to a better and more effective 
policy. 

Women and men in legal professions; an overview of research results 
L.E. de Groot-Van Leeuwen 
This article focuses on the position and role of women in the Dutch 
legal professions, i.e. the judiciary, the public prosecution, the notary 
and the bar. It summarizes the findings of different research projects. 
The legal professions have been male-dominated for a long time. First, 
the article describes the increase of female participation. Current trends 
indicate that the judiciary and the public prosecution will have a 
majority of women in a few decades, while the number of female 
attorneys will increase to fifty per cent during the same period. In view 
of this increased participation, it becomes relevant to know in which 
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ways, if any, women are different from men in relation to their 
profession. The second part of the article pays attention to this matter. 
The research findings are scarce but they allow us to compare the 
intellectual capacities, motives, ambitions, specialization preferences, 
and complaints from clients. It appears inter alla that women seem to 
be somewhat less ambitious in comparison to men and somewhat more 
interested in the juridical content of their work, and that clients 
complain less about female solicitors than they do about their male 
colleagues. 
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc  
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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 	3. Interessante verwijzingen 
Documentatiecentrum (WODC) van 	(overzichten van congressen en 
het Ministerie van Justitie is onlangs 	studiedagen); 
via Internet bereikbaar geworden. Het 
WODC is een kenniscentrum op 	 In de toekomst wordt de aangeboden 
justitieel terrein dat een wetenschap- 	informatie uitgebreid met specifieke 
pelijk bijdrage levert aan de 	 producten als databases (lopend 
ontwikkeling en de evaluatie van 	onderzoekbestand en literatuur- 
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is 	bestand) en aan producten en 
de volgende informatie te vinden: 	diensten gekoppelde bestel- 

mogelijkheden (via e-mail) en/of 
1. Doelstelling en organisatie (o.a. 	aanvraagformulieren. 
organigram, beschrijvingen van de 	Voor vragen over producten en 
verschillende afdelingen en de namen 	diensten van het WODC en voor het 
van de medewerkers); 	 snel en efficiënt leveren van 

statistische en literatuur-informatie 
2. Producten en diensten; 	 kunt u terecht bij de WODC 
- overzicht en uitgebreide samenvat- 	informatiedesk (e-mail: 
tingen van de nieuwste rapporten; 	infodesk@wodc.minjust.n1). 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	Wij hopen op deze wijze bij te dragen 
korte samenvattingen van artikelen in 	aan de verspreiding van relevante 
het tijdschrift Justitiële verkenningen; 	kennis en informatie buiten het 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	Ministerie van Justitie. 
korte samenvattingen van artikelen in 	Hans van Netburg (WODC-webmaster) 
het engelstalige tijdschrift European 	tel. 070-3706553 
Joumal on Criminal Policy and 	 fax. 070-3707948 
Research: 	 e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1  
- jaarlijsten van rapporten en 
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (o.a. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998); 

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave) 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het criminaliteits vraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologie, victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie, rechterlijke 
macht, strafrechtspleging, gevangenis- 

wezen en reclassering. 
Na het uitkomen van de eerste uitgave 
van de WODC-thesaurus in 1993 is 
deze met succes toegepast als 
instrument bij het toegankelijk maken 
van publicaties op het gebied van het 
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij 
de Afdeling Documentaire Inforamtie-
voorziening van het WODC maar ook 
op andere afdelingen binnen het 
Ministerie van Justitie wordt de 
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast 
maken andere organisaties waaronder 
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politiebibliotheken, het openbaar 
ministerie, gevangenisbibliotheken en 
de rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
opsporingsmethodieken aan het licht 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rond de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit, 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurlijk zijn er ook termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat een grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom rondom 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 
van de in augustus 1996 uitgegeven 
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officiële lijst van landennamen van de 
Nederlandse Taalunie. 
Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706919 
Email: c.netburg@wodc.minjustwodc.n1  
bestelwijze: 
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 
per ex. 
Bestelwijze: 
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodesk@wodc.minjustn1  

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV9, 1997, december: Vrouw en recht 
JV1, 1998, januari/februari: Drop-outs 
JV2, 1998, maart: 150 par Grondwet 
JV3, 1998, april: Verhoor 
JV4, 1198, mei: Daders 

Ideaal en praktijk van de rechtsstaat 
De nadruk tijdens deze studiemiddag 
zal liggen op de rol van idealen in het 
recht en op de wisselwerking tussen 
rechtsstatelijke idealen op papier en 
de idealen in de praktijk. Welke rol 
spelen idealen (nog) in de alledaagse 
rechtspraktijk van de rechter en 
advocaat? In hoeverre sluiten de oude 
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rechtsstatelijke idealen, die sinds jaar 
en dag richting geven aan de 
rechtsdogmatiek, nog wel aan bij de 
eisen die tegenwoordig aan het recht 
worden gesteld? Welke eventuele 
risico's en gevaren zijn verbonden aan 
een verregaande oriëntatie op idealen? 
En wat is de plaats van idealen in de 
rechtswetenschap, de empirische 
rechtssociologie en rechts-
antropologie? De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de Vereniging voor 
Sociaal-wetenschappelijke bestudering 
van het Recht (VSR) samen met het 
Schoordijk instituut. 
Datum: vrijdag 19 december 1997, 
13.30u. 
Plaats: Tilburg, Katholieke Universiteit 
Brabant, Schoordijk instituut 
Inlichtingen: Schoordijk instituut: mw. 
G. van Merriënboer, tel.: 013-4662739. 

International Conference on Human 
Rights 
On the occasion of the 50th 
anniversary of the Universal 
Declaration on Human !Rights at 10 
december 1998, Habeas Corpus and 
Leiden University will organize an 
International conference on Human 
Rights on 9 and 10 january 1998. The 
conference will be organized with the 
support of the United Nations 
Information Centre for Belgium, the 
Netherlands and Luxembourg. The 
workshops will be assisted by 
specialists from Amnesty International. 
The definite conference programme 
will be sent to you together with the 
admission letter or the requested 
information. The provisional pro-
gramme consists of workshops and 
lectures on the following topics: 
European convention on human rights; 
Inter-American Convention on human 
rights; African Charter on human and 
people's rights and duties; human 
right in Asia; Universal human rights 
conventions and their relation to 
regional human rights conventions; 
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Human rights and minorities; The 
impact of international human rights 
conventions on the Dutch legal order 
(only in Dutch), and a paneldiscussion. 
Datum: 9 en 10 januari 1998 
Informatie: mr. Guillaume Teerling of 
mw. Ingeborg Doves, tel.: 
071-5277556; fax: 071-5277600. 

Overheid en onderneming; tussen 
publiek en privaat ondernemen 
Gedurende lange tijd leken er 
waterdichte schotten te bestaan 
tussen het privaatrecht en het 
bestuursrecht. In de tweede helft van 
deze eeuw is er sprake van een 
ontwikkeling, waarbij een groeiende 
wisselwerking tussen deze twee 
rechtsgebieden zichtbaar wordt. De 
positie en de rol van de overheid zijn 
de afgelopen jaren sterk gewijzigd. De 
overheid treedt steeds vaker op als 
ondernemer. Niet zelden hult de 
overheid zich daarbij in het privaat-
rechtelijk kleed. Soms is dit echter 
slechts een negligé en blijft de 
overheid als zodanig duidelijk 
herkenbaar. Het komt echter ook voor 
dat de kleding zo verhullend is dat niet 
zichtbaar is wie er onder schuilgaat. In 
hoeverre mag de overheid zich 
privaatrechtelijk kleden? Gelden er 
bijzondere regels indien de overheid 
als een privaatrechtelijke onderneming 
opereert? Wat is daarbij de betekenis 
van de bijzondere positie die de 
overheid als behartiger van het 
algemeen belang inneemt? In hoeverre 
moet rekening worden gehouden met 
de vele bijzondere bevoegdheden die 
de overheid heeft en die mogelijk ook 
van invloed zijn op haar positie in het 
privaatrechtelijk verkeer? Dient de 
overheid die zich in het privaatrechte-
lijk kleed heeft gehuld, zich te 
verantwoorden tegenover publiekrech-
telijke (vertegenwoordigende) 
organen? Staat het de overheid vrij te 
concurreren met privaatrechtelijk 
ondernemingen? Het zijn slecht enkele 
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voorbeelden die in het kader van het 

thema 'overheid en onderneming' 
rijzen. Sprekers zullen zijn: mr. M.W. 
den Boogert (advocaat Loeff Claeys 
Verbeke te Amsterdam: over 'overheid 
en vennootschapsrecht'); prof. mr . J.H. 

Nieuwenhuis (hoogleraar burgerlijk 
recht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen: over 'overheid en algemeen 
vermogensrecht'); prof. mr. P.J.J. van 
Buuren (hoogleraar ruimtelijk 
bestuursrecht aan de Universiteit 
Utrecht: over 'grensvlak publiekrecht/ 
privaatrecht); prof. dr. J.H.V. Stuyck 
(hoogleraar recht in Europa aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen; 
hoogleraar Europees Economisch 
Recht aan de Katholieke Universiteit 
Leuven; advocaat te Brussel: over 
'overheid en mededingingsrecht'). 
Datum: 22 januari 1998, 12.45u. 
Plaats: Aula/Congresgebouw van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 
Comeniuslaan 2, Nijmegen 
Inlichtinegn: Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Postbus 10520, 6500 MB 
Nijmegen, tel.: 024-3612022/3612256. 

Injuly prevention and control 
The fourth world Conference will 
stress the need for building an 
international community for injury 
control management, sharing 
experiences in the different countries 
and regions all over the world. It will 
also encompass a rich variety of 
knowledge and experience in the 
various sectors concerned, such as: 
road traffic injury control; safety at 
work; home and leisure safety; sports 
injury prevention; prevention of 
intentional violence; prevention of 
suicide. The conference theme Building 
partnerships for safety promotion and 
accident prevention provides a 
framework for participants throughout 
the world to share experiences in 
developing, promoting and evaluating 
national and local policy programmes 
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and their implementation in legislation 
and enforcement, in standards and 
regulations, and in education and 
information campaigns. Throughout 
the conference programme, 
intersectoral and interdisciplinary 
synergy will be ensured in the various 
dimensions and angles of perspecti-
ves, in order to: connect science with 
policies and injury prevention; learn 
from experiences in the various areas 
of interest, such as injuries related to 
violence, traffic, work, sports and 
products; connect various disciplines 
involved: behavioral siences, 
engineering, ergonomics, statistics, 
public health, etc.; link together the 
relevant instruments for prevention: 
surveillance and monitoring, legal 
interventions, enforcement and 
control,environmental changes, 
education and information. 
Datum: 17-20 mei 1998 
Plaats: RAI, Amsterdam 
Inlichtingen: Van Namen & Westerlaken 
Congress Organization Services, Pb. 
1558, 6501 BN Nijmegen, Fax: 
024-3234471. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de Informatiedesk van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53. 
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1 
Hanson, R.K., H. Scott 
Social networks of sexual offenders 
Psychology, crime and law, 2e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 249-258 
Ondanks uitgebreide aandacht voor 
criminele groepen van bekenden 
binnen sociologisch- en criminologisch 
onderzoek, is er nog weinig interesse 
voor het bestuderen van groepen 
bekenden die een zedendelict hebben 
gepleegd. Deze laatsten worden 
geacht solitair te opereren en zich af 
te zonderen bij het plegen van het 
misdrijf. Toch blijkt er ook vaak sprake 
te zijn van seksuele misdrijven, waarbij 
aansporing door kameraden een rol 
speelt, bij voorbeeld in het geval van 
netwerken voor het sexueel misbruiken 
van kinderen en verkrachting door 
jeugdbendes. Om de invloed van 
bekenden op het plegen van seksuele 
misdrijven te onderzoeken worden hier 
aan twee groepen wetsovertreders uit 
Canada verschillende vragenlijsten 
voorgelegd. De ene groep bestond uit 
126 mannen die veroordeeld waren 
voor een zedendelict, de andere uit 57 
(ex)veroordeelden voor een niet-
seksueel misdrijf. Daarnaast was er 
een controle-groep van 119 mannen 
uit de gewone bevolking. Aan de 
onderzoeksdeelnemers werd onder 
andere gevraagd of zij mensen 
kenden, die een zedendelict hadden 
gepleegd. In vergelijking met de groep 
afkomstig uit de gewone bevolking 
maakten de plegers van een 
zedendelict vaker melding van 
vriendschap of identificatie met andere 
plegers van een seksueel misdrijf. 
Deze banden bleken specifiek voor het 
soort misdrijf dat werd gepleegd: 
aanranders van kinderen kenden 
andere aanranders en verkrachters 
kenden andere verkrachters. Deze 
onderzoeksuitkomsten zijn van groot 
belang voor de beoordeling en 
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behandeling van daders van 
zedendelicten, zo concluderen de 
schrijvers. 
Met literatuuropgave. 

2 
Olzak, S., S. Shanahan e.a. 
Poverty, segregation and race riots; 
7960 to 1993 
American sociological review, 61e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 590-613 
De hevige raciale onlusten die in de 
laatste decennia in de VS hebben 
plaatsgevonden, zijn door veel 
criminologen verklaard met de 
deprivatietheorie. Maar deze theorie 
over armoede en discriminatie kon met 
empirisch onderzoek nooit goed 
worden onderbouwd. Daarom stellen 
de auteurs een alternatieve verklaring 
voor volgens welke stedelijke gebieden 
waarin zwaden en blanken niet 
gescheiden van elkaar wonen, 
gebieden zijn met raciale onlusten. 
Dus hoe minder rassenscheiding, des 
te meer onlusten. De auteurs 
bestudeerden de verslaggeving in de 
New York Times over 154 rassenrellen 
in de periode 1960-1993. Het begrip 
rassenscheiding werd geoperationali-
seerd met drie sociaal-demografische 
indices: de dissimllarity-index, de 
isolation index en de exposure index. 
Ook bestudeerden de auteurs 
gegevens met betrekking tot 
inkomens, armoede en werkloosheid. 
De auteurs concluderen dat de 
onderzoeksresultaten hun verklaring 
voor de onlusten ondersteunen. 
Ongelijkheid in inkomens tussen 
zwaden en blanken zijn niet irrelevant, 
maar echter minder relevant dan de 
aanhangers van de deprivatie-theorie 
denken. Het is vooral de migratie van 
kleurlingen in voorheen 'blanke' 
gebieden waardoor onlusten kunnen 
ontstaan. Door deze migratie ontstaat 
een toenemende en escalerende 
onderlinge concurrentie over werk en 
huisvesting. 

Met literatuuropgave. 

3 
Wagenaar, W.A., J.H. van der Schier 
Face recognition as a function of 
distance and illumination; a practical 
tool for use in the courtroom 
Psychology, crime and law, 2e jrg., nr. 
4, 1996, pp. 321-332 
Het probleem met getuigenverkaringen 
is vaak de moeilijke omstandigheden 
waaronder de waarneming van 
getuigen plaatsvond. Op het 
studieterrein van de gezichts-
herkenning is inmiddels een reeks van 
variabelen onderzocht, zoals stress, 
leeftijd van de waarnemer, geslacht en 
waarnemingstijd. Welke invloed 
afstand en verlichting hebben op de 
nauwkeurigheid van de waarneming, is 
zelden onderzocht. De auteurs hebben 
een instrument ontwikkeld, dat zich 
ook leent voor praktisch gebruik in de 
rechtszaal, waarmee inzicht kan 
worden verkregen in de nauwkeurig-
heid van een waarneming als functie 
van deze twee variabelen. De 
proefpersoon werd 112 seconden een 
foto van een gezicht getoond, dat er 
maar voor drie kwart op stond. 
Onmiddellijk daarna werd hen een 
serie van zes foto's getoond van 
volledige gezichten, van welke serie de 
eerste foto afwisselend wel of niet deel 
uitmaakte. De proefpersonen werden 
gevraagd om het doelportret te 
identificeren. De metingen werden 
verricht op zeven afstanden (tussen de 
drie en 40 meter) en negen 
verlichtingsniveau's (van 0.3 tot 3000 
lux). Een en ander resulteerde in een 
7/9 matrix van juiste en onjuiste 
waarnemingen, op basis waarvan 
verschillende andere grootheden 
werden bepaald. Zoals de diagnos-
tische waarde (de ratio van juiste en 
onjuiste waarnemingen) de 'd-prime' 
(in de theorie met betrekking tot 
signaaldetectie stelt deze grootheid de 
gevoeligheid van het detectiesysteem 
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voor van een signaal tegen een 
achtergrond van non-signalen). Het 
blijkt dat het aantal juiste waarnemin-
gen systematisch toeneemt als de 
afstand minder wordt en het 
verlichtingsniveau hoger. Op grond van 
hun resultaten formuleerden de 
auteurs een praktische regel, de 
zogeheten Regel van vijftien: zelfs in 
ideale omstandigheden wordt de 
gewenste diagnostische waarde van 
15 bereikt bij niet meer dan vijftien 
meter, en niet minder dan 15 lux. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Gudjonsson, G.H. 
The effects of interrogative pressure on 
strategic coping 
Psychology, crime and law, le jrg., 
nr. 4, 1995, pp. 309-318 
Met dit onderzoek wil de auteur het 
belang aantonen van strategische 
maatregelen tot zelfbehoud die door 
verdachten tijdens verhoren worden 
genomen. Daarnaast wordt gekeken 
naar de invloed van negatieve 
feedback, waarbij de ondervrager de 
persoon in kwestie ervan beschuldigt 
niet de waarheid te spreken of zich te 
vergissen. Er worden vier gevallen 
beschreven aan de hand waarvan kan 
worden geconcludeerd dat het onder 
druk zetten van een ondervraagde 
mogelijk juist resulteert in verminde-
ring van het coöperatieve gedrag van 
de betreffende persoon: hij wordt 
minder vatbaar voor beïnvloeding en 
minder meegaand. Dit is precies het 
tegenovergestelde van wat de 
ondervrager met het uitoefenen van 
druk wilde bewerkstelligen. Een 
dergelijke reactie kan binnen een 
twee-processen theorie worden 
geïnterpreteerd als een effectieve 
beëindiging van reactief gedrag en het 
plotseling in gang zetten van 
strategische acties gericht op 

zelfbehoud. In twee gevals-
beschrijvingen resulteerde de druk die 
door de politie werd uitgeoefend op de 
verdachten in een 'boomerang'-effect 
en het intrekken van de bekentenissen 
van moord. Woede en het gevoel 
onrecht te worden aangedaan, worden 
beschouwd als de meest belangrijke 
redenen voor een dergelijke reactie. 
Maar strategische maatregelen tot 
zelfbehoud tijdens ondervraging 
kunnen ook in gang worden gezet 
door een plotselinge verandering in 
het kritisch denken, zo blijkt uit beide 
andere gevalsbeschrijvingen. 
Met literatuuropgave. 

5 
Mans, C.W. 
Dutch weed and logic; part 1; 
inconsistencies in the Dutch govern-
ments memorandum on drugs policy 
The international journal of drug 
policy, 7e jrg., nr. 2, 1996, pp. 80-87 
De drugsnota van het paarse kabinet 
verscheen in september 1995. Ook los 
van het kamerdebat in maart 1996, is 
er links en rechts het nodige over 
gezegd, onder meer over (veronder-
stelde) inconsequenties en inconsis-
tenties. De auteur citeert met enige 
ironie de zinsnede uit de nota, dat 
drugsbeleid nu eenmaal geen oefening 
in de tweewaardige logica is, en stelt 
zich vervolgens twee vragen. Hoe zou 
een geheel consistent Nederlands 
drugsbeleid er dan wel uitzien? En zijn 
de concessies aan de logica een 
verstandige reactie op de - door de 
auteur als gegeven beschouwde - 
sterke buitenlandse druk om het 
beleid aan te passen? Voor de auteur 
valt het antwoord op de tweede vraag 
ondubbelzinnig negatief uit. Een 
regulering van de kleinschalige 
bevoorrading van gedoogde 
coffeeshops met Nederwiet, een optie 
die in de nota enigszins wordt 
opengehouden, wordt door de auteur 
enerzijds als naïef bestempeld doch 
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anderzijds als mogelijke eerste stap 
naar legalisering van cannabis niet 
afgewezen. Voor de rest valt er niet 
veel te genieten: de scheiding der 
markten, en de gedifferentieerde 
benadering, van soft drugs en hard 
drugs berust op de niet bewezen 
assumptie dat hard drugs schadelijker 
zijn; en prohibitie aan de ene kant is 
volgens de auteur logisch in strijd met 
het opportuniteitsprincipe met 
betrekking tot opsporing en vervolging 
van drugsdelicten aan de andere kant, 
en hieruit kan alleen maar willekeur 
groeien; en decriminalisering van hard 
drugs wordt in de nota afgewezen met 
als argument dat het aantal gebruikers 
fors zou toenemen, terwijl elders wordt 
gezegd dat de feitelijke decriminalise-
ring van softdrugs in ons land juist 
niet heeft geleid tot een significante 
toename van het aantal gebruikers. En 
dat alles onder het mom van harm 

reduction, aldus de auteur. Daar 
tegenover stelt hij het harm principe 
zoals in de vorige eeuw geformuleerd 
door John Stuart Mill: de enige grond 
waarop een overheid legitieme macht 
tegen hun wil over onderdanen kan 
uitoefenen is te voorkomen dat 
anderen schade (harm) wordt 
berokkend. Het eigen bestwil van de 
onderdaan, lichamelijk dan wel 
geestelijk, is hiervoor geen voldoende 
legitimatie. Mill heeft in zijn tijd dan 
ook reeds gepleit voor het vrijlaten van 
het gebruik van alcohol en opium. De 
drugsnota van het paarse kabinet 
daarentegen is toch weer een terugval 
in moralisme. De vraag echter of Mills 
principe inderdaad onvoorwaardelijk 
kan worden toegepast op het gebruik 
van drugs, blijkt voor de auteur toch 
nog open: wordt door drugsgebruik 
echt geen schade berokkend aan bij 
voorbeeld de directe omgeving, gaan 
er geen relaties aan kapot? Het lijkt 
een beetje op een terugval van de 
auteur, maar hij kondigt aan hierop in 

de volgende aflevering van zijn 
verhandeling alsnog terug te komen. 

6 
Messner, C. 
Hermes oder: bber die Rolle 'altemati-
ver' Sanktionen in der Jugendkriminal-
politik und die Idee der Mediation 
Kriminologisches journal, 28e jrg., nr. 3, 
1996, pp. 162-178 
Het Oeugd)strafrecht heeft in de 
huidige tijd tot taak, vrede te brengen 
in vredeloze situaties en ervoor te 
zorgen dat geciviliseerd wordt 
omgegaan met geweld en conflicten. 
Van deze taak heeft het strafrecht zich 
echter niet gekweten. Integendeel, het 
heeft bijgedragen aan het ontstaan 
van geweld. Reeds op grond hiervan 
verdienen alternatieve sancties, zoals 
diversion en dader/slachtoffer-
compensatie serieuze aandacht als het 
erom gaat mensen in een conflictu-
euze situatie te helpen aan een 
oplossing die noch gewelddadig noch 
onmachtig is. Aan deze intentie zal 
slechts recht worden gedaan indien 
deze eenduidig als mediatie of 
bemiddeling wordt gedefinieerd en 
een plaats buiten het strafrecht krijgt. 
Bemiddeling leidt naar de vraag van 
de gerechtigheid. Mediatie erkent het 
recht als oriënteringsmaatstaf voor het 
sociale handelen voorzover zich dit 
oriënteert op de gedachte van 
rechtvaardigheid, dat wil zeggen 
zolang het niet alleen abstract en 
negatief het beperken van individueel 
geweld dient, maar zelf een instrument 
is bij het streven naar vrede in de 
maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

7 
Walther, S. 
Reparation and criminal justice: can 
they be integrated? 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice 4e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 163-172 
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Traditioneel is de rol van het 
slachtoffer binnen het strafrecht-
systeem die van ondersteuning van het 
Openbaar Ministerie. Zonder de 
medewerking van het slachtoffer 
zouden politie en Openbaar Ministerie 
aanmerkelijk minder informatie 
verkrijgen. Zo vindt in de Bondsrepu-
bliek 90% van alle vervolgingen plaats 
op grond van aanklachten van 
privépersonen. Bij de traditionele 
verhouding tussen staat, dader en 
slachtoffer zijn de kansen voor het 
slachtoffer om binnen dit systeem zijn 
stem te laten horen, klein. Onder-
scheid wordt gemaakt tussen op 
herstel gerichte mechanismen voor en 
tijdens de zitting. Tijdens de 
terechtzitting kan de rechtbank 
bepalen dat de dader de schade aan 
het slachtoffer dient te vergoeden en 
kan het slachtoffer zich voegen. De op 
herstel georiënteerde mechanismen 
tijdens de zitting spelen slechts een 
geringe rol. De kansen voor het 
slachtoffer op compensatie zijn groter 
wanneer een zaak kan worden 
afgehandeld zonder de bemiddeling 
van de rechtbank. De laatste jaren 
geven een trend te zien waarbij de 
nadruk steeds meer komt te liggen op 
herstel en verzoening tussen dader en 
slachtoffer. Tenslotte bespreken de 
auteurs nog de bevindingen van een 
multinationale studie over dit 
onderwerp door het Max Planck 
Instituut. 

Criminologie 

8 
Duif, L, S. Gardiner 
Computer crime in the global village; 
strategies for control regulation; in 
defence of the hacker 
International journal of the sociology of 
law, 24e jrg., nr. 2, 1996, pp. 211-228 
Met de opkomst van computers en de 
informatietechnologie, werden 
'cyberspace' en de elektronische 
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snelweg bevolkt door een nieuw type 
individu: de hacker ofwel computer-
kraker. De auteurs zijn van mening dat 
criminalisering en stigmatisering van 
hackers weinig bijdraagt aan de 
beveiliging van computersystemen. Het 
waren aanvankelijk de media die 
begonnen met hackers in een kwaad 
daglicht te stellen, de wetgever volgde 
al snel door hackers met nieuwe 
wetgeving strafrechtelijk aan te 
pakken. Maar, zo stellen de auteurs, er 
zijn twee soorten hackers. De goeden 
worden gedreven door intellectuele 
nieuwsgierigheid, ondanks de schade 
die zij kunnen aanrichten zijn hun 
motieven in wezen niet kwaadaardig. 
De motieven, daar gaat het om, het 
echte gevaar komt dan ook van de 
kwaadaardige hackers, op deze 
categorie is de term witte-boorden 
criminaliteit van toepassing. De 
medewerking van de goede hacker is 
een zeer belangrijke factor in het 
aantonen van lacunes en beperkingen 
van informatiesystemen voordat de 
criminele hacker deze kan gaan 
uitbuiten. Verder zeggen de auteurs 
dat het argument dat criminalisering 
hackers kan afschrikken, echt naïef is 
te noemen. Een argument tegen 
criminalisering is dat computers en 
elektronische communicatie in de 
grond van de zaak in de toekomst de 
primaire uitdrukkingsmiddelen zullen 
worden. Criminalisering is een 
ineffectieve manier om het probleem 
van de spanning tussen het recht op 
toegang tot deze middelen en het 
recht op privacy op te lossen. Positieve 
ontwikkelingen zien de auteurs in de 
explicitering van computerethiek, en 
het idee om niet de dader maar juist 
het slachtoffer, dus eigenaars en 
ontwikkelaars van gekraakte systemen, 
verantwoordelijk te stellen. 
Met literatuuropgave. 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 9, 1997 

9 
Gabor, T., B. Welsh e.a. 
7he role of the health communily in the 
prevention of criminal violence 
Canadian journal of criminology, 38e 
jrg., nr. 3, 1996, pp. 317-333 
In dit artikel gaan de auteurs in op de 
groeiende belangstelling vanuit de 
volksgezondheidssector voor 
criminaliteit in het algemeen en 
geweldscriminaliteit in het bijzonder. 
Vanuit het idee dat de kosten van de 
gevolgen van geweldscriminaliteit voor 
de gezondheidszorg enorm zijn, wordt 
de roep om te komen tot preventie van 
deze vormen van criminaliteit steeds 
sterker. Vanuit de volksgezondheid 
wordt criminaliteit in eerste instantie 
gezien als een bedreiging van de 
publieke gezondheid, en niet als een 
ordeprobleem. Belangrijk in deze 
benadering is de preventie van 
geweld, waarbij ook gekeken wordt 
naar de risico-factoren van crimineel 
gedrag. Criminaliteit kan niet alleen 
verklaard worden door de motivatie 
van de dader, maar is het gevolg van 
een complex van oorzaken. Het doel 
van de volksgezondheidsbenadering is 
niet om de schuldvraag te beantwoor-
den maar om het geweld te helpen 
voorkomen. De auteurs concluderen 
dat deze benadering een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de preventie 
van geweldscriminaliteit. Aangezien 
deze benadering in Canada nog in de 
kinderschoenen staat, pleiten de 
auteurs voor meer geld en onderzoek. 

10 
Grasmick, H.G., J. Hagan e.a. 
Risk preferences and patriarchy; 
extending power-control theory 
Social forces, 75e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 177-199 
Dit artikel is gewijd aan de power-
control-theorie. Deze theorie legt een 
relatie tussen sekseverschillen in 
risicozoekend gedrag enerzijds en 
patriarchale gezinsstructuren 
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anderzijds. In eerdere onderzoeken is 
risicozoekend gedrag vaak gemeten 
met indicatoren die nauw zijn verwant 
aan delinquent gedrag. Delinquentie is 
echter slechts één specifieke vorm van 
risicozoekend gedrag. In dit artikel 
wordt een onderzoek gepresenteerd 
waarin een meer globale maat voor 
risicozoekend gedrag wordt gebruikt, 
en wel op zo'n manier dat ook 
prosociaal risicozoekend gedrag 
daaronder valt Dan blijkt dat onder 
volwassenen die zijn opgegroeid in 
patriarchale gezinnen, mannen meer 
geneigd zijn tot risicozoekend gedrag 
dan vrouwen, maar dat onder 
volwassenen uit niet-patriarchale 
gezinnen dat sekseverschil niet 
voorkomt. Dit vloeit waarschijnlijk voort 
uit het strengere toezicht dat in 
patriarchale gezinnen wordt 
uitgeoefend op het gedrag van 
meisjes. De auteurs menen dat hun 
bevindingen de reikwijdte van hun 
theorie aanmerkelijk hebben vergroot 
en uitgebreid tot veel meer vormen 
van risicozoekend gedrag dan 
voorheen. Bij al deze vormen kan het 
seksepatroon ervan worden verklaard, 
alsmede veranderingen die zich in de 
tijd voordoen in dat seksepatroon. 
Met literatuuropgave. 

11 
Osgood, D.W., J.K. Wilson e.a. 
Routine activities and individual deviant 
behavior American sociological review, 
61e jrg., nr 4, 1996, pp. 635-655 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een onderzoek naar het verband 
tussen betrokkenheid bij ongestructu-
reerde omgang met leeftijdgenoten en 
een reeks van deviante gedragingen. 
Uitgangspunt daarbij is het perspectief 
dat delinquent gedrag begrepen kan 
worden vanuit de betrokkenheid bij 
routine-activiteiten. De belangrijkste 
hypothese van het onderzoek is dat de 
ongestructureerde omgang van 
jongeren met vrienden in afwezigheid 
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van autoriteitsfiguren volop gelegen-
heid biedt voor deviantie. In 
aanwezigheid van vrienden zal deviant 
gedrag gemakkelijker en lonender zijn 
en de afwezigheid van autoriteits-
figuren betekent afwezigheid van 
remmende sociale controle. Het 
gebrek aan structuur maakt tijd vrij om 
zich deviant te gedragen. Uit de 
resultaten van het onderzoek bleek dat 
het ongestructureerd omgaan met 
vrienden sterk was verbonden met 
crimineel gedrag, zwaar alcohol- en 
druggebruik en gevaarlijk rijgedrag. . 
Bovendien bleek dat dit soort 
routine-activiteiten verantwoordelijk 
was voor een belangrijk deel van de 
relatie tussen deze vormen van deviant 
gedrag enerzijds en leeftijd, sekse en 
sociaal-economische status anderzijds. 
De auteurs concluderen hieruit dat 
routine-activiteiten de sleutel vormen 
tussen het macroniveau van de sociale 
structuur en het microniveau van het 
individuele leven. 
Met literatuuropgave. 

12 	• 

Shihadeh, E.S., N. Flynn 
Segregation and crime; the effect of 
black social isolation on the rates of 
black urban violence 
Social forces, 74e jrg., nr. 4, 1996, 
pp. 1325-1352 
Uit eerder sociologisch onderzoek is 
bekend dat het voorkomen van zware 
geweldscriminaliteit in zwarte 
stadsbuurten samenhangt met de 
mate van raciale segregatie. Met 
andere woorden: hoe 'zwarter' de 
buurt, hoe hoger het aantal moorden 
en gewapende overvallen. In een 
studie naar de segregatie in 151 
Noord-Amerikaanse steden wordt dit 
verband nader onder de loep 
genomen. Volgens de auteurs is het 
niet zozeer de geografische spreiding 
van de zwarte en witte bevolkings-
groepen alswel de kans op onderling 
contact, die indicatief is voor het 

aantal delicten: hoe kleiner deze kans, 
des te groter is het economische, 
culturele en politieke isolement van de 
zwarte groep en des te vaker vervalt 
deze groep in criminaliteit. Uit analyses 
blijkt dat deze tweede vorm van 
segregatie inderdaad sterker 
samenhangt met criminaliteit dan de 
louter geografische opvatting van 
segregatie. Dit resultaat is van belang, 
omdat het centrum van de aandacht 
hiermee verschuift. Aan de verschillen 
in criminaliteit ligt een scheve 
verdeling van sociaal-economische 
kenmerken ten grondslag en niet een 
ruimtelijke verdeling van mensen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 
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13 
Anderson, F.A., L. Dyson 
A tracking investigation to determine 
boot camp success and offender risk 
assessment for cripp participants 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 179-190 
Uit een recidive-studie onder 1225 
ex-deelnemers van een boot camp in 
Harris County, Texas blijkt dat 22 
procent van de onderzochten zich 
binnen twee jaar na het vertrek uit het 
boot camp opnieuw schuldig heeft 
gemaakt aan enige vorm van 
criminaliteit. Zij die recidiveerden 
hadden veelal een rijk strafrechtelijk 
verleden. Hoewel in deze studie geen 
controlegroep werd geformeerd, 
beweren de auteurs dat de recidive 
onder boot camp-deelnemers lager is 
dan de recidive onder voorwaardelijke 
gestraften die niet in een boot camp 
verbleven. Zij verwijzen in dit verband 
naar percentages gerapporteerd in 
andere studies. Op grond van deze 
vergelijking concluderen de auteurs 
dat boot camps succesvol zijn in het 
terugdringen van hernieuwde 
criminaliteit en dat zij een goed 
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alternatief vormen voor onvoorwaarde-
lijke vrijheidstraffen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Greenfeld, LA., A. Beck e.a. 
Prisons; population trends and key 
issues for management 
Criminal justice review, 21e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 4-20 
Eind 1994 stonden iets meer dan 
5.1 miljoen volwassen inwoners van de 
Verenigde Staten onder justitieel 
toezicht. Ongeveer 1,5 miljoen daarvan 
was gedetineerd. Vergeleken met 1980 
is de gedetineerdenbevolking 
verdrievoudigd. Wat verklaart deze 
sterke toename? Op basis van 
statistische analyses hebben de 
auteurs getracht hier inzicht in te 
krijgen. De lengte van de opgelegde 
gevangenisstraffen blijkt geen rol van 
betekenis te hebben gespeeld. 
Integendeel, de gemiddelde 
maximum-lengte van de opgelegde 
straffen is zelfs gedaald. Evenmin blijkt 
de feitelijke detentieduur niet 
significant te zijn veranderd in de 
afgelopen jaren. Wel is het aantal 
arrestanten gegroeid, en is de 
waarschijnlijkheid dat na een 
arrestatie uiteindelijk een gevangenis-
straf wordt opgelegd, evenzeer 
toegenomen. Het aandeel van de 
drugshandelaren en -gebruikers onder 
de gedetineerdenbevolking is 
verhoudingsgewijs het sterkst 
toegenomen. De war on drugs is 
hieraan debet geweest. In de 
staatsgevangenissen is het aantal 
veroordeelden wegens overtreding van 
de Opiumwet ten opzichte van 1980 
zelfs vertienvoudigd. Internationaal 
gezien hebben de Verenigde Staten 
een zeer grote gedetineerden-
bevolking. Daar staat echter tegenover 
dat de kans om in de Verenigde Staten 
voor bepaalde delicten een gevange-
nisstraf te krijgen niet sterk afwijkt met 
bij voorbeeld Engeland. Ongeveer 50 0/o 
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van de gedetineerdenbevolking is 
zwart. Dit hoge percentage is de 
afgelopen jaren niet sterk veranderd. 
Het weerspiegelt bovendien het 
hogere criminaliteitsniveau onder de 
Amerikaanse negerbevolking. Tot slot 
van het artikel gaan de auteurs in op 
enkele management-aspecten van de 
groeiende gedetineerdenbevolking. 
Met literatuuropgave. 

15 
Ivanoff, A., SJ. Jang e.a. 
Clinical risk factors associated with 
parasuicide in prison 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
40e jrg., nr. 2, 1996, pp. 135-146 
Parasuïcide is een bewuste daad van 
zelfverminking zonder dodelijke afloop. 
Per 100.000 gedetineerden komen 
jaarlijks in Oost-Amerikaanse 
gevangenissen tussen de ca. 1500 en 
4000 parasuïcides voor. Dat is veel 
vaker dan in de gewone samenleving. 
De auteurs hebben een verklarings-
model van parasuïcide van gedetineer-
den getoetst dat uit drie groepen 
variabelen bestaat. De eerste groep 
betreft exogene klinische en 
achtergrondvariabelen. In het 
onderzoek zijn in dit verband onder 
meer verschillende psychologische 
vragenlijsten afgenomen. Parasuïcide 
tijdens detentie is de tweede variabele. 
De derde categorie is suïcidale ideatie, 
zoals vastgesteld met behulp van een 
speciale psychologische schaal. Deze 
variabele werd in het model 
beschouwd als interveniërende 
variabele tussen de exogene 
variabelen en parasuïcide. De 
onderzoeksgroep bestond uit 130 
gedetineerden die in het selectie-
centrum van de staatsgevangenis van 
New York opgenomen waren geweest. 
De onderzoeksgroep werd verdeeld in 
gedetineerden die parasuïcide hadden 
gepleegd en zij die dat niet hadden 
gedaan. Hoewel veel variabelen met 
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betrekking tot het psychiatrisch en 
psychologisch functioneren.samenhin-
gen met parasuïcide, bleek het effect 
van deze variabelen vooral indirect te 
verlopen, via de suïcidale ideatie. Met 
andere woorden, als een gedetineerde 
zich steeds hopelozer en depressiever 
gaat voelen, is de waarschijnlijkheid 
groter dat hij suïcidale gedachten 
krijgt. Naarmate deze gedachten 
intensiever worden, neemt de kans op 
parasuïcide toe. 
Met literatuuropgave. 

16 
MacKenzie, D.L., H. Donaldson 
Boot camp for women offenders 
Criminal justice review, 21e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 21-43 
Wat zijn de voor- en nadelen van boot 
camps, de Amerikaanse discipline-
ringskampen voor veroordeelden op 
semi-militaire leest? En zijn ze even 
geschikt voor vrouwelijke als voor 
mannelijke justitiabelen? Immers, de 
laatste jaren worden in een aantal 
staten van de VS ook vrouwen in 
toenemende mate tot een verblijf in 
het boot camp veroordeeld, bij 
voorbeeld als laatste fase (3 tot 6 
maanden) van de detentie. De auteurs 
onderzochten zeven boot camps, een 
aantal gemengd en een aantal alleen 
voor vrouwen. Er heerst een straf 
regime: begin van het programma om 
5 of 6 uur 's ochtends, militaire 
dril-oefeningen en ceremonies, en 
fysiek veeleisend werk. Behandeling 
van verslaving of psychische 
problematiek is doorgaans mogelijk, 
maar komt pas op de tweede plaats. 
De bevindingen, aan de hand van 
observatie en interviews met 
gedetineerden en staf, laten zien dat 
vrouwen meer risicos lopen. In de 
gemengde kampen bleken de 
dril-instructeurs geen rekening te 
houden met de geringere fysieke 
vermogens en draagkracht van de 
vrouwen; bleken vrouwen de spanning 
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minder goed aan te kunnen; waren 
vrouwen te zeer kwantitatief in de 
minderheid; en kwamen problemen op 
sexueel vlak aan het licht Met name 
vrouwen met ervaringen van sexueel 
misbruik en sterke afhankelijkheids-
problemen in het verleden, bleken in 
deze gemengde setting onder fysieke 
en psychische uitputting gebukt te 
gaan. Ofwel: vrouwen mogen dan naar 
deze kampen zijn gestuurd uit 
oogpunt van gelijke behandeling in de 
strafrechtspleging, in de kampen zelf 
blijkt de facto niet sprake van gelijke 
condities. De vrouwen in de 
gescheiden vrouwen-bootcamps 
bleken minder gebukt te gaan onder 
deze stressfactoren; ook de bezoekre-
gelingen waren minder streng, en 
meer vrouwen konden hun kinderen 
van tijd tot tijd zien. Met name echter 
degenen met ervaringen van sexueel 
misbruik bleven problemen houden 
met de militaire aanpak van de * 
instructeurs: ze leken eigenlijk vooral 
nog eens in hun machteloze 
afhankelijksheids-positie te worden 
bevestigd. Gedisciplineerd optreden 
van de instructeurs wordt dan ook 
door de onderzoekers van het grootste 
belang geacht. De auteurs bevelen 
daarenboven aan deze keiharde 
aanpak op zijn minst meer te 
combineren met behandeling en 
therapeutische interventies. Maar in 
hun ogen is het zelfs dan nog een 
open vraag of deze aanpak uit 
oogpunt van resocialisatie meer 
perspectief biedt dan andere, meer 
conventionele benaderingen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Jones, M. 
Do boot camp graduates make better 
probationers? 
Journal of crime and justice, 19e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 1-14 
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Deelnemers van het boot camp in 
Harris County, Texas krijgen na hun 
verblijf in het kampement te maken 
met Sipp, een negentig dagen durend 
nazorgprogramma waarin zij onder 
toezicht staan van een reclasserings-
ambtenaar. Sipp is niet alleen bestemd 
voor boot camp-deelnemers, ook 
delinquenten met een voorwaardelijke 
veroordeling kunnen aan dit 
begeleidingsprogramma deelnemen. 
De auteur vergeleek de hernieuwde 
criminaliteit onder boot camp-
deelnemers en voorwaardelijk 
gestraften na ommekomst van hun 
verblijf in Sipp. Het percentage 
recidivisten was in beide groepen 
ongeveer even hoog. Zowel voor de 
boot camp-deelnemers als voor de 
voorwaardelijk veroordeelden bleek het 
uitblijven van hernieuwde criminaliteit 
sterk samen te hangen met het 
hebben van een baan. De auteur 
concludeert dat er van boot camps 
geen speciaal-preventieve werking 
uitgaat en stelt dat de doelstellingen 
van deze executievariant dienovereen-
komstig moeten worden bijgesteld. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

18 
Carroll, A. 
Characterising the goals of juvenile 
delitiquents; nature, content and 
purpose 
Psychology, crime 8L law, le jrg., nr. 3, 
1995, pp. 247-260 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een onderzoek naar de vraag of 
jeugddelinquenten zich specifieke en 
uitdagende doeleinden stellen, in 
welke mate zij betrokken zijn bij die 
doeleinden en of zij, als consequentie 
van hun doeleinden, ook toekomstige 
uitdagingen aanvaarden. Daarnaast 
wordt nagegaan of er binnen de 
populatie van jeugddelinquenten een 

hiërarchische structuur bestaat en op 
welke wijze het stellen van doeleinden 
belangrijk is voor deze structuur. Voor 
dit onderzoek zijn vijf gedetineerde 
jeugddelinquenten geselecteerd die de 
verschillende leeftijdscategorieën en 
culturele achtergronden van de 
gedetineerde jeugdpopulatie 
weerspiegelen. Uit de onderzoeksre-
sultaten blijkt dat jeugddelinquenten 
inderdaad doeleinden hebben, maar 
uitsluitend doeleinden op de korte 
termijn: snel geld maken, lol hebben 
en sporten. Die doeleinden staan in 
dienst van onmiddellijke behoeften-
bevrediging. Bij het stellen van 
doeleinden spelen vrienden een 
belangrijke rol. Binnen de delinquente 
populatie bestaat wel degelijk een 
hiërarchische structuur. Om een 
geaccepteerd lid van de groep te 
worden, moeten individuen niet alleen 
een delict plegen maar dat ook goed 
doen. Kennis van en ervaring in 
misdaad is van cruciaal belang voor de 
status die men in de groep inneemt. 
Hoe hoger die status, des te moeilijker 
realiseerbaar de doeleinden die men 
zich stelt. 
Met literatuuropgave. 

19 
Leung, P. 
Is the court-appointed special advocate 
program effectieve? A longitudinal 
analysis of time involvement and case 
outcomes 
Child welfare, 75e jrg., nr. 3, 1996, 
pp. 269-284 
In de VS worden sinds de jaren 
zeventig meer en meer kinderen in 
kinderbeschermingsaangelegenheden 
bijgestaan door een door de rechtbank 
aangestelde vrijwilliger. In een poging 
om de effectiviteit van dit zogenaamde 
Casa-project vast te stellen vergeleek 
de auteur de rechterlijke uitspraken in 
66 gevallen waarbij sprake was van 
een Casa-begeleider met de 
uitspraken in 131 aselect gekozen 
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gevallen waarbij het kind formeel werd 
vertegenwoordigd door een 
professionele jurist. De begeleiding 
van de vrijwilligers bleek in meerdere 
opzichten effectiever te zijn. In de 
Casa-groep was het aantal uithuis-
plaatsingen kleiner dan in de 
controle-groep en als de rechter op 
een bepaald punt tijdens de 
procedures tot een uithuisplaatsing 
besloot, duurde deze korter. Het 
succes van begeleiding blijkt samen te 
hangen met het tijdstip waarop de 
Casa-begeleider wordt aangesteld. 
Hoe vroeger de vrijwilliger aan het 
kind wordt toegewezen, hoe beter. 

20 
Lindstr0m, P. 
Fami4/ interaction, neighbourhood 
context and deviant behaviour; a 
research note 
Studies on crime and crime 
prevention, 5e jrg., nr. 1, 1996, 
pp. 113 - 119 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de relatie tussen 
familiebanden en zelfgerapporteerde 
jeugddelinquentie onder scholieren die 
wonen in sociaal stabiele en instabiele 
buurten. Het onderzoek dient ter 
toetsing van twee concurrerende 
hypotheses. Volgens de eerste (de 
spreading- hypothese) zullen jongeren 
die wonen in buurten en naar scholen 
gaan waar sterke prikkels bestaan die 
aanzetten tot delinquent gedrag meer 
delinquentie vertonen dan jongeren 
die, met dezelfde gezins- en 
individuele achtergrond, wonen in 
niet-delinquente buurten. Deze 
hypothese is verwant aan de sociale 
leertheorie. Volgens de tweede (de 
multiplicative- hypothese) zullen 
delinquente buurten en scholen alleen 
bepaalde jongeren tot delinquent 
gedrag brengen, namelijk diegenen die 
weinig steun en toezicht krijgen vanuit 
hun gezin of die individuele 
kenmerken vertonen die het risico op 
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delinquent gedrag vergroten. Deze 
hypothese is verwant aan de 
controletheorie. De onderzoeksresulta-
ten leveren de meeste steun op voor 
de laatstgenoemde hypothese. 
Scholieren met sterke familiebanden 
hadden bijna dezelfde - lage - kans 
om delinquent gedrag te gaan 
vertonen, ongeacht de stabiliteit van 
de buurt waar ze woonden. Maar 
scholieren met zwakke familiebanden 
hebben een veel grotere kans op 
delinquent gedrag in instabiele dan in 
stabiele buurten. 
Met literatuuropgave. 

21 
McNally, R.B. 
Homicidal youth in England and Wales 
1982-1992; pro file and policy 
Psychology, crime & law, le jrg., nr. 4, 
1995, pp. 333-342 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het profiel van 
jeugdigen, jonger dan zeventien jaar, 
die zich in Engeland of Wales schuldig 
hebben gemaakt aan moord of 
doodslag. Onderzocht werden twintig 
jongeren, van wie de meerderheid 
blank, drie kwart mannelijk en drie 
kwart gemiddeld intelligent. Het 
levensdelict heeft zich voorgedaan 
toen zij gemiddeld ruim veertien jaar 
oud waren. Het slachtoffer was 
meestal een bekende. De gegevens 
over deze onderzoeksgroep zijn 
geanalyseerd met behulp van de 
sociale leertheorie en worden 
vergeleken met de uitkomsten van 
eerder onderzoek. Hieruit komt het 
volgende profiel tevoorschijn. Het gaat 
om mensen die betrokken raken bij 
een gewelddadige handeling die 
typisch mannelijk is. Vrouwen zijn bij 
dit soort delicten nauwelijks 
vertegenwoordigd. Dit gedrag is 
volgens de onderzoeker zeer sterk 
verbonden met de cultureel bepaalde 
socialisatie van mannen en met de 
ontwikkeling van een antisociale 
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persoonlijkheid. Het vroegtijdige begin 
van het zeer agressieve gedrag wordt 
geïnitieerd door de blootstelling aan 
een disfunctionele gezinsomgeving. De 
belangrijkste beleidsimplicatie van 
deze bevindingen is dat initiatieven 
genomen moeten worden ter 
ondersteuning van de gezinsstabiliteit, 
de verbetering van opvoedings-
vaardigheden en programma's ter 
vermindering van geweld. 
Met literatuuropgave. 

22 
Richardson, G., T.P. Kelly 
7he relationship between intelligence, 
memory and interrogative suggestibility 
in young offenders 
Psychology, crime and law, 4e jrg., 
nr. 1, 1995, pp. 283-290 
Uit een studie onder 58 bewoners van 
een strafrechtelijke jeugdinrichting 
naar de relatie tussen intelligentie, de 
geheugenfunctie en de mate van 
manipuleerbaarheid bij ondervragin-
gen, blijkt dat de laatste grootheid 
negatief samenhangt met de eerste 
twee. Hoe lager de intelligentie van de 
delinquente jongeren en hoe lager hun 
vermogen zich iets te herinneren, des 
te makkelijker zijn zij in interview-
situaties te misleiden door suggestieve 
vragen of negatieve feedback. De 
resultaten zijn consistent met eerder 
onderzoek onder volwassenen. Het 
effect bleek zich vooral voor te doen 
bij kinderen van een lager dan 
gemiddeld intelligentieniveau. Deze 
groep blijkt dus het gemakkelijkst te 
misleiden. De kans op valse 
verklaringen van adolescente 
verdachten, getuigen of slachtoffers is 
met andere woorden het grootst bij 
laag-intelligente jongeren. 
Met literatuuropgave. 

23 
Ruefle, W., K.M. Reynolds 
Keep them at home,. juvende curfew 
ordinances in 200 American cities 
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American journal of police, 15e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 63-84 
Dit artikel gaat in op het gebruik van 
een avondklok als instrument van 
lokaal beleid met het doel de 
jeugdcriminaliteit terug te dringen. 
Allereerst wordt het instellen van een 
avondklok in historisch perspectief 
geplaatst. Vervolgens wordt ingegaan 
op de velerlei verschijningsvormen van 
het instellen van avondklokken. In de 
jaren negentig mag het instellen van 
een avondklok als middel in de strijd 
tegen de criminaliteit zich in een 
hernieuwde belangstelling verheugen. 
In 1995 bleek 73% van de grootste 
Amerikaanse steden gebruik te maken 
van avondklokken in de strijd tegen de 
misdaad. Bovendien mag deze vorm 
van criminaliteitsbestrijding rekenen 
op grote steun van het grote publiek. 
In het artikel komt de vraag naar de 
effecten van een avondklok op de 
jeugdcriminaliteit en op de kans 
slachtoffer te worden van criminaliteit, 
niet aan de orde. De auteur besluit 
daarom met een aantal suggesties 
voor toekomstig onderzoek naar de 
effecten van dit relatief nieuwe middel 
in de strijd tegen met name de 
jeugdcriminaliteit. 

24 
Sanders, R., S. Jackson e.a. 
The police role in the management of 
child protection services 
Policing & society, 6e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 87-100 
De rol van de politie bij kinderbe-
schermingsintanties heeft aanzienlijke 
wijzigingen ondergaan, sinds in het 
midden van de jaren zeventig steeds 
meer de nadruk kwam te liggen op de 
coördinatie en coöperatie tussen de 
verschillende instanties. De literatuur 
over de kinderbescherming zegt echter 
weinig over de mogelijkheden die 
mishandelde kinderen en hun families 
ter beschikking staan. In dit artikel 
wordt de historische ontwikkeling van 
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de politiebemoeienis bij de bescher-
ming van mishandelde kinderen 
uiteengezet. Ook worden de 
bevindingen van een onderzoek naar 
de relevantie van de rol van de politie 
bij regionale kinderbeschermings-
instanties in Wales (Area Child 
Protection Committees, ACPC's) onder 
de loep genomen. Uit deze bevindin-
gen kan worden geconcludeerd dat 
een sterke relatie tussen politie en 
maatschappelijk werk ertoe leidt dat 
de politie meer nadruk op de 
bescherming van het kind legt. De 
auteurs zijn van mening dat de politie 
-samen met anderen - een waarde-
volle rol kan spelen zowel bij de 
preventie als bij de behandeling van 
slachtoffers. 
Met literatuuropgave. 

25 
Selih, A. 
Juvenlle criminal law and change; 
trends in some East- and Centra! 
European countries 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice, 4e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 173-183 
Centraal- en Oost-Europa zijn 
geconfronteerd met de enorme taak 
hun rechtssysteem te veranderen en 
aan te passen. Het strafrecht voor 
jeugdige delinquenten is een van de 
aandachtsgebieden. Een analyse van 
de huidige situatie geeft inzicht in de 
manier waarop men vroeger 
jeugdzaken behandelde en wat de 
veranderingen in het nieuwe systeem 
met zich meebrengen. Het rechts-
systemen van de Tjechische Republiek, 
Hongarije, Polen, Slowakije en Slovenië 
worden in dit artikel nader bestudeerd. 
De aandacht strekt zich voornamelijk 
uit naar drie gebieden: het soort 
wetgeving, zoals welke autoriteiten 
hebben te maken met jeugddelinquen-
tie en wat is hun competentie; 
sancties die aan de jeugdigen in de 
verschillende systemen worden 
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opgelegd en hoe ze worden toegepast; 
en tenslotte, de wetsveranderingen die 
hebben plaatsgevonden of die in 
voorbereiding zijn. Wat betreft de 
wetgeving voor jeugddelicten: er is 
sprake van een speciale jeugdwet of 
van aanpassingen in de wetgeving 
voor meerderjarigen. In Polen hebben 
de familierechtbanken ook niet-
crimineel gedrag van jongeren tot de 
competentie. In de overige landen zijn 
hiervoor sociale diensten ingericht 
Voor wat betreft de sancties is het 
bepalend of een land kiest voor een 
opvoedende of straffende oriëntatie. 
Tjechië en Slowakije straffen veel, 
Polen en Slovenië leggen de nadruk 
op het bijsturen van gedrag en 
Hongarije neemt een middenweg. 

26 
Sprott, J.B. 
Understanding public views of youth 
crime and the justice system 
Canadian journal of criminology, 38e 
jrg., nr. 3, 1996, pp. 271-290 
In de Canadese kranten wordt 
regelmatig verslag gedaan van door de 
jeugd begane misdrijven. In 94% van 
de gevallen zou het hierbij gaan om 
geweldsdelicten. De statistieken tonen 
daarentegen aan dat minder dan een 
kwart van de zaken die ter behande-
ling komen bij de jeugd-rechtbanken 
geweldszaken betreft. De kranten 
leggen de nadruk op het soort misdrijf 
dat gepleegd is door de verdachte en 
het leed van zijn slachtoffer. Hoe 
gruwelijker het verhaal, hoe beter het 
is voor de oplage van de krant. 
Journalisten maken een selectie uit het 
aangeboden materiaal en zullen 
bepaalde feiten benadrukken. Vooral 
verhalen over ernstige gewelds-
misdrijven gepleegd door recidivisten 
blijven bij het lezerspubliek lang in het 
geheugen hangen. Een van de 
gevolgen hiervan is dat de burgers de 
overheid ervan beschuldigt de 
jeugdige delinquenten te mild te 
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straffen. Kennis van de werkelijke 
misdaadcijfers en besef van hoe het 
justitiële apparaat functioneert leggen 
het af tegen een algemeen (heilig) 
geloof in wat gedrukt wordt door de 
kranten. Het artikel doet verslag van 
een statistische analyse van de 
krantenartikelen gevolgd door een 
publieksonderzoek met de bijbeho-
rende conclusies. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

27 
Deery, N.A., A.W. Love 
7he effect of a moderate dose of 
alcohol on the traffic hazard perception 
pro file of young drink-dr/vers 
Addiction, 91e jrg., nr. 6, 1996, 
pp. 815-827 
Om het effect van alcohol op de 
risicoperceptie van de bestuurder te 
onderzoeken, hanteerden de auteurs 
het onderzoeksinstrument van de 
hazard protection pro file, de HPP. In de 

HPP worden de scores op de 
belangrijkste aspecten van de respons 
van de bestuurder op gevaar bij elkaar 
opgeteld. Vier groepen van acht 
bestuurders tussen 18 en 25 jaar 
werden onderzocht op hun HPP: zij die 
rijden met een BAC-waarde (blood 
alcohol concentration) boven de 
wettelijke grens en die bovendien 
hiervoor veroordeeld zijn, zij die rijden 
met een BAC-waarde boven de 
wettelijke grens maar die niet 
veroordeeld zijn, zij die rijden met een 
BAC-waarde tussen 0 en de wettelijke 
grens, en zijn die rijden met een 
BAC-waarde van 0. De onderzoeksme-
thode bestond uit een experimentele 
laboratoriumsituatie met computerge-
stuurde simulatietechnieken waarin de 
proefpersoon (al of niet nuchter) 
gezeten voor een monitor moest 
reageren op diverse videobeelden. Het 
blijkt dat: alcohol zowel van invloed is 
op de rijvaardigheid en de rijstijl; met 
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een BAC-waarde van 0,05% hadden 
de proefpersonen meer tijd nodig om 
zich bewust te worden van gevaar, en 
zij reageerden daarop op een abrupte 
manier, welke effecten vooral bij groep 
1 duidelijk waarneembaar waren; de 
onderzoeksresultaten wijzen sterk op 
het bestaan van een onderscheid 
betreffende actieve gevaren (gevaren 
die ontstaan door de handelingen van 
de bestuurder) en passieve gevaren 
(gevaren die ontstaan door handelin-
gen van andere weggebruikers); 
onafhankelijk van hun rijgedrag onder 
invloed beschouwden de proefperso-
nen de actieve gevaren als minder 
bedreigend dan de passieve gevaren; 
vergeleken met de andere proefperso-
nen zag de groep met veroordeelden 
minder risico's zowel tijdens 
blootstelling aan passieve gevaren (bij 
een BAC-waarde van 0,05%) als 
tijdens blootstelling aan actieve 
gevaren (bij een BAC-waarde van 0); 
Al deze effecten kunnen - op zijn 
minst ten dele - een bijdrage vormen 
aan het verhoogde risico van het 
rijden onder invloed. 
Met literatuuropgave. 

28 
Gruenewald, P.J., A. B. Miller e.a. 
7he geography of avallabfilty and driving 
after dnnking 
Addiction, 91e jrg., nr. 7, 1996, 
pp. 967-983 
Is er direct causaal verband tussen de 
beschikbaarheid van alcohol, dat wil 
zeggen het aantal en soort verkoop-
punten in een bepaald gebied, en het 
aantal rijders onder invloed en het 
aantal (alcohol-gerelateerde) 
aanrijdingen? De auteurs laten zien 
dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn, 
maar ook dat het nog niet zo 
eenvoudig is om het aan te tonen. Ze 
ontwikkelden een model waarin 
verschillende indicatoren voor 
beschikbaarheid van alcohol zijn 
opgenomen (aantal cafés, aantal 
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restaurants met alcoholvergunning, 
concentratie van gelegenheden dicht 
op elkaar), enkele indicatoren voor 
verkeersveiligheid (dichtheid van het 
wegennet, aantallen kruisingen en 
dergelijke, gemiddelde verkeersdruk) 
en een aantal demografische 
variabelen (samenstelling van de 
bevolking naar o.a. gezinsdichtheid en 
etnische groepen). Binnen een aantal 
geselecteerde stedelijke gebieden in 
Californië werden vervolgens mensen 
telefonisch geïnterviewd over 
drinkgewoonten en rijden onder 
invloed, en werden de politiegegevens 
over aanrijdingen en botsingen 
opgevraagd, onder meer uitgesplitst 
naar crashes in de nachtelijke uren 
waarbij slechts één auto was 
betrokken. Rijden onder invloed blijkt 
meer voor te komen in wijken waar 
überhaupt meer mensen drinken; waar 
mensen ook met een grotere 
regelmaat drinken; en voorts in wijken 
met meer alleenstaanden, met minder 
mensen in de laagste inkomens-
categorie, en met meer blanken. 
Daarbij doen zich de gelegenheids-
effecten niet alleen gelden in de 
wijken waar de kroegen en restaurants 
(op zijn Amerikaans) zijn geconcen-
treerd, maar ook nog in de aangren-
zende wijken en gebieden. Zo blijkt de 
typische één-auto-crash in de kleine 
uurtjes, ook iets verderop in meerdere 
mate voor te komen dan in de rest van 
het land. Hoe meer kruisingen op weg 
naar huis genomen moeten worden, 
des te groter weer de kans op 
ongelukken. De voorspelling dat een 
toename van de restaurant-dichtheid 
in een bepaald gebied (dat wil zeggen: 
met alcoholvergunning) zal resulteren 
in een toename van het aantal 
nachtelijke aanrijdingen met 70%, was 
een veelbelovende prestatie van het 
gehanteerde model, maar kon met het 
beschikbare materiaal nog niet 
afdoende worden getoetst. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Mackay, R.E. 
Victimology and fights theories 
International review of victimology, 
4e jrg., nr. 3, 1996, pp. 183-194 
De positie van slachtoffers van 
misdrijven is met de jaren verschoven 
van die van gewone burger, subject 
tijdens gerechtelijke vervolging, naar 
publiek object van politieke actie. 
Omdat veel regeringen momenteel 
fundamenteel utilitair van karakter zijn, 
kan bescherming van kwetsbare 
personen niet worden gegarandeerd. 
Hierdoor kunnen de rechten en 
veiligheid van gewone burgers worden 
overschaduwd door andere overwegin-
gen. Soms is er sprake van onwillig-
heid of onvermogen van staten om de 
belangen van kwetsbare personen te 
verdedigen als er ook sterke 
gevestigde belangen in het spel zijn. 
De auteur stelt dat een meer gedegen 
benadering t.a.v. het verdedigen van 
de rechten van gewone burgers 
noodzakelijk is om de veiligheid van 
deze mensen te kunnen garanderen. 
Hij onderzoekt een aantal verschil-
lende theorieën m.b.t rechten van de 
mens, waarbij hij het probleem van de 
bovengenoemde tegenstijdige 
belangen analyseert. Indien men de 
rechten van gewone burgers wil 
handhaven en conflicten t.a.v. de 
toepassing ervan wil oplossen, dan 
zullen ze niet alleen helder verwoord 
dienen te worden, maar zullen ze 
tevens verder ontwikkeld moeten 
worden binnen een raamwerk van 
toepassingsprincipes die niet alleen 
stroken met de theorie, maar die ook 
zichtbaar zijn binnen de lokale politiek, 
zo luidt de conclusie. 
Met literatuuropgave. 
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Preventie van criminaliteit 

30 
Dreher, G. 
Kommunale Kriminalpffivention; 
Anliegen, Grundgedanken und Ertrag 
bisheriger Bembhungen 
Die Polizei, 87e jrg., nr. 7, 1996, 
pp. 173-183 
Uit criminologisch onderzoek bleek 
reeds in de jaren zeventig en in 
sterkere mate in de jaren tachtig dat 
maatregelen op het gebied van zowel 
positieve als negatieve speciale en 
generale preventie hun grenzen 
hebben. Behandeling, therapie, 
afschrikking noch repressie lossen het 
probleem van de criminaliteit op. In dit 

artikel wordt een alternatief 
besproken, namelijk preventie op 
lokaal niveau. De belangrijkste peilers 
hierbij zijn een politie die zeer nauw 
betrokken is bij de burgers, het 
gemeenschappelijk met de burgers 
werken aan oplossingen tegen de 
middelgrote en kleine criminaliteit en 
het voorkomen van ordeverstoringen, 
die het gevoel van veiligheid bij de 
burgerij beïnvloeden. Criminaliteits-
controle en het reduceren van de 
angst voor misdrijven zijn evenals het 
vergroten van de tevredenheid van de 
burgers een burgerplicht en dienen 
niet alleen aan de politie te worden 
overgelaten. Het voorkomen van 
misdrijven dient een zaak van de 
gehele gemeenschap en ressort-
overschrijdend te zijn. 
Met literatuuropgave. 

31 
Junger-Tas, J. 
Preventie van criminaliteit in theorie en 
praktijk 
Sociale interventie, 4e jrg., nr. 3/4, 
1995, pp. 109-121 
Heeft criminaliteitspreventie effect? 
Wat is het resultaat geweest van de 
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veelheid aan beleidsinitiatieven en 
projecten op dit terrein, voortkomend 
uit de plannen van de Commissie-
Roethof uit de jaren tachtig? De 
auteur, in haar vorige functie nauw 
betrokken bij het evaluatie-onderzoek, 
blikt nog eens terug. Ook al waren de 
effecten niet over de hele linie even 
goed vast te stellen, op een aantal 
onderdelen heeft de preventie-golf 
aantoonbaar resultaten opgeleverd. 
Deze zijn inmiddels zoveel als regulier 
beleid geworden, dus het gaat om 
structurele beleidswijzigingen: 
huismeesters, toezichthouders, 
versterkte controle in het openbaar 
vervoer, combinaties van formeel 
toezicht en sociale controle. Voorts 
kwam duidelijk naar voren dat er op 
het vlak van situationele en delict-
gerichte preventie het een en ander 
afdoende was uitgeprobeerd, doch dat 
dadergerichte preventie in dit kader 
nog te weinig was getoetst Inderdaad 
is deze vorm van preventie, primair in 
justitie-kader, in de daarop volgende 
jaren meer tot ontwikkeling gekomen. 
Dit bleek te meer nodig daar de brede 
golf nog niet aantoonbaar had geleid 
tot ingrijpende gedragsverandering bij 
allerlei categorieën criminele jongeren. 
De auteur noemt het met recht een 
interessant fenomeen voor de beleids-
en bestuurskunde, dat een aantal 
onderdelen uit deze experimenteer-
periode inmiddels tot structurele 
beleidswijzigingen heeft geleid; dat 
criminaliteitspreventie in veel 
gemeenten sindsdien vast onderdeel 
van het beleid is geworden; dat de 
samenwerking tussen gemeentebe-
stuur, politie en justitie er nieuwe 
impulsen door gekregen heeft; en, 
tenslotte, dat ook het systematisch 
evalueren van nieuw beleid op zo 
grote schaal heeft plaatsgevonden. 
Met literatuuropgave. 
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Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
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van toestemming tot publicatie in 
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1. dat de auteur de uitgever 
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artikél 16B 1912 te doen geldend 
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Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
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Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
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voorbehoud zijdens de auteur. 
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