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Vrouw en recht 

Voorwoord 

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 rechten en 
plichten weten velen hun bestaan zo in te richten dat minder aantrekkelijke taken anderen toevallen. 
Orwell schreef het al: `sommigen zijn meer gelijk dan anderen'.  
Kortom, formele gelijkstelling is weliswaar verworven, maar de ongelijkheid woekert onderhuids voort. 
Om die sluipende verschillen te expliciteren 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 enigszins 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, deeltijdbanen en kinderopvang blijven mannelijke normen 
domineren.  
In haar openingsbijdrage gaat prof. J.E. Goldschmidt - voorzitter van de Commissie gelijke 
behandeling - in op het gelijkheidsbeginsel. Gelijke rechten bieden bescherming aan minder machtige 
groepen in de samenleving, waaronder vrouwen. De auteur vat gelijkheid op als een asymmetrisch 
concept dat bedoeld is om de positie van deze groepen te versterken. Echter, de begrippen die het 
recht hanteert zijn gendered: ze sluiten meer aan op het leefpatroon van mannen dan van vrouwen. 
Om die reden dient het gendered karakter van het recht te worden blootgelegd en doorbroken. 
`Gelijke behandeling van vrouwen en mannen zal nooit effect 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 - relatief 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 aan de verplichtingen van het verdrag te beantwoorden en in hoeverre 
zij daaraan reeds voldoet. Hierbij neemt ze een aantal rechterlijke uitspraken 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 opschudding veroorzaakt, ook in Nederland. Immers het 
gemeenschapsrecht, ooit de motor achter gelijkberechtiging van de vrouw, dreigt het nationale beleid 
te dwarsbomen. Volgens Veldman ware het beter wanneer het EG-hof duidelijke randvoorwaarden 
aangeeft waarbinnen voorkeursbeleid is toegestaan. 
J.R. Dierx gaat vervolgens na wat drie jaar praktische ervaring met de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (AWGB) in de Commissie gelijke behandeling 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 arbeidsproces. Achtereenvolgens bespreekt ze klachten over 
ongelijke beloning, leeftijdseisen, zwangerschapsregelingen, ouderschapsverlof, kinderopvang en 
schaderegelingen, en de 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 rechtspositie van vrouwen beïnvloeden, aan het licht te brengen. Een voorbeeld hiervan is de 
betekenis van `werknemer' in het recht: de mannelijke ervaring van voltijds werken bepaalt dat begrip. 
Een ander begrip is `verzekerbaar sociaal risico' dat vrouwelijke vormen van inkomen uitsluit. 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 uitgaan. Het internationale 
vrouwenverdrag biedt volgens haar een aantal concrete aanknopingspunten om genderstereotypen in 
het recht te bestrijden.  
Prof. T. Loenen spitst de aandacht toe op de genderlading van het familierecht. Ze beperkt zich tot de 
regeling met betrekking tot de totstandkoming van juridisch ouderschap en van het gezag over 
kinderen. De voorgenomen regelgeving op dit terrein komt allesbehalve tegemoet aan het vrouwelijk 
model van ouderschap dat op feitelijke zorg en verantwoordelijkheid voor kinderen berust. De 
bloedband en financiële zorg zijn de bepalende factoren. Buiten het huwelijk is deze geringe aandacht 
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 regeling 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 neutrale overheidsbeleid vele 
impliciete mannelijke normen. De onderzoeksters hebben een normativiteits-toets ontwikkeld om de 
vooringenomenheid 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. 
Jongensproblemen 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 uitdrukking moeten brengen, waaronder participatie aan zorgactiviteiten.  
Het laatste artikel is gewijd aan de `feminisering' van de juridische beroepen. L.E. de Groot-van 
Leeuwen toont aan dat de participatie van vrouwen in juridische beroepen (rechters, officieren van 
justitie, advocaten 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 toenemen. Niettemin zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de hogere functies 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 dus veel voor te zeggen de these dat vrouwen `niet beter zijn, maar anders' om te 
draaien. 


