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Voonvoord

Dit boek bevat beschouwingen over de interpretatie van het gelijkheidsbe-
ginsel, en met name over de vraag wanneer het geven van een voorkeurs-
behandeling aan een persoon bij het vergeven van een baan of een oplei-
dingsplaats in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel is.

Van het gelijkheidsbeginsel is wel gezegd dat het de neiging heeft
zichzelf te radicaliseren: de voor het recht essentiele gelijkheid van allen
roept steeds weer de vraag op naar de rechtvaardigheid van gepercipieerde
ongelijkheden in de samenleving. Zuiver vanuit het perspectief van het
gelijkheidsbeginsel bezien zijn alle ongelijkheden in de samenleving ver-
dacht. Het geven van een voorkeursbehandeling wordt enerzijds gezien als
een uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling (verwoord in
artikel 1 van de Grondwet), anderzij(Is als een uitvloeisel van het gelijk-
heidsbeginsel zelf, gericht op het bewerkstelligen van maatschappelijke
gelijkheid. Hier toont zich de dynamiek van het gelijkheidsbeginsel in de
moderne (westerse) rechtsstaat: het gelijkheidsbeginsel is een typisch
rechtsbeginsel, dat de erkende rechtswaarden (mede) uitdrukt en abstractie
vereist van irrelevante factoren; tevens grijpt het daar boven uit en duidt
het steeds meer factoren rechtens relevant. Die dynamiek maakt het gelijk-
heidsbeginsel tot een meerduidig en uitdagend beginsel met een menigmaal
controversiele uitleg. De beschouwingen in dit boek zijn het resultaat van
een poging niet om die dynamiek uitputtend te beschrijven (hetgeen on-
mogelijk is), maar om enkele belangrijke aspecten van de betekenis van
het gelijkheidsbeginsel voor ons, in deze tijd, te belichten. Hoewel de
dynamiek van het gelijkheidsbeginsel op tal van terreinen blijkt, heb ik
ervoor gekozen om de interpretatie van het gelijkheidsbeginsel toe te
snijden op de controverse over voorkeursbehandeling, omdat deze contro-
verse zo nadrukkelijk in termen van gelijkheid en ongelijkheid wordt ge-
steld. De kwestie van de voorkeursbehandeling is daarom het vertrekpunt en
het eindpunt van deze uiteenzettingen.

De gehanteerde invalshoek brengt met zich mee dat er geen bikkelharde
uitspraken over het geven van een voorkeursbehandeling aan groepen in de
samenleving gedaan worden, maar dat enkele (algemene) argumenten vcr-
schaft worden die in de afweging ten aanzien van de vraag of sommigen
een voorkeursbehandeling moeten krijgen, gewicht in de schaal zouden
kunnen leggen.

Mijn dank gaat uit naar mijn promotoren, mr. E.M.H. Hirsch Ballin en prof.
dr. F.R. Heeger. Ik heb hun belangstelling voor mijn werk en hun bereidheid
om mee te denken als zeer plezierig ervaren. Verder dank ik Sandra
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Rondeel en Marlies van Loon, die als student-assistenten in verschillende
stadia van de werkzaamheden hebben geholpen bij het verzamelen van
materiaal voor dit boek.

Haijte Wiggers
Utrecht, 5 juli 1991
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HOOFDSTUK 1

GELIJKE BEHANDELING EN VOORKEURSBEHANDELING

1.1 Inleiding

In Nederland wordt de laatste jaren regelmatig een voorkeursbehandeling
gegeven aan leden van verschillende maatschappelijke groeperingen. Meestal
gaat het om een voorkeursbehandeling bij het vervullen van vacatures voor
een betaalde baan; soms om een voorkeursbehandeling bij het toekennen
van plaatsen voor een opleiding.

Een reden die zeer vaak aangevoerd wordt ter rechtvaardiging van het
geven van een voorkeursbehandeling is 'opheffing van feitelijke ongelijkhe-
den'. In de Barlaeus-zaak, die uitgebreid in de media is besproken, overwoog
de President van de Amsterdamse rechtbank in kort geding:

[-]  de  WGBO  ( =  Wet  gelijke  behandeling van mannen en vrouwen  in de burgerlijke

openbare dienst, JHW) en de verdragen inzake gelijke behandeling van mannen en
vrouwen Iaten de selectie van in eerste instantic alken vrouwen toe. De gemeente
wil dit zware middel tocpassen tot haar norm van 40% (der directiefuncties in het
Amsterdamse openbare onderwijs vervuld door vrouwen, JHW) is gehaaid. Dit percen-
tage ligt onder het percentage vrouwelijke docenten op de gemeentelijke scholen.

Het standpunt van eisers dat het gekozen middel in een wanverhouding staat tot
het door de gemeente beoogde doel kan daarom niet worden aanvaard.1

En, in dezelfde zaak:

De landelijke cijfers versterken [-] het gemeentelijke standpunt dat sprake is van
een feitelijke ongelijkheid als bedoeld in de uitzonderingsbepaling van de Wet ge-
lijke behandcling van mannen en vrouwen in dc burgerlijke openbare dienst. De
gcmeente mag om die reden streven naar cen cvenredige vertegenwoordiging van
vrouwen in de schoolleiding.2

Uit veel redeneringen ten aanzien van voorkeursbehandeling en niet in de
laatste plaats uit die van de wetgever, komt de gedachte naar voren dat
het genoemde, met behulp van voorkeursbehandeling na te streven, doel

1. Uitspraak van 29 november 1988, rolnummer KG 88/1996 4 Tijdschrift voor
Ambtenarenrecht 1989, uitspraak nr. 21
2.  Uitspraak van 5 januari 1989, rolnr. KG 88/2248 A, TAR 1989, uitspraak nr. 63.
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zonneklaar en algemeen aanvaard is, en dat ook zeer sterke vormen van
voorkeursbehandeling als het uitsluitend werven onder leden van een onder-
vertegenwoordigde groep voor dat doel aangewend mogen worden. Het gaat
hierbij niet alleen om vrouwen, maar ook om andere maatschappelijke
groepen, zoals etnische minderheden.

Nu is het niet uitgesloten dat het bestaan van een 'feitelijke ongelijk-
heid' noopt tot het hanteren van een sterke vorm van voorkeursbehandeling
van leden van een maatschappelijke groep. Het is echter de vraag welke
ongelijkheden relevant zijn en welke vorm van voorkeursbehandeling in
welk geval gerechtvaardigd is. Deze vragen vormen de aanleiding tot dit
onderzoek.

Voor deze kwesties is van de zijde van de Nederlandse wetgever en de
Nederlandse rechter niet veel aandacht geweest. Ook in de literatuur is er
weinig systematische aandacht voor geweest. Alleen Sloot heeft zich er
diepgaand en systematisch mee ingelaten. Hij heeft de geschiedenis van de
ontwikkeling naar het geven van voorkeursbehandeling aan zwarten in de
Verenigde Staten en de geschiedenis van het Nederlandse voorkeursbeleid
ten aanzien van vrouwen en minderheden beschreven. Daarnaast heeft hij

de redenerinien
ten aanzien van voorkeursbehandeling geinventariseerd en

geanalyseerd. Meer diepgaande en systematische analyse van de normatieve
argumenten ten aanzien van voorkeursbehandeling is echter wenselijk, en
dan met name van de rol die het gelijkheidsbeginsel daarin speelt. Hoewel
de meeste schrijvers over voorkeursbehandeling (en ook Sloot) op de een
of andere manier het gelijkheidsbeginsel in hun analyse hebben betrokken,
is een aanvulling dan wel kritiek op hun interpretatie noodzakelijk, omdat
zij de betekenis van het gelijkheidsbeginsel soms te beperkt en soms te
ruim opvatten. Te beperkt, voor zover het als een te formeel beginsel wordt
opgevat; te ruim, voor zover er geen voldoende genuanceerd onderscheid ge-
maakt wordt in de relevantie van feitelijke maatschappelijke ongelijkheden.

Een belangrijk decl van de volgende hoofdstukken is daarom gewijd aan
het analyseren van het gelijkheidsbeginsel in de diepte. Een ander deel
schetst de implicaties van de verdedigde opvatting van het gelijkheidsbegin-
sel voor het redeneren ten aanzien van voorkeursbehandeling. Het doel van
dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan beantwoording van de vragen
wat het recht doen aan de gelijkheid van mensen in het algemeen impli-
ceert, en welke betekenis voorkeursbehandeling daarvoor in het bijzonder
kan hebben.

Deze hoofdstukken bevatten voornamelijk analyses van de normatieve
aspecten van argumenten inzake voorkeursbehandeling. De vragen welke
ongelijkheden er voor welke maatschappelijke groep precies bestaan en hoe
het beleid ten aanzien van die ongelijkheden er precies dient uit te zien,
worden er niet in behandeld. Slechts in de slotbeschouwing formuleer ik
enkele implicaties van de ondernomen analyses voor het beleid ten aanzien

3. Sloot (1986), passim.
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van sommige maatschappelijke ongelijkheden. Een andere beperking is dat
deze beschouwingen geen betrekking hebben op voorkeursbehandeling voor
plaatsen in vertegenwoordigende organen. Centraal staat, wat voorkeursbe-

handeling betreft, het vraagstuk van het geven van voorkeursbehandeling
bij de toegang tot banen en, in iets mindere mate, tot onderwijsplaatsen.

Dit hoofdstuk is (evenals hoofdstuk 2 over de verhouding tussen het
gelijkheidsbeginsel en voorkeursbehandeling in de Verenigde Staten en
hoofdstuk 3 over die verhouding in de Bondsrepubliek Duitsland) voorname-

lijk beschrijvend van aard. In paragraaf 1.2 schets ik de aard van de kwes-
ties in de verhouding tussen voorkeursbehandeling en het gelijkheidsbegin-
sel. In paragraaf 1.3 beschrijf ik meer in detail de uitleg die in Nederland

gegeven wordt aan de begrippen 'gelijke behandeling' en 'discriminatie',
en in paragraaf 1.4 welke argumenten in Nederland gehanteerd worden met
betrekking tot voorkeursbehandeling. In paragraaf 1.5 geef ik de soorten
argumenten met betrekking tot voorkeursbehandeling weer zoals men die
meestal onderscheidt, en geef ik nader aan wat de reden is voor de be-
schouwingen in de volgende hoofdstukken. Paragraaf 1.6 bevat een plan van
behandeling, waarin nader aangegeven is wat die beschouwingen inhouden.

1.2  Gelijkheid en toetsing

Het geven van voorkeursbehandeling wordt vaak gezien als strijdig met
het beginsel van gelijke behandeling. Gelijke behandeling impliceert dat
men in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt en dus dat afgezien wordt
van niet relevante persoonlijke eigenschappen en omstandigheden. Voor-
keursbehandeling is nu juist gebaseerd op de erkenning van de relevantie
van een dergelijke eigenschap (zoals het ras of het geslacht waartoe iemand

behoort) en zou dus strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel.
Dit is een zienswijze die is verbonden met een rechtsopvatting die in de

historische ontwikkeling van de betekenis van het gelijkheidsbegrip in de
rechtsstaat een zeer prominente rol heeft gespeeld en nog speelt. liet
gelijkheidsbeginsel is in de rechtsstaat een typisch juridisch gelijkheidsbe-
ginsel, hetgeen betekent dat er afstand genomen wordt van rechtens ir-
relevante verschillen tussen mensen. De klassiek-liberale formulering van het

gelijkheidsbeginsel bevat de eerste en de meest radicale opvatting van
rechtsgelijkheid. Essentieel voor rechtsgelijkheid is dat ieder individu als

persoon, geabstraheerd van zijn bijzondere kenmerken, gelijk behandeld
wordt.' De rechtsgelijkheid geeft als zodanig uitdrukking aan de gelijkwaar-
digheid van een ieder. Eigenschappen als ras en geslacht kunnen dan niet
relevant zijn voor het recht. Het maken van onderscheidingen op basis van
dig eigenschappen is derhalve niet toegestaan.

De klassiek-liberale opvatting van het gelijkheidsbeginsel is in deze tijd
echter wat naar de achtergrond geschoven, omdat het bereik van hetgeen
juridisch relevant geacht wordt, is geexpandeerd: het gelijkheidsbegin5el
wordt steeds vaker ingevuld vanuit een maatschappelijk gelijkheidsbegrip. '
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Redenerend vanuit dit gelijkheidsbegrip stelt men dat de persoonlijke waar-
digheid juist voor een groot deel bepaald wordt door de wijze waarop in
de samenleving, en dus ook in het recht, rekening wordt gehouden met de
concrete situatie van het individu, die mede bepaald kan zijn door zijn
persoonlijke eigenschappen en omstandigheden. De nadruk op rechtsgelijk-
heid  is dus verminderd ten gunste  van de nadruk op sociale gelijkheid. liet
recht is in deze visie niet meer in de eerste plaats uitdrukking van een
aanwezig geachte gelijkheid, maar instrument ter effectuering van gelijk-
heid.'Het gelijkheidsbeginsel  in de Grondwet wordt,  in het verlengde  hier-
van, wel opgevat als een sociaal grondrecht.

 Argumenten ten gunste van voorkeursbehandeling steunen op dit sociale
gelijkheidsbegrip: Het debat over voorkeursbehandeling wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de spanningsverhouding tussen deze verschil-
lende opvattingen van gelijkheid en dus van hetgeen rechtens relevant is.
De toetsing van voorkeursbehandeling aan het gelijkheidsbeginsel overstijgt
daarmee een zuiver juridisch kader. Om die toetsing uit te kunnen voeren
moeten argumenten ontleend worden aan het ruimere kader van de sociaal-
politieke ethiek. Dat betekent niet dat de normen die in de juridische sfeer
zijn ontwikkeld voor de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel niet van waarde
zijn. Integendeel, zij verschaffen een aantal criteria die een dergelijke
toetsing kunnen structureren.

De belangrijkste norm in dit verband is het willekeurverbod: de overheid
dient in haar wetten en beleid geen willekeurige onderscheidingen te maken.
Dit willekeurverbod is algemeen geaccepteerd. Het heeft aanvankelijk vooral
opmars gemaakt in de rechtspraak van landen waarin rechters de bevoegd-
heid hebben om wetten te toetsen aan de grondwet, zoals in Duitsland en
in de Verenigde Staten. De Duitse jurist Leibholz heeft in 1925 een verhan-
deling geschreven over het gelijkheidsbeginsel en de toetsing van wetten
daaraan, die zeer invloedrijk is geweest. Volgens Leibholz houdt het gelijk-
heidsbeginsel dat de wetgever bindt, een verbod van willekeur in.4 Hij
maakt een onderscheid tussen wetten die differentiaties aanbrengen waarvan
verdedigd kan worden dat er een zakelijke samenhang bestaat tussen crite-
rium en doel van de wet, maar die wellicht als ongerechtvaardigd beschouwd
moeten worden, en wetten die differentiaties aanbrengen die volledig onge-
rechtvaardigd zijn. De laatste zijn willekeurig te noemen, de eerste berusten
op een rechtspolitiek oordeel, en daar heeft de rechter zich niet in te
mengen.5

Leibholz geeft een omschrijving van willekeur, die in later jaren ge-
meengoed is geworden in de Duitse rechtspraak:

Willkiir liegt vor, wenn fur die gesetzgeberische Differenzierung oder Gleichbehand-
lung ein verniinftiger, sachlich einleuchtender Grund sich nicht ausfindig machen

4. Lcibholz, p. 72.
5. Ibid., p. 76,77.
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lasst.6

Anderen hebben soortgelijke omschrijvingen gegeven van wat de toetsing
aan het gelijkheidsbeginsel inhoudt.7

Het willekeurverbod houdt dus in dat er voor ongelijke behandeling van
gevallen een duidelijk aanwijsbare en op zijn minst zakelijk gerechtvaar-
digde reden moet bestaan: In de laatste decennia wordt het willekeurver-
bod vaak nader gespecificeerd om tot uitdrukking te brengen dat de vraag
wat willekeurig is niet alleen bepaald wordt door intrinsiek met het recht
verweven criteria, als betrof het recht een autonome sfeer van het men-
selijk samenleven, maar (mede) door de gevolgen die door een (on-)gelijke
behandeling teweeg worden gebracht voor de belangen van concrete in-
dividuen. Die nadere specificatie wordt uitgedrukt in het evenredigheidscri-
terium. FToetsing  aan het evenredigheidscriterium houdt in essentie  in  dat
de verhouding tussen het doel dat met de ongelijke behandeling gediend
wordt en de vorm en de consequenties van de ongelijke behandeling als,
middel om dat doel te bereiken, beoordeeld wordt op haar proportionaliteit.8
Onder de te beoordelen consequenties vallen niet alleen de beoogde gevol-
gen, maar ook de neveneffekten, en dan met name de neveneffekten voor
andere te beschermen belangen. Kenmerkend voor het recht is immers dat
er een afweging gemaakt wordt van de gevolgen voor alle in geding zijnde
beschermenswaardige belangen. Het evenredigheidsbeginsel benadrukt precies
dat kenmerk van het recht.

Zodra men evenwel de evenredigheidstoets aanlegt, heeft men impliciet
reeds besloten dat het in beginsel mogelijk is het te toetsen differentiatie-
criterium op een aanvaardbare wijze te gebruiken. Getoetst wordt immers
alleen de toepassing ervan in een bepaalde groep van gevallen. Indien men
van oordeel is dat bepaalde differentiatiecriteria nooit mogen worden ge-
bruikt, omdat dat gebruik altijd strijdt met de waarden die het recht beoogt
te beschermen, dan komt men aan een toetsing op evenredigheid geheel niet
toe. Het gebruik van differentiatiecriteria die tot die categorie behoren is
dan nooit (zakelijk) gerechtvaardigd.

De verhouding tussen voorkeursbehandeling en het gelijkheidsbeginsel
heeft dus twee aspecten. Het ene betreft het doel of het belang dat met
voorkeursbehandeling wordt gediend. Hier is aan de orde de vraag door
welk gelijkheidsbegrip het geven van voorkeursbehandeling geYnspireerd
wordt, ofwel: hoe moet de spanningsverhouding tussen rechtsgelijkheid en
sociale gelijkheid beoordeeld worden? Het andere aspect betreft de beoor-
deling van voorkeursbehandeling als middel om dat doel of belang te dienen
en als oorzaak van gevolgen voor andere belangen. Hier is de evenredig-
heidstoets aan de orde.

6. Ibid., p. 237.
7.  Vgl. Perelman, p. 324 e.v., en Marshall, p. 269 e.v.
8.  Zie over het evenredigheidsbeginsel verder par. 1.3, 4.7 en 6.1.
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Op welke wijze zijn in Nederland deze aspecten van de verhouding
tussen voorkeursbehandeling en het gelijkheidsbeginsel geinterpreteerd?
De beantwoording van deze vraag vereist dat eerst enige duidelijkheid
bestaat over de implicaties van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel voor
het gebruik van persoonsgebonden kenmerken. Wanneer levert het gebruik
van een persoonsgebonden kenmerk discriminatie op?

13  De betekenis van het begrip 'discriminatie' in Nederland

Het standpunt ten aanzien van voorkeursbehandeling van de Nederlandse
overheid heeft gestalte gekregen in het kader van de invulling van het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, onder andere in de wetten en wetsvoor-
stellen gelijke behandeling. Artikel 1 van de Grondwet luidt: 'Allen die
zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Hoe moet de
verhouding tussen gelijke behandeling en discriminatie gezien worden?

Het direct na elkaar plaatsen van de twee zinnen van art. 1 Gw zou
kunnen doen vermoeden dat de tweede zin niet meer is dan een speciale
uitwerking van de in de eerste zin voorgeschreven gelijke behandeling: de
eerste zin verbiedt een niet door de omstandigheden gerechtvaardigde
ongelijke behandeling; de tweede zin maakt duidelijk dat de daar genoemde
kenmerken nooit rechtvaardigende omstandigheden kunnen vormen om een
ongelijke behandeling op te baseren. Niet alleen de wetsgeschiedenis, maar
ook de toevoeging 'op welke grond dan ook' geeft blijk van het tegendeel.
De toevoeging 'op welke grond dan ook" zou de tweede zin immers iden-
tick in betekenis maken aan de eerste: er zou geen enkele grond zijn om
een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling op te baseren. De term 'dis-
criminatie' kwalificeert dus bepaalde in de eerste zin verboden vormen van
ongelijke behandeling.

De wetsgeschiedenis bevestigt deze uitleg. Tijdens de behandeling van
art. 1 Gw in de Tweede Kamer merkte de toenmalige minister De Gaay
Fortman op:

Discriminatie is cen ander behandelen op zodanige wijze, dat hij die ander duidelijk
maakt, dat hij dezc aspecten van zijn mens-zijn als onvolwaardig beschouwt. [-1
Het is niet de vraag of men cen niet relevant onderscheid maakt. Dit is in taI van
gevallen niet kwetsend [-]. Het gaat er bij disc:riminatie juist om, dat men de ander
kwetst [-1.

10

Niet iedere ongerechtvaardigde ongelijke behandeling is dus discriminerend.

9.  Aangebracht naar aanleiding van een amendement van het kamerlid Bakker.

10. Handelingen II 1976-1977, p. 2150-2151.
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Discriminatie veronderstelt een vernederende behandeling; het bevat een
pejoratief element.11 De Grondwet noemt een aantal persoonsgebonden
kenmerken expliciet om aan te geven dat een ongetijke behandeling op
grond van tan van die kenmerken verdacht is en vermoedelijk discrimine-
rend.

Deze opvatting is niet geheel onomstreden. Zo stelt Van der Grinten
dat de term 'discriminatie in neutrale zin moet worden verstaan': discrimi-

12natie betekent 'onderscheid maken', hetgeen in beginsel geoorloofd is.
Naar zijn inzien moet de toevoeging 'of op welke grond dan ook' als niet
geschreven worden beschouwd. Van der Grinten suggereert hiermee dat de
in de tweede zin van art. 1 Gw genoemde kenmerken nooit een grond ople-
veren voor een ongelijke behandeling. Het recht zou die kenmerken als
volstrekt irrelevant dienen te beschouwen. In de overige literatuur wordt
deze opvatting niet vaak

bevesti d. Bij
de meesten staat het pejoratieve

element van discriminatie voorop.
Burkens beaamt dit in zijn bespreking van het discriminatiebegrip.14 Hij

kritiseert evenwel minister De Gaay Fortman, omdat die spreekt over het
'duidelijk maken' van het onvolwaardig achten van bepaalde persoonlijke
eigenschappen. Burkens wijst op het bestaan van indirecte vormen van
discriminatie. Het discriminatiebegrip moet niet beperkt worden tot hande-
lingen die grievend bedoeld zijn of grievend overkomen. Ook door het
gebruik van op het eerste gezicht onverdachte criteria kan gediscrimineerd
worden. Discriminatie zit vaak ook verborgen in de structuren van de
samenleving.15 Voor het overige is Burkens het met de minister eens dat
niet iedere ongerechtvaardigde ongelijke behandeling zodanig grievend is
dat het discriminatie oplevert. Discriminatie is daarvoor te zeer verbonden
met, zoals de minister zegt, bepaalde aspecten van het mens-zijn. Het
betreft groepseigenschappen die in nauwe relatie staan tot de persoonlijk-
heid. Dit soort eigenschappen zijn ofwel Oberhaupt niet af te leggen (zoals
ras of geslacht), ofwel kunnen niet afgelegd worden zonder schade te
berokkenen aan de eigen persoonlijkheid (zoals godsdienstige overtuiging).16

Het zijn deze eigenschappen waarvan in de tweede zin van art. 1 Gw voor-

11. Zie Van der Pot/Donner, p. 229; Mulder (1985), p. 78 en (1987), p. 108; Den

Boer, p. 133.
12. Van der Grinten, p. 3-7.
13. Niet uitdrukkelijk evenwel in de omschrijving van Scheltema, die in 1981 als
staatssecretaris bij de kamerbehandeling van art. 1 Gw, discriminatic omschreef als
"een bepaalde vorm van gedrag tegenover bepaalde personen waardoor dezen worden

achtergesteld bij anderen op grond van eigenschappen of kenmerken die in die
personen zijn gelegen, terwijl deze eigenschappen dit achterstellend gedrag niet

rechtvaardigen." (Bijlage TK 1981-1982, 16905-16938, nr. 5, 11 nov. 1981, p. 290.)

14. Burkens (1982).
15.  Burkens (1982), p. 62-63; zie ook Akkermans, p. 56 en Goldschmidt, p. 64.

16.  Burkens (1982), p. 63; zie ook Burkens (1989), p. 60 cn Den Boer, p. 133.



8

beelden worden gegeven. Een ongelijke behandeling op den van die gronden
is verdacht, omdat de persoonlijke waardigheid van het individu in het
geding kan zijn, en is dus belast met een vermoeden van discriminatie.

Geconcludeerd kan worden dat de heersende interpretatie van het gelijk-
heidsbeginsel in de Grondwet luidt dat deze kenmerken niet nooit als dif-
ferentiatiecriteria mogen worden gebruikt. Aansluitend bij de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel van een Algemene wet gelijke behande-
ling17 kan gezegd worden dat discriminatie betreft het ongerechtvaardigd
onderscheid maken op grond van nauw met de persoon verbonden kenmer-
ken. Dat impliceert dat rechtvaardigingen voor het maken van een dergelijk
onderscheid aanwezig kunnen zijn. Die rechtvaardigingen zullen een verband
moeten leggen tussen het gebruikte kenmerk en het doel van de ongelijke
behandeling.

Door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is reeds in 1968
bepaald dat de daarvoor vereiste rechtvaardiging dient te voldoen aan de
evenredigheidstoets. Het Hof interpreteerde toen art. 14 van het Europese
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele           i
Vrijheden op een wijze die sindsdien vaste jurisprudentie is geworden van
het Hoft een onderscheid op grond van 66n van de in art. 14

genoemde        1
(persoonsgebonden) kenmerken is discriminerend, indien het "has no objec-
tive and reasonable justification", dat wil zeggen indien het niet een legi-
timate aim" beoogt of indien er niet een "reasonable relationship of propor-
tionality between the means employed and the aim sought to be realised"
bestaat.18 Ook het Hof van Justitie van de EG is van mening dat het maken
van een (direct en indirect) onderscheid op grond van een dergelijk ken-
merk alleen is toegestaan, indien het objectief gerechtvaardigd is.

19

Burkens toetst de rechtvaardiging van een ongelijke behandeling aan de
adequatie van differentiatiecriteria in relatie tot het differentiatiedoel. De
differentiatiecriteria dienen in deze relatie zakelijk verantwoord te zijn,
anders is er sprake van willekeur.20

Hirsch Ballin hanteert eveneens het evenredigheidscriterium, maar speci-
ficeert iets nauwkeuriger: deze "toetsing omvat een beoordeling of het      1
maken van juist dit onderscheid nuttig en nodig is ter verwezenlijking van
het gestelde doel, en of het adequaat is, dat wil zeggen of er een redelijke
verhouding bestaat tussen de beoogde gevolgen voor de te dienen belangen
enerzijds, en de nadelige gevolgen voor de andere mee te wegen belangen

anderzijds.
.21

17. TK 1990-1991, 22014, nr. 3, p. 4; zie ook TK 1987-1988, 20501, nr. 3, p. 6.

18. Belgische Taal-zaak, 23-7-1968, Publ. ECHR 4 6, par. 10; en verder onder
anderc de Marckx-zaak, 13-3-1978, Publ. ECHR 4 31, par. 33; Zaak-Rasmussen, 28-
11-1984,  Publ.  ECHR 4 87, par. 38.
19.  Uitspraak van 31-3-1981, in de zaak Jenkins-Kingsgate, nr. 96/80.                                                            4

20. Burkens (1982), p. 60.
21. Hirsch Ballin, p. 145-146.
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Voorkeursbehandeling zal, als vorm van ongelijke behandeling op grond
van een persoonsgebonden kenmerk, niet alleen een aanvaardbaar doel
moeten dienen, maar ook deze evenredigheidstoets moeten kunnen doorstaan
om aanvaardbaar te zijn.22

1.4  Argumenten met betrekking tot voorkeursbehandeling in Nederland

1.4.1 Voorkeursbehandeling

Als uitgegaan wordt van de genoemde algemene omschrijving van discrimina-
tie, dan is voorkeursbehandeling op grond van een in art. 1 Gw genoemd
kenmerk niet per definitie discriminerend.23 Het is dan immers in beginsel
mogelijk dat er een voldoende rechtvaardigingsgrond voor aan te geven is.
Om deze reden spreek ik over 'voorkeursbehandeling', en niet over 'posi-
tieve discriminatie'. Het begrip 'positieve discriminatie' is in Nederland een
contradictio in terminis:24 discriminatie betreft altijd een ongerechtvaar-
digde behandeling; de toevoeging 'positief doet daar niets aan af. Sloot
stelt dat hij van 'positieve discriminatie' blijft spreken, zodat men zich
bewust blijft van het feit dat men een verdacht criterium hanteert, dat
eigenlijk niet gehanteerd zou mogen worden.25 Dit oogmerk is op zich
wellicht prijzenswaardig; vele van die criteria worden echter dagelijks
geheel legitiem gebruikt. Consequent geredeneerd zou in Sloots visie iedere
ongelijke behandeling op grond van een in art. 1 Gw genoemd kenmerk
aangeduid moeten worden als een vorm van positieve discriminatie, dus ook
indien die ongelijke behandeling gericht is op een legitiem doel waarvoor
het betreffende kenmerk bepalend is, zoals het onderscheid maken tussen

burgermeesterskandidaten naar politieke gezindheid, of het louter onder
vrouwen selecteren van een actrice voor een vrouwelijke rol in een speel-
film. Het laatste is een voorbeeld van het maken van een onderscheid dat
algemeen als objectief gerechtvaardigd wordt gezien.

Niet iedere bevoordeling op grond van een in art. 1 Gw genoemd ken-
merk is een voorkeursbehandeling. Voorkeursbehandeling valt niet samen
met positieve actie, maar is er een vorm van. Onder positieve actie vallen
ook alle indirecte manieren om meer leden van een (ondervertegenwoor-
digde) groep aan een baan of een opleidingsplaats te helpen. Voorkeursbe-
handeling is een meer directe manier daartoe. Er zijn in het algemeen vier
vormen van voorkeursbehandeling te onderscheiden. In oplopende sterkte,
waarbij A lid is van een groep die voorkeursbehandeling krijgt en B niet:
a Bij gelijke geschiktheid van A en B voor de baan/onderwijsplaats, wordt

22. Zie nader hoofdstuk 6.
23.  Contra Van der Grinten, p. 10, noot 22, en contra Sloot (1989), p. 21.

24.  Cf. Akkermans, p. 59.
25. Sloot (1989),p. 30.
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de voorkeur gegeven aan A.
b Bij (minimaal) voldoende geschiktheid van A wordt aan A de voorkeur

gegeven boven B, ook al is B meer geschikt.
c Er wordt uitsluitend geworven en geselecteerd onder de leden van 66n

groep. Pas als dan geen voldoende geschikte kandidaat gevonden wordt,
volgt werving onder leden van andere groepen.

d Er wordt uitsluitend geworven en geselecteerd onder de leden van 66n
groep totdat een bepaalde vertegenwoordiging van die groep is bereikt.

De laatste twee vormen worden vaak niet onderscheiden. Bij al deze vormen
kan sprake zijn van het streven naar een bepaalde kwantitatieve vertegen-
woordiging van een groep. Men spreekt dan van streefcijfers. In het laatste
geval is dat streven geimpliceerd; de streefcijfers zijn in dat geval dwin-
gend en men spreekt dan van quota.

Hoe wordt nu in Nederland over voorkeursbehandeling gedacht? Het
antwoord op deze vraag geef ik gesplitst naar de wetgever, de commissies
gelijke behandeling en de rechter, en de literatuur.

1.4.2 De wetgever

Reeds vanaf 1947 kent de Nederlandse wetgeving een maatregel die een
quotum bevat, namelijk de Wet plaatsing minder valide arbeidskrachten.26

Deze wet bevatte de verplichting voor werkgevers om een bepaald percen-
tage minder valide arbeidskrachten in dienst te hebben. Zij is vervangen
door de Wet arbeid gehandicapte werknemers van 1986.27 Deze wet stelt
in art. 3 een quotumverplichting voor werkgevers in het vooruitzicht. (De
regering heeft de benodigde algemene maatregel van bestuur echter niet
vastgesteld, omdat eerst afgewacht wordt welke resultaten de vrljwlilig
gemaakte afspraken tussen werkgevers en werknemers afwerpen.)

In de memorie van toelichting worden de speciale maatregelen voor ge-
handicapten verdedigd door te wijzen op het feit dat juist voor deze groep
personen geldt dat arbeid niet alleen inkomsten betekent, maar ook moge-
lijkheden tot zelfontplooiing en deelname aan het maatschappelijk verkeer.28
Het mogelijk maken van zelfontplooiing en maatschappelijke integratie van
gehandicapten is dan ook doel van deze regeling. Voor gehandicapten be-
staan er veelal extra belemmeringen om deel te nemen aan het arbeidspro-
ces; er zijn omstandigheden waarin de gehandicapte zich niet kan aanpassen.
Het beleid is erop gericht de factoren die de mogelijkheden voor gehan-
dicapten om deel te nemen aan het arbeidsproces beperken, weg te nemen.
Het tekort aan arbeidsplaatsen voor hen bestaat mede vanwege het feit dat
veel arbeidsplaatsen door de gehanteerde werkmethoden niet geschikt zijn
voor gehandicapten. Het opheffen van dat tekort vereist dus vaak een

It..

26.  Wet van 1 augustus 1947, Stb. H 283.

27.  Wet van 16 mei 1986, Stb. 300.
28. TK 1981-1982, 17384, nr. 3, p. 1.
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investering van de werkgever. Voorts bestaat er vaak de overtuiging bij
werkgevers dat gehandicapten vaker uitvallen vanwege ziekte. Dit is in het
algemeen niet juist, en als het voorkomt kan het soms worden voorkomen
door aanpassingen op de werkplek.29 Nu gebleken is dat andere middelen
en lange termijn-maatregelen onvoldoende helpen, is volgens de memorie
van toelichting een quotumverplichting noodzakelijk.30 Het alternatief is
een fatalistische opvatting bij de gehandicapten en vervolgens hun maat-
schappelijke vervreemding. Met een beroep op de solidariteit in de samen-
leving kan dit soort maatregelen voor hen dus getroffen worden.31 Boven-
dien neemt het beslag van de sociale zekerheid op de nationale middelen te
veel toe, en zijn effectieve maatregelen nodig om dat te keren.32

Dit soort speciale maatregelen voor gchandicapten zijn nooit echt om-

  streden geweest. De discussie over voorkeursbehandeling betreft vrijwel
i altijd voorkeursbehandeling voor vrouwen en, in mindere mate, voor leden

van etnische minderheidsgroeperingen.
De verschillende wetten gelijke behandeling van mannen en vrouwen33

en het voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling34 kennen alle
een voorziening voor voorkeursbehandeling. In de oude wetten gelijke
behandeling heette het dat de plicht mannen en vrouwen gelijk te behan-
delen niet van toepassing is indien het gemaakte onderscheid beoogt per-
sonen van een bepaald geslacht in een bevoorrechte positie te plaatsen
teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen:35 Art. 5 van de vernieuwde
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bepaalt dat van de ver-
plichte gelijke behandeling afgeweken mag worden "indien het gemaakte
onderscheid beoogt vrouwen in een bevoorrechte positie te plaatsen teneinde
feitelijke ongelijkheden op te heffen: Het in februari 1991 ingediende
voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling bepaalt in art. 2 lid 3:
"Het in dem wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het
onderscheid tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde
etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te
kennen ten einde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen
en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel."

29. Ibid., p. 6.
30.  Ibid., p. 3 en 16-17.
31. Ibid., p. 17.
32. Ibid., p. 2.
33. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB), Stb. 1980, 86; Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst

(WGBO), Stb. 1980, 384; en de vernicuwde Wet gelijke behandeling van mannen en

vrouwcn, Stb. 1989, 168, die de eerste twee vervangt.
34. TK 1990-1991, 22014, nrs 1 en 2.

35. Art. 5 Wet gelijke behandcling van mannen en vrouwen (WGB) en art. 1 lid 4
sub c Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare

dienst (WGBO).
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Deze uitzonderingsmogelijkheden op de gelijke behandeling zijn nooit op
fundamentele wijze bediscussieerd door de wetgever. De wetten gelijke
behandeling zijn een uitwerking van de Richtlijn van de Raad van de EG
inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.36 In die richtlijn is
een uitzondering opgenomen voor "maa[regelen 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 nadelig
bernvloeden."37 De Nederlandse wetgever heeft deze bepaling op boven-
genoemde wijze in de wetten gelijke behandeling uitgelegd, eerst de moge-
lijkheid van voorkeursbehandeling ook voor mannen openend, maar in de
nieuwe wet die mogelijkheid tot vrouwen beperkend. Fundamenteel is er
niet over gediscussieerd, omdat in juni 1976 reeds de motie-Kosto38 was
aangenomen, waarin gesteld werd "dat de werkgelegenheid die de overheid
heeft te bieden gelijkelijk toegankelijk moet zijn voor geschikte mannen
en geschikte vrouwen;" vervolgens werd de regering uitgenodigd om %ij
benoemingen en aanstellingen bij gelijkwaardig aanbod van mannelijke en
vrouwelijke sollicitanten zolang de voorkeur te geven aan de vrouwelijke
sollicitant tot een rechtvaardige verdeling van ambten en arbeidsplaatsen
over mannen en vrouwen is bereikt.'39 Minister De Gaay Fortman had geen
probleem met het aannemen van deze motie. Hij verklaarde dat het bij
gelijke bekwaamheid gedurende enige tijd voorrang geven aan vrouwen om

verhoudin en
meer aanvaardbaar te maken, geen strijd opleverde met de

grondwet. Hij hield evenwel vast aan de eis van gelijke bekwaamheid.41
In de nota naar aanleiding van het verslag over de WGBO wordt slechts
verwezen naar de motie-Kosto en gesteld dat bij de keuze uit geschikte
kandidaten voor een functie een voorkeursbehandeling voor sollicitanten
van een bepaald geslacht niede een rol mag spelen.

42

In de Nota over het emancipatiebeleid 3 wordt aangeknoopt bij het
begrip 'objectieve en redelijke rechtvaardigin  als grond voor het maken
van een onderscheid op grond van geslacht: om recht te doen aan het
beginsel van non-discriminatie wegens geslacht, dat als doel heeft het
opheffen van het op willekeurige wijze maken van verschil tussen mannen
en vrouwen, kan het geven van een voorkeursbehandeling aan groepen
vrouwen die een duidelijke achterstand hebben, in die zin gerechtvaardigd

36. Richtlijn 76/207, 9 februari 1976
37. Art. 2 lid 4 van dc Richtlijn
38. Bijlage Hand. II 1975-1976, 13943, nr. 6.
39. Zie voor een uitgebreide verhandeling over voorkeursbehandeling in de Neder-
landsc geschiedenis vanaf ongeveer 1970, Sloot (1986), p. 139-211.
40. Hand. II 1976-1977, OCV, p. 1140.
41. Ibid., p. 1141.
42. TK 1979-1980, 16119, nr. 6, p. 4.
43. TK 1976-1977, 14496, nr. 2.
44. Ibid., p. 18.
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zijn. De regering heeft evenwel niet het voornemen om een quotumsysteem
in te stellen; dat zou niet passen in ons democratisch-politieke stelsel.45

Ook staatssecretaris Scheltema grijpt naar de formule van de objectieve
en redelijke gronden, waar hij meent dat art. 1 Gw zich verdraagt met een
tijdelijke voorkeursbehandeling van achtergestelde groepen, om deze in de
gelegenheid te stellen hun achterstand in te halen. 6

Wat precies een objectieve en redelijke rechtvaardiging is, wordt niet
duidelijk uit de wetsgeschiedenis. Wel blijkt steeds dat het bestaan van een
maatschappelijke achterstand van een bepaalde groep een noodzakelijke
voorwaarde is voor het gelegitimeerd achten van een voorkeursbehandeling
aan de leden van die groep. Het lijkt vaak tevens een voldoende voorwaarde
te zijn, gezien het doel van het beleid. In het Beleidsplan Emancipatie van
de regering uit 1985 blijkt bijvoorbeeld dat "het uiteindelijke doel van
maatregelen die bijvoorbeeld een voorkeursbehandeling inhouden, zal zijn
het verwezenlijken van gelijke maatschappelijke posities van mannen en
vrouwen.•47 Hoewel vastgehouden wordt aan het geven van voorkeursbehan-
deling aan vrouwen bij gelijkwaardige geschiktheid, 8 wordt uitgegaan van
de wenselijkheid dat betaalde arbeid qua sectoren, beroepen en functieni-
veaus, gelijk over mannen en vrouwen verdeeld is.49

Bij de behandeling van het Reparatiewetsvoorstel van de Wet gelijke
behandeling ontstond wel enige discussie over de vraag wanneer voorkeurs-
behandeling nu toelaatbaar is. De CDA-fractie wenste zekerheid dat de
kwaliteitseisen toch wet voorop bleven staan en dat toch zowel mannen als
vrouwen in de selectieprocedures betrokken zouden worden.50 In de memorie
van antwoord was de regering van mening dat al naar gelang de achter-
standssituatie een verschillende variant van voorkeursbehandeling denkbaar
is, namelijk een voorkeursbehandeling bij gelijke geschiktheid, bij voldoende
geschiktheid of zelfs het uitsluitend werven onder vrouwen.51 In de nota
naar aanleiding van het eindverslag wordt opgemerkt dat een benoeming op
grond van voldoende geschiktheid geen afbreuk hoeft te doen aan de kwa-
liteit van de functievervulling indien gelet wordt op de te verwachten
ontwikkeling van de betrokken kandidaat. 2 Bij de behandeling in de Twee-
de Kamer stelde minister De Koning zich evenwel op het standpunt dat het
aanstellen op grond van een voldoende geschiktheid "een brug te vcr" is;
hij houdt vast aan het geven van een voorkeursbehandeling bij gelijke
geschiktheid, omdat in het kader van het personeelsbeleid het krijgen van

45. Ibid., p. 21.
46.  Hand. I 1981-1982, p. 392.
41 TK 1984-1985, 19052, nr. 2, p. 14.

48. Ibid., p. 29, punt 9.
49. Ibid., p. 24.
50. TK 1986-1987, 19908, nr. 5, p. 35.

51. Ibid., nr. 6, p. 32.
52. Ibid., nr. 14, p. 12.
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de beste vrouw c.q. de beste man toch altijd nog een zeer belangrijke
doelstelling is. Personeelsbeleid is het maken van een keuze op grond van
een aantal criteria, een aantal indrukken die de werkgever of de perso-
neelschef heeft. Extra kwalificaties die van betekenis zijn voor de functie-
vervulling (maar niet strikt noodzakelijk) mogen volgens de minister meetel-
len in de afweging.

53

In de memorie van toelichting bij het inmiddels, met de indiening van
het nieuwe voorstel, weer ingetrokken voorstel voor een Algemene wet
gelijke behandeling uit 1988, wordt weer gerefereerd aan het begrip 'objec-
tieve rechtvaardiging'. Bij wijze van voorbeeld wordt gesteld dat het uit-
sluitend werven onder mannen discriminerend is, tenzij de functie naar zijn
aard alleen door mannen kan worden vervuld.54 Niet wordt ingegaan op de
vraag of het uitsluitend werven onder vrouwen of onder leden van minder-
heidsgroeperingen in het kader van een voorkeursbehandeling objectief
gerechtvaardigd is.

In de memorie van toelichting bij het nu eveneens ingetrokken voorstel
voor een wet tegen seksediscriminatie van de PvdA-tweedekamerleden Van
Nieuwenhoven en Haas-Berger wordt een omschrijving gegeven van wat
onder een objectieve rechtvaardiging voor het maken van een onderscheid
op grond van geslacht verstaan zou kunnen worden. Het onderscheid moet
dan:
- functioneel en rationeel zijn vanuit het doel van de regeling/handeling
waarin onderscheid wordt gemaakt;
- evenwichtig zijn in de verhouding doel-middelen binnen de betrokken
regeling;
-  steunen op een doel dat voldoende gewicht heeft;
- gebed zijn in een regeling/handeling waaraan iedere discriminatie vreemd
is;

- noodzakelijk zijn, dat wit zeggen: het doel moet niet met andere middelen
bereikt kunnen worden.55

Deze omschrijving bevat het evenredigheidscriterium. Ten aanzien van
voorkeursbehandeling zijn deze criteria in die memorie van toelichting
evenwel niet uitgewerkt.

In het in februari 1991 bij de Tweede Kamer ingediende voorstel voor
een Algemene wet gelijke behandeling is op advies van de Raad van State
uitdrukkelijk in de uitzonderingsbepaling ten behoeve van voorkeursbehan-
deling het evenredigheidsbeginsel opgenomen.56 Het is echter niet nader
ingevuld, ook niet in het Nader rapport van de regering. Het enige dat
duidelijk is, is dat het te maken onderscheid in een redelijke verhouding
moet staan tot het doel van het verminderen of opheffen van de achter-

53.  Hand. TK 1986-1987, p. 5438.
54. TK 1987-1988, 20501, nr. 3, p. 6.
55.  TK 1986-1987, 20065, nr. 3 p. 16.
56. Advies Raad van State TK 1990-1991,22041, B, p. 11.
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stand van de genoemde groepen op de terreinen van het maatschappelijk
leven die door de wet bestreken worden.57

Al met at verschaft de wetgever weinig inhoudelijke criteria om te
kunnen vaststellen wanneer een voorkeursbehandeling geoorloofd is en
wanneer niet. Het is zelfs eerder zo dat de wetgever zich bijzonder vaag
opstelt en daardoor de mogelijkheid opent voor toepassing van vele vormen
van voorkeursbehandeling, ook van die waarvan het de vraag is of ze
verenigbaar zijn met het gelijkheidsbeginsel. Sloot merkte al op dat voor-
keursbehandeling in Nederland nauwelijks een juridisch probleem vormt en
dus dat de vraag hoe het zich verhoudt tot het grondwettelijk gelijkheids-
beginsel niet echt gesteld wordt. 8

De tegenwerping dat de Nederlandse wetgever wat dat betreft zich heeft
te laten leiden door internationale verdragen en Europese richtlijnen, snijdt
hier niet voldoende hout. De EG-richtlijn inzake gelijke behandeling van
mannen en vrouwen noemt als uitzonderingsmogelijkheid op de gelijke
behandeling het opheffen van feitelijke ongelijkheden welke de kansen van
vrouwen nadelig beinvloeden. Dat het hier om de kansen van vrouwen gaat,
blijkt ook uit de aanbeveling van de Raad van de EG, betreffende de bevor-
dering van positieve acties voor vrouwen.59 In die aanbeveling wordt een
uitwerking gegeven van art. 2 lid 4 van de richtlijn. Nergens wordt daarin
de voorkeursbehandeling als zodanig genoemd. Het verst gaat de aanbeveling

cen beleid van positieve actic aan te nemen, dat ten doel heeft de kitelijke on-

gelijkheden die vrouwen in het berocpsleven ondervinden, weg te nemen en een
gemengde werkgelegenheid te bevorderen [-] teneinde de deelneming van vrouwen

aan de verschillende beroepsactiviteiten in de sectoren van het berocpsleven waar
zij thans ondervertegenwoordigd zijn te bcvorderen, en dit met name in de sectoren

met tockomst en op hoge niveaus van verantwoordelijkheid, om tot cen betere

benutting van het menselijk potentieel te komen.

En verder:

het stimuleren van sollicitaties, aanwerving en bcvordering van vrouwen in sectoren,

in beroepen en op niveaus waar zij ondervertegenwoordigd zijn, met name op ver-
antwoordelijke posten.

Dat deze aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van de kansen van
vrouwen, blijkt uit het feit dat het gaat om "feitelijke ongelijkheden die
vrouwen in het beroepsleven ondervinden,"   dus om feitelijk ongelijkheden
in mogelijkheden om een baan te krijgen. Hoewel de aanbevelingen van de

57.  Memoric van toelichting, TK 22041, nr. 3, p. 18.

58. Sloot (1986), p. 165.
59. Aanbeveling van de Raad van 13 december 1984, 84/635/EEG, Publ. blad nr. L
331/34.
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EG vrij terughoudend zijn geformuleerd en het niet duidelijk is welke vorm
van voorkeursbehandeling toelaatbaar is en welke niet, moet geconcludeerd
worden dat de Nederlandse wetgever deze aanbevelingen in een ruime en
verstrekkende zin heeft opgevat. De Nederlandse wetgever heeft voorkeurs-
behandeling niet alleen eerst ook mogelijk gemaakt voor mannen, hij heeft
ook gemeend het begrip 'kansen' te moeten elimineren bij de vertaling in
de Nederlandse wetteksten. Deze teksten spreken immers van het opheffen
van feitelijke ongelijkheden zonder meer als doel van het plaatsen van
vrouwen (of van leden van minderheidsgroeperingen) in een bevoorrechte
positie. De richtlijn beoogt een gelijkheid van kansen, een verbetering van
de middelen om het uiteindelijk bereiken van een feitelijk gelijkere maat-
schappelijke positie van mannen en vrouwen mogelijk te maken; de Neder-
landse wetgever heeft meer direct feitelijk gelijke maatschappelijke posities
van mannen en vrouwen op het oog, zonder zich al te diepgaand om de
rechtvaardiging van de middelen die in de praktijk (kunnen) worden ge-
bruikt om dat doel te bereiken, te bekommeren. Bovendien wordt de gehan-
teerde formule moeiteloos en zonder echte afweging overgeheveld naar
andere, vaag aangeduide groepen als 'bepaalde etnische of culturele min-
derheidsgroepen'.

Sloot schuift een groot deel van deze gang van zaken op het conto van
de Emancipatiecommissie en de Emancipatieraad.G Daar zal een grote kern
van waarheid in zitten; men zou echter menen dat de wetgever zelf ook
een zekere verantwoordelijkheid op dit terrein heeft, en een meer funda-
mentele, zorgvuldige afweging ten aanzien van een te ontwikkelen voor-
keursbeleid zou (hebben) moeten maken.

1.4-3 De commissies gelijke behandeling en de rechter

In navolging van de wetgever en op grond van de extreem ruim geformu-
leerde opvattingen van de wetgever hebben de Commissie gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen bij de arbeid (CGB), de Commissie gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid in de burgerlijke open-
bare dienst (CGBO) en de rechter vrij ruime toetsingsmaatstaven aangelegd
ter beoordeling van voorkeursbehandeling.

Aan een viertal punten in de uitspraken van deze commissies en van de
rechter zal ik hier aandacht schenken. In vraagvorm geformuleerd:

Ten eerste, wordt het doel van de voorkeursbehandeling in kwestie

60. Sloot (1986), o.a. p. 196-208. Zie voorts bijvoorbeeld het advies van de Eman-
cipatieraad over Positieve Actie, uitgebracht in 1989, waarin quota, het reserveren
van bepaaide vacatures voor vrouwen en voor allochtone mannen in het algemeen,
gerechtvaardigd wordt geacht (p. 9 en 31); doelstelling van het overheidsbekid zou
moeten zijn: bevordering, zo mogelijk in een versneld tempo, van het tot stand
komen van matericel gelijke posities van mannen en vrouwen in de betaaide arbeid
(p. 13).
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aanvaardbaar geacht?
Ten tweede, hoe wordt de vorm van voorkeursbehandeling in kwestie

getoetst? Hier komen aan de orde de rol van geschiktheidseisen en de toe-
laatbaarheid van reservering van arbeidsplaatsen.

Ten derde, hoe worden de belangen van benadeelde personen gewogen?
Ten vierde, wordt de noodzaak van voorkeursbehandeling afgewogen

tegen mogelijke andere (betere) middelen die (min of meer) tot hetzelfde
resultaat leiden?

Wat betreft het cerste punt: conform de wetten gelijke behandeling,
staat in het algemeen bij het geven van een voorkeursbehandeling het
streven voorop te komen tot opheffing of vermindering van een feitelijk
bestaande achterstand van vrouwen (c.q. leden van minderheidsgroeperingen)
op een decl van de arbeidsmarkt. De CGBO spreekt van een dergelijke
feitelijke achterstand van vrouwen in geval van een achterstand in een
beroepsgroep en/of functieniveau in relatie tot de algehele achterstand
van vrouwen (of mannen) binnen de organisatie van het bevoegd gezag, dat
wil zeggen de werkgever.61 Soms kan ook de verdeling over salarisschalen
een rol spelen.62 Ook de CGB gaat uit van dergelijke criteria. Zo werd het
streven naar het verminderen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen
in hogere functies toelaatbaar geacht door de CGB. 3 Dat ook door de CGB
rekening wordt gehouden met de verdeling van mannen en vrouwen over
beroepsgroepen, blijkt uit een uitspraak van de CGB van 12 juli 1984: de
commissie overwoog daarin dat het niet de bedoeling is vrouwen in het
algemeen een bevoorrechte positie te geven, doch slechts daar waar zij
zich in een slechtere positie bevinden; in de orthopedagogie is dat laatste
niet het geval en een voorkeursbehandeling voor vrouwelijke orthopedagogen
is daarom niet toelaatbaar.

Ook de rechter is van mening dat het streven naar een evenredige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in een beroepsgroep of op een
functieniveau, rechtmatig kan zijn. Zo werd in ieder geval geoordeeld door
de President van de Rechtbank te Amsterdam in kort geding in de Barlaeus-
zaak.64 Andere rechters die zich hebben uitgesproken over voorkeursbehan-
deling voor vrouwen ofwel volstaan met de verklaring dat het voeren van
een voorkeursbeleid niet onrechtmatig is, zonder het doel van het beleid te
toetsen, 5 ofwel gaan geheel voorbij aan deze kwestie en beperken zich tot

61. Zie o.a. GMV 332 (1-8-1988) en GMV 349 (29-5-1989).
62. O.a. GMV 313 (29-6-1989)

63.  GB-3037-87-8 (16 juni 1987)
64. Uitspraak van 29 november 1988, rolnr. KG 88/1996 4 en later in dezelfde

zaak op 5 januari 1989.
65. Zic bijv. de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State, nr. R03.88.0491/S5136, en de uitspraak van het Ambtenarengerecht

te  Utrecht van 7 juli 1989, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 1989, uitspr. nr. 203.
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de vraag of in concreto juist gehandeld is gegeven het voorkeursbeleid.66
Het laatste deed zich ook voor in een uitspraak over voorkeursbehandeling
aan leden van etnische minderheidsgroeperingen.67

Het streven naar een strikte getalsmatige verdeling van mannen en
vrouwen over een functieniveau of binnen een organisatie is evenwel niet
toelaatbaar geacht door de CGB. De wettelijke mogelijkheid van voorkeurs-
behandeling heeft niet tot doel om een strikte pariteit te bewerkstelligen. 8
Als er niet ook in de beroepsgroep een achterstand bestaat van leden van
een bepaalde groep, dan mag aan die personen geen voorkeursbehandeling
worden gegeven met een beroep op 'de samenstelling van het team'. Het
streven naar een gelijke(re) vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
binnen 'het team' alleen is dus (waarschijnlijk) onvoldoende grond voor het
geven van een voorkeursbehandeling.69

A art
aandacht verdient de uitspraak van de CGBO van 15 augustus

1988.0 Een gemeente vraagt advies over het te voeren beleid inzake gelijke
behandeling. Zij wil in bijzondere gevallen de mogelijkheid open laten om
met name op sociale gronden af te wijken van het uitgangspunt dat bij
gelijkwaardige kwaliteiten van mannen en vrouwen, vrouwen een voorkeurs-
behandeling krijgen op die plaatsen waar zij ondervertegenwoordigd zijn.
'Op sociale gronden' houdt in dat aan een werkloze man de voorkeur gege-
ven zal worden boven een vrouw die gehuwd is of samenwoont met een
man die een werkkring heeft. De CGBO achtte dit voornemen in strijd met
de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het geven
van een voorkeursbehandeling aan vrouwen is toegestaan; maar overigens
dient het man- of vrouw-zijn, en ook het gehuwd zijn of de gezinssituatie
buiten beschouwing gelaten te worden. Het recht op arbeid is immers een
individueel recht, zo blijkt uit de bepalingen en de parlementaire geschiede-
nis van de wetgeving gelijke behandeling.

Ten aanzien van het tweede punt, de toetsing van bepaalde vormen van
voorkeursbehandeling, kan geconcludeerd worden dat volgens de commissies
GB en de rechter in beginsel geen enkele vorm verboden is.

De zwakste vorm (het bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan

66. Zic bijv. de uitspraken van dc Voorzitter van het Ambtenarcngerecht tc 's Gra-
venhage van 19 maart 1985, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, 1985, uitspr. nr. 108,
van de Voorzitter van het Ambtenarengerecht te Amsterdam van 1 april 1986, AW
1986/101, en van het Ambtenarengerecht te Amsterdam van 30 augustus 1988, Tijds-
chrift voor Ambtenarenrecht 1988, uitspr. nr. 198.
67. Uitspraak van het Ambtenarengerecht te Amsterdam van 30 augustus 1988,

11jdschrift voor Ambtenarenrecht 1988, uitspr. nr. 198.
68. Zienswijzen van 3 november 1983, in Gerritsen, p. 447-449, en 19 januari 1988,
GB-3050-88-3.

69. Zie ook Gerritsen, p. 40, en zie de uitspraak van de CGB van 9 maart 1990,
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 1990, uitspr. nr. 122.
70.  GMV 337.
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een lid van een ondervertegenwoordigde groep) ontmoet in het geheel geen
bezwaren.

De sterkere vorm (het bij voldoende geschiktheid van een lid van een
ondervertegenwoordigde groep hem/haar de voorkeur geven) wordt ook
zonder meer aanvaardbaar geacht, eventueel nadat een feitelijke onderver-
tegenwoordiging in de beroepsgroep of op het functieniveau is vastgesteld.
De CGBO doet dat met een beroep op de nota naar aanleiding van het
verslag bij de behandeling van de WGBO.71 Daarin wordt gesteld dat "bij
de keuze uit de geschikte kandidaten een voorkeursbehandeling voor sol-
licitanten van een bepaald geslacht mede een rol spelen' mag ter bereiking
van een

rechtvaar er verdeling van functies en arbeidsplaatsen over
mannen en vrouwen.

De ambtenarenrechter en de voorzitter van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State toetsen deze vorm van voorkeursbehandeling in het
geheel niet, en geven daar geen argument voor.73 De voorzitter van de
Afdeling rechtspraak bepaalde slechts dat deze vorm van voorkeursbehan-
deling "naar ons oordeel [--] niet onaanvaardbaar is" te achten.

In het geval van de sterkste vormen van voorkeursbehandeling (het
uitsluitend werven onder vrouwen en/of leden van minderheidsgroeperin-
gen), wordt het wel noodzakelijk geacht (nadere) argumenten uiteen te
zetten. Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan acht de CGB het
uitsluitend werven onder vrouwen toegestaan. In haar zienswijze van 19
april 1982 4 wordt als voorwaarde gesteld, dat, naast het bestaan van een
aantoonbare achterstand, het streven naar gelijke behandeling van mannen
en vrouwen, dan wel het opheffen van achterstanden van vrouwen op het
arbeidsterrein, uitdrukkelijk tot de doelstellingen van de werkgever behoort.
In dit geval ging het om een feministische organisatie die uitsluitend onder
vrouwen wierf; er was dus aan de voorwaarden voldaan. Bovendien zouden
vrouwelijke clitnten van de organisatie, bij een benoeming van een vrouw
"enige aanmoediging ervaren.„75

Ook in twee gevallen waarin via het GAB aan herintredende vrouwen
een cursus werd aangeboden en herintredende mannen werden afgewezen,
omdat ze geen vrouw zijn, besliste de CGB dat er geen strijd is met de
WGB.76 In beide gevallen beweerde de aanvrager van de zienswijze dat hij
zich in precies dezelfde positie bevond als de doelgroep. In het tweede
geval was het zelfs zo dat aanvrager, wegens de met zijn echtgenote gelij-

71.  Zie o.a. de uitspraak van dc CGBO van april 1985, in Gerritsen, p. 587-593.

72. TK 1979-1980, 16199, nr. 6 p. 4.
73. Vz. Ag. 's Gravenhage, 19 maart 1985, TAR 1985, 108; Ag. Amsterdam, 30 aug.
1988, TAR 1988, 199; Vz. Afd. Rechtspr. R.v.St., nr. R03.88.0491/S5136.
74. In Gerritsen, p. 445-447.
75. Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code sloot zich aan bij deze
zienswijze van de CGB, in een uitspraak van 19 augustus 1982, nr. 301/2534.

76.   Zienswijzen van  16 juni  1987,  GB-3037-87-8, en  29 juni  1989,  GB-3087-89-9.
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kelijk verdeelde taken inzake de opvoeding van hun kinderen, slechts part-
time beschikbaar was, terwijl de opleiding part-time werd aangeboden om
herintredende vrouwen met kinderen ook de gelegenheid te geven de oplei-
ding te volgen.

De CGBO geeft in haar advies uit juni 1986 7 een opvatting weer die zij
herhaalt in latere adviezen, namelijk dat in het kader van het komen tot
een rechtvaardiger verdeling van functies en arbeidsplaatsen over mannen
en vrouwen, steeds weer onderzocht zal dienen te worden in hoeverre (nog)
sprake is van een achterstand, en dat in een voorkomend geval geconsta-
teerd zal kunnen worden dat de verhouding tussen mannen en vrouwen
zodanig uit balans is dat uitsluiting van de oververtegenwoordigde sekse

gerechtvaardigd is. In dit geval ging het om een ondervertegenwoordiging
van vrouwen zowel in het totale personeelsbestand (18,9 % vrouwen) als op
de betreffende salarisniveaus (13,7% vrouwen) en werd uitsluitend werven
onder vrouwen toelaatbaar geacht.

Het jaar crop adviseerde de CGBO in dezelfde zin op grond van dezelfde
overwegingen, zij het dat toegevoegd werd de eis dat bij het bepalen van
de achterstand en van streefcijfers rekening gehouden dient te worden met
het aanbod van voor de functie gekwalificeerde vrouwen en de samenstelling
van het betreffende personeelsbestand. Tevens zal de zwaarte van de voor-
keursbehandeling in redelijke verhouding dienen te staan tot de mate van
de achterstand. Nu vrouwen bij de toen in kwestie zijnde gemeente slechts
28,2% van het personeelsbestand uitmaken en ondervertegenwoordigd zijn in
de hogere functieschalen, concludeert de CGBO dat uitsluiting van mannen
in het selectiebeleid gerechtvaardigd is.78 Op 29 mei 1989 oordeelde de
CGB079 in een soortgelijk geval op grond van dezelfde overwegingen en
keurde ook daar de uitsluiting van mannen in het selectiebeleid goed; toe-
gevoegd werd de overweging dat de Commissie van oordeel is dat wanneer
een achterstand conform de doelstelling afneemt, de zwaarte van de voor-
keursbehandeling daaraan aangepast dient te worden.

De CGBO had al eens opgemerktso dat het te betreuren is dat in het
kader van de inpassingsprocedure van universitair personeel (BUWP) niet
was voorzien in het reserveren van een bepaald aantal UHD-plaatsen voor
vrouwen. Haar advies over het emancipatiebeleid van de Universiteit van
Amsterdam 1 wekt dan ook geen verwondering. De UvA staat een combina-
tie van quotering en voorkeursbehandeling van vrouwen voor ter vergroting
van het aandeel van vrouwen bij de UvA. Dit houdt in dat, wanneer het
aanwezige aantal vrouwen de streefcijfers in het kader van de quoterings-
regeling niet te boven gaat, er naar keuze van de beheerseenheid bij het

77. In Gerritsen, p. 602-604.

78.  Uitspr. CGBO van 22 juni 1987, GMV 300.
79.  GMV 349.

80.  Uitspr. van 13 juni 1988, GMV 283.

81.  Uitspr. van 1 aug. 1988, GMV 332.
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vervullen van de functies ofwel alleen onder vrouwen geworven dient te
worden, ofwel in eerste instantie louter onder vrouwen geselecteerd dient
te worden. Tevens dienen vrouwen van ontslag te worden uitgezonderd bij
het reorganiseren van een eenheid; daartoe dient eventueel van de ontslag-
volgorde te worden afgeweken. Na citering van de eerder genoemde over-
wegingen, concludeert de CGBO dat het emancipatiebeleid van de UvA
geacht kan worden aan alle vereisten te voldoen: er is sprake van een
aantoonbare, feitelijke achterstand; de voorkeursbehandeling heeft een
tijdelijk karakter; er is rekening gehouden met het gekwalificeerde aanbod
van vrouwen op de arbeidsmarkt en met de samenstelling van het perso-
neelsbestand; en op gezette tijden zal worden onderzocht in hoeverre er
nog sprake is van een achterstand.

In een latere uitspraak inzake het voorkeursbeleid van de UvA, besliste
de CGB082, omdat de UvA naar haar mening in strijd met het eigen voor-
keursbeleid had gehandeld door met de selectie onder mannen aan te vangen
voordat de selectie onder alle vrouwen, met inbegrip van hen die niet aan
alle functie-eisen voldeden, was voltooid, dat in strijd met de verplichting
tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ten nadele van klaagster
onderscheid was gemaakt. Met andere woorden, als er eenmaal een beleid
van voorkeursbehandeling is vastgesteld, dan is dat de maat voor gelijke
behandeling geworden; 'gewone' gelijke behandeling is dan daarentegen
(ongeoorloofde) ongelijke behandeling geworden.

In de Barlaeus-zaaks3 ging de CGBO wederom uit van dezelfde algemene
criteria. De gemeente Amsterdam heeft in de nota Vrouwen in de School-
leiding een streefcijfer vastgesteld van 40% vrouwen in directiefuncties in
het voortgezet onderwijs. Om dat te bereiken zou telkens eerst onder
vrouwen worden geworven. Bij de werving voor een nieuwe rector van het
Barlaeus-gymnasium was door de gemeente de functie-eis van leidingge-
vende ervaring vervangen door de eis dat de te benoemen kandidaat in
staat zou zijn leiding te geven. Dit met het oog op vergroting van de kans
dat een geschikte vrouw aangesteld zou kunnen worden, omdat vrouwen
minder vaak over die ervaring beschikken. De medezeggenschapsraad was
van mening dat op deze wijze geen garantie bestond dat de functie goed
vervuld zou worden en wenste benoeming van de geschiktste kandidaat,
man of vrouw. De medezeggenschapsraad diende vervolgens een klacht in
bij de CGBO.

Volgens de CGBO is het uitsluitend werven onder vrouwen voor de
functie van rector in zijn algemeenheid nict strijdig met wettelijke regelin-
gen. De Commissie overwoog dat het gelijkheidsbeginsel met zich mee kan
brengen dat bij een structurele achterstand structurele maatregelen op het
gebied van voorkeursbehandeling worden getroffen. Vervolgens deed de
Commissie een gedetailleerde uitspraak over het vaststellen van een feite-

82.  Uitspr. van 29 juni 1989, GMV 351.
83.  Uitspr. van 14 december 1987, GMV 324.
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lijke achterstand van vrouwen. Volgens de Commissie diende in dit geval
slechts gekeken te worden naar de verhouding tussen mannen en vrouwen
in de vervulling van directeursfuncties van VWO-scholen (en dus niet van
alle scholen in het voortgezet onderwijs) waar de gemeente Amsterdam
benoemingsbevoegd is. In die verhouding waren vrouwen niet in de minder-
heid en dus, zo constateerde de Commissie, is de gewenste situatie binnen
het VWO op dit functie-niveau reeds bereikt (mede dankzij het eerder door

de gemeente gevoerde beleid). Een voorkeursbehandeling is hier dan ook
volgens de CGBO niet gerechtvaardigd.

Naar aanleiding van een ingesteld Kroonberoep hebben B en W van
Amsterdam, in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken, 4 de refe-
rentiegroep anders vastgesteld: nu zou, na bepaling van het functietype aan
de hand van de funktie-eisen, worden gemeten naar het aanbod van mannen
en vrouwen die aan de eisen voldoen en naar het aantal mannen en vrouwen
dat reeds in die functies is aangesteld op de onder het centraal gezag van
de gemeente vallende scholen. Volgens de gemeente Amsterdam laat de
onderhavige vacature zich slechts vergelijken  met de functie van rector  op
een ander gymnasium. Daarvan is er in de gemeente Amsterdam slechts 66n
onder centraal-gemeentelijk gezag; de rector daar is een man. De achter-
stand van vrouwen bedraagt dus 100% en voorkeursbehandeling van vrouwen
zou derhalve gerechtvaardigd zijn.

De President van de Rechtbank te Amsterdam 5 was het met deze ziens-
wijze niet eens. Het is onjuist om de vergelijking te beperken tot die
scholen waarover de gemeente rechtstreeks zeggenschap heeft. Eerder lijkt
een ruimer kader aangewezen, waarin de landelijke verhoudingen op de
VWO-scholen mede in aanmerking worden genomen. Als daarvan uitgegaan
wordt zijn vrouwen in rectorsfuncties ondervertegenwoordigd. De WGBO en
de verdragen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen laten de
selectie van in eerste instantie alleen vrouwen toe en nu het streefcijfer
ligt onder het percentage vrouwelijke docenten op gemeentelijke scholen,
kan niet gezegd worden dat het gekozen middel in een wanverhouding staat
tot het door de gemeente beoogde doel.86

Ten aanzien van het derde punt, de weging van belangen van door een
voorkeursbehandeling benadeelde personen, kan gesteld worden dat een
dergelijke weging zelden voorkomt, en dat, als hij al voorkomt, op grond
van een uitermate bescheiden redengeving geconcludeerd wordt dat die
belangen niet opwegen tegen het belang dat met de voorkeursbehandeling

84. In cen brief d.d. 13 juni 1988 aan de gemeente Amsterdam, meent de minister

dat de door de gemeente gehanteerde vorm van voorkeursbehandeling niet in strijd
is met de artt. 1 en 3 Gw en dat daarom geen grond voor schorsing of vernietiging
wegens strijd met de wet of het algemeen belang. bestaat.
85.  Uitspr. van 29 november 1988, Rolnr. KG 88/1996 A TAR 1989, 22
86. Zic voor commentaren bij de uitspraken in de Barlaeus-zaak Mulder (1989) en
Olde Kalter.
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gediend wordt.
Het belang van derden kwam bijvoorbeeld aan de orde in een reeds

aangehaalde uitspraak van de CGBO van 15 augustus 1988.87 Het betrof de
mogelijkheid om in bijzondere, sociaal geindiceerde gevallen af te wijken
van een vastgesteld voorkeursbeleid. De vraag van de gemeente kwam er
feitelijk op neer of aan een (geschikte) werkloze man de voorkeur mocht
worden gegeven boven een vrouw die bij aanstelling in de functie 'tweever-
dienster' zou worden. Volgens de CGBO zou die handelwijze in strijd zijn
met de verplichte gelijke behandeling; het recht op arbeid is immers een
individueel recht. Aan het feit dat hiermee wel aandacht geschonken wordt
aan de sociale situatie van de vrouw in het algemeen (en het recht op
arbeid in dit geval dus niet als een individueel recht wordt beschouwd),
maar niet aan de sociale situatie van de werkloze (man), schenkt de com-
missie geen aandacht. Zij hoeft dat ook niet te doen, aangezien de wetgever
een dergelijke afweging ook niet maakt, laat staan voorschrijft.

Zeer kort kwam het belang van een door een voorkeursbehandeling
benadeelde man aan de orde in de aangehaalde uitspraak van de voorzitter
van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.88 In een beslissing op
grond van het Besluit Vestiging en Praklijkomvang Huisartsen89, dat het
aantal huisartsen in een bepaald gebied normeert, en voor de vestiging als
huisarts een vergunning vereist, gaf de gemeente Leiden de voorkeur aan
een ('voldoende geschikte') vrouwelijke huisarts. Dat is toegestaan volgens
de voorzitter: ook andere dan getalsmatige criteria mogen een rol spelen.
Het nadeel dat de mannelijke huisarts lijdt, die door de toepassing van deze

voorkeursbehandeling geen vestigingsvergunning kreeg, is naar het oordeel
van de voorzitter niet onevenredig in verhouding tot het met de uitvoering
van de voorkeursbehandeling te dienen bclang, namelijk het doen toenemen
van het aantal vrouwelijke huisartsen in de regio. Meer concrete, nadere

overwegingen werden door de voorzitter niet gegeven.
Ten aanzien van het vierde punt, de noodzakelijkheid van voorkeursbe-

handeling in het licht van mogelijke andcre (betere) middelen die tot een
(min of meer) gelijk resultaat leiden, kan zeer kort opgemerkt worden: op
een dergelijke vraag wordt, zo hij al gesteld wordt, niet ingegaan. De erbij
behorende afweging wordt kennelijk nict van belang geacht in de Neder-
landse rechtspraak.

1.4.4 De literatuur

In de literatuur zijn vooral de meningen over de sterkste varianten van
voorkeursbehandeling verdeeld. Een greep cruit:

Sloot verklaarde zich niet te kunnen vinden in de uitspraak inzake de

87. GMV 337.
88.  Uitspr. van 18 februari 1988, nr. R03.88.0491/S5136.
89.  KB van 12 oktober 1985, Stb. 574.



24

Barlaeus-affaire; in de gegeven omstandigheden acht hij een voorkeursbe-
handeling waarbij uitsluitend onder vrouwen wordt geworven in strijd met
art. 1 WGBO.90 Goldschmidt kan instemmen met de uitsluiting van mannen
in dit geval; zij acht de afweging van de president van de rechtbank cor-
rect.91 Fase is van mening dat met de uitsluiting van een bepaalde groep
mensen de grens van het geoorloofde wordt overschreden.92 Leyten plaatst
vraagtekens bij het uitsluiten van leden van een bepaalde  roepering: datis 'zo ooit - alleen mogelijk voor korte tijd of eenmalig: 3 Mulder acht
een volledige uitsluiting van mannen bij werving voor een functie toelaat-
baar.94 En Den Boer is ook van mening dat dat, voor een beperkte tijd,
toelaatbaar 695 De Boer meent dat het aannemen van een voldoende ge-
schikte vrouw niet onrechtmatig is, maar dat het sociaal onwenselijk is,
aangezien het weerstanden oproept.96 In zijn rapport 'Allochtonenbeleid'
pleit de WRR, teneinde de toegankelijkheid van arbeidsorganisaties voor
allochtonen te vergroten, tegen het opleggen van ongespecificeerde even-
redigheidsformules of quota aan werkgevers, en voor het aan de werkgever
opleggen van de niet-gesanctioneerde verplichting om maatregelen van
positieve actie te treffen gericht op een evenredige vertegenwoordiging van
'zichtbare' minderheidsgroeperingen, vrouwen en gehandicapten, en daartoe
jaarlijks een plan op te stellen waarin doelstellingen en termijnen ter
verwezenlijking van meer evenredigheid in de samenstelling van zijn per-
soneel, zijn opgenomen. De WRR geeft voor deze keuze geen principiele
argumenten, maar empirische: publicke dwang werkt, zeker op dit terrein
van het personeelsbeleid, niet.

97

Het valt te verwachten dat in de komende jaren vooral ten aanzien van
het uitsluitend werven onder leden van een bepaalde groepering, de me-
ningsverschillen meer op de voorgrond zullen treden, gezien het toenemend
aantal organisaties/werkgevers dat op die wijze werft.98 Voorts zal er

90. Sloot (1989), p. 27-28.
91. Gotdschmidt, p. 93.

92. Fase, p. 159, noot 101.

93. Lcijten, p. 739.
94.  Mulder (1984), p. 1394.

95. Den Boer, p. 135.
96. De Boer, p 201-202.

97. WRR-rapport 'Allochtonenbeleid', p. 36
98. Zic bijv. een advertentie van het Amsterdamse stadsdeel De Pijp, waarin vaca-
tures gerescrveerd worden voor vrouwen en leden van ctnische minderheidsgrocpe-
ringen (bijlage bij niet-ontvankelijk verklaring door de CGBO van 15 augustus 1988,
GMV 339); het plan van de gemeente Tilburg om vacatures bij de gemcente voor-
lopig alleen nog maar op te vullen door vrouwen, gehandicapten en ctnische minder-
heden (NRC- Handelsblad, 17 augustus 1989); de advertentic van dc gemeente kiden
voor cen vrouw als hoofd directie welzijn (Intermediair, 14-12-'90); en de adverten-
tie van de Universiteit Twente voor een vrouwelijke deeltijdhoogleraar taaltech-
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ongetwijfeld discussie ontstaan over de vraag welke groepen van een voor-
keursbeleid mogen/moeten profiteren.99 De uitkomst van die discussies zal
voor een groot deel bepaald worden door de aard en de overtuigingskracht
van de gehanteerde argumenten. Opvattingen ten aanzien van gelijkheid en
rechtvaardigheid spelen daarbij een grote rol.

Volgens Goldschmidt is het gelijkheidsbeginsel niet alleen een formeel
begrip, maar evenzeer een materieel begrip, waarbij gelet wordt op het
resultaat: het is gericht op het bestrijden van maatschappelijke ongelijk-
heid.100 Uitgaande van een zogenaamde 'dominance-approach', waarin het
bestaande machtsoverwicht van mannen ten opzichte van vrouwen centraal
staat, stelt zij dat voorkeursbehandeling nodig is om het systeem van
machtsverhoudingen te doorbreken.101 De in het verleden gewortelde onder-
drukking is 66n van de elementen die dit soort maatregelen rechtvaardigt,
maar het verleden is niet de titel voor voorkeursbehandeling; het gaat niet
in de eerste plaats om een soort compensatie. 102

Het uitblijven van (voldoende) resultaat bij toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel is naar haar mening vooral te wijten aan het feit dat te
weinig met macht rekening is gehouden. Ingevuld vanuit de maatschappelijke
realiteit van ongelijke verhoudingen, is naar haar mening het gelijkheids-
beginsel dusdanig essentieel dat het in elk geval niet illusoir gemaakt mag
worden ten behoeve van welk ander recht dan ook. Zij acht het uitsluiten
van een bepaalde groep van de uitoefening van een bepaald recht dan ook
gerechtvaardigd indien die beperking bijdraagt aan de effectuering van
gelijkheid door verbetering van de positie van de groep die in de huidige
maatschappelijke situatie het minst bevoordeeld is.103 Dit soort ingrepen
zijn gerechtvaardigd mede omdat het verbod op indirecte discriminatie niet
voldoende effectief is en de verborgen discriminatie door waarde-oordelen
en rolpatronen ongrijpbaar blijft voor een discriminatieverbod.104 Het gaat
evenwel niet alleen om discriminatiebestrijding, maar ook om een herverde-
ling van maatschappelijke goederen ter opheffing van de maatschappelijke

nologie en computerlinguistiek (Interniediair, 21-12-'90).

99. Zie bijv. cen advertentie van de gemeente Amsterdam met vacatures aan
HAVO- cn VWO-scholen, waarin niet alleen gemeld wordt dat vrouwen en leden
van ctnische minderheidsgrocpcringen bij voldoen aan de functic-eisen de voorkeur

genicten, maar ook dat de gemeente Amsterdam een actief homo-emancipatie beleid
vocrt, en dat affiniteit met dit belcid in de selectie 'positicf gewaardecrd' wordt

(Het Parool, 24-11-1988); en de gemeente Bcverwijk die bij het aannemen van per-
soncel behalve aan leden van etnische minderheidsgroeperingen en vrouwen, de
voorkeur gecft aan homoseksuelen (NRC- Handelsblad, 3-4-1989).

100. Goldschmidt, p. 65.
101. Ibid., p. 73.
102. Ibid., p. 75.
103. Ibid., p. 89.
104. Ibid., p. 92.
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ongelijkheid.105 Een beroep op andere grondrechten mag de effectuering
van het gelijkheidsbeginsel niet frustreren in geval van het bestaan van
een situatie van machtson elijkheid. Het recht van de zwakkere partij zal
dan dienen te prevaleren.

106

Goldschmidt pleit hiermee voor een interpretatie van het gelijkheidsbe-
ginsel als sociaal grondrecht. Ook Holtmaat is deze interpretatie toegedaan:
het gelijkheidsbeginsel zou een dwingende opdracht aan de overheid in-
houden om daadwerkelijke gelijkheid te bevorderen.107

Siegers formuleert het nog iets krachtiger:

binnen de maatschappelijke arbeidsverdcling dienen mannen en vrouwen gelij ke
posities te bezetten. En met 'gelijke posities' bedoel ik 'dezelfde posities' en niet
'verschillende maar gelijkwaardige posities'. [-] Gegeven het feit dat de helft van

de bevolking uit mannen en de helft uit vrouwen bestaat, moet voor elke binnen de

maatschaI)pelijke art)eidsverdeling te onderkennen positic de bezetting voor de helft
108uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaan.

Formulering van beleidsdoelstellingen in termen van gelijkheid van kansen
is misleidend, volgens schrijver, indien men de 'werkelijke' maatschappelijke

109
gelijkheid van mannen en vrouwen op het oog heeft.

Jaspers pleit ook voor het opheffen van een aantoonbare achterstand in
arbeidsgelegenheid als rechtvaardigingsgrond voor een ongelijke behandeling.
Dit is gebaseerd op de norm van een evenredige verdeling van de werkge-
legenheid.110 Hij ziet voorkeursbehandeling met een zekere vorm van quote-
ring ten behoeve etnische minderheidsgroepen als de beste manier om dat
voor hen te realiseren.111

Sloot is daarentegen van mening dat het hanteren van een verdachte
classificatie een ultimum remedium dient te zijn. moeten alle112 Eerst
andere anti-discriminatie maatregelen beproefd zijn. In abstracto is 'positie-
ve discriminatie' ontoelaatbaar; maar de sociale onrechtvaardigheid kan zo
groot zijn, dat zelfs dit middel ingezct moet worden.113 Sloot gaat uit van
het beginsel van gelijke kansen. Dat wettigt allerlei maatregelen ten be-
hoeve van ondervertegenwoordigde groepen; zelfs positieve actie-maatrege-
len, indien het geen 'directe positieve discriminatie', geen voorkeursbehan-
deling betreft. Deze maatregelen beogen de gelijkheid van kansen voor een

105. Ibid., p. 92; zie ook Van Eijden en Goldschmidt, p. 195.
106. Ibid., p. 95.
107. Holtmaat, p. 139.
108. Siegers, p. 560-1.
109. Ibid., p. 561.
110. Jaspers, p. 139.
111. Ibid., p. 142.
112. Sloot (1986), p. 293.

113. Ibid., p. 298, cn Sloot (1989),9 55-56.
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ieder te vergroten. Als evenwel uit de statistieken blijkt dat de sterke
ondervertegenwoordiging van een groep niet afneemt, ondanks een scala
van maatregelen ter verbetering van de kansen van de leden van die groep,
dan moet geconcludeerd worden dat de maatschappelijke discriminatie van
die groep zo diep geworteld is, dat het zwaardere middel van voorkeurs-
behandeling ingezet moet worden.

Fase sluit zich in zijn preadvies aan bij de orientatie op de gelijkheid
van kansen.114 Hij bekritiseert de Nederlandse wetgever, omdat die zich te
ver zou hebben verwilderd van de uitzonderingsmogelijkheden op het verbod
van het maken van direct onderscheid, die door de Europese richtlijn inzake

gelijke behandeling worden gecreeerd. Een werkgever vervalst het beginsel
van gelijke kansen, zoals dat in de richtlijn is neergelegd, door bijvoorbeeld
uit louter emancipatoire overwegingen vrouwen te bevoordelen.115 Het
compenseren van een maatschappelijke achterstand alleen is ongeoorloofd;
slechts als de maatschappelijke achterstand van een bepaalde groep tot een
feitelilke achterstand binnen een arbeidsorganisatie heeft geleid, zodat

geconcludeerd moet worden dat er feitelijk ongelijke kansen bestonden,
mag een voorkeursbehandeling gegeven worden; dan evenwel alleen in de
minst sterke vorm, namelijk 'bij gelijke geschiktheid', aangezien dat nog
het meest in overeenstemming is met het beginsel van gelijke kansen.116

Dan immers blijven nog zoveel mogelijk objectief gerechtvaardigde, functi-
onele criteria gehanteerd worden.

De conclusie moet luiden dat in Nederland verschillend wordt gedacht over
de aanvaardbaarheid van voorkeursbehandeling, en dat die verschillen mede

ingegeven zijn door verschillen in de interpretatie van het gelijkheidsbegin-
sel. In de wetgevingsgeschiedenis en in de rechtspraak is niet veel van die
meningsverschillen terug te vinden in de afwegingen ten aanzien van voor-
keursbehandeling. In navolging van de wetgever besteden de rechter en de
commissies gelijke behandeling weinig aandacht aan een beoordeling van
het doel dat met voorkeursbehandeling wordt nagestreefd; voorts hanteren
zij een nogal marginale toets ten aanzien van de gehanteerde vormen van
voorkeursbehandeling, en hebben ze geen aandacht voor de belangen van
benadeelde partijen.

1.5 Soorten argumenten ten aanzien van voorkeursbehandeling

In Nederland wordt het geven van voorkeursbehandeling meestal beoordeeld
in termen van 'feitelijke gelijkheid' en 'gelijkheid van kansen'.

In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen argumenten die

114. Fasc, p. 141,144.

115. Ibid., p. 140-1.
116. Ibid., p. 142, 147.
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het geven van een voorkeursbehandeling aan leden van een maatschappelijke
groepering rechtvaardigen door te verwijzen naar het onrecht (discriminatie)
dat de leden van die groepering in het verleden is aangedaan, en argumen-
ten die voorkeursbehandeling rechtvaardigen door te verwijzen naar een
toekomstige, gewenste stand van zaken. De eerste kan 'terugkijkend' (of
'retrospectief) genoemd worden; de tweede 'vooruitkijkend' (of 'prospec-
tief).117

Een terugkijkend argument is een argument gebaseerd op rechtvaardig-
heid: er dient rechtsherstel gegeven te worden aan degenen die onrecht is
aangedaan. Dit is daarom een argument gebaseerd op de gedachte van
compenserende rechtvaardigheid te noemen. Een dergelijk argument wordt
algemeen aanvaard binnen het recht: indien iemand ten nadele van een
ander inbreuk maakt op de geldende regels, dan dient de benadeelde rechts-
herstel te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een schadevergoeding die
verschaft moet worden door degene die onrechtmatig handelde. Ook in het
geval van voorkeursbehandeling zou men kunnen zeggen dat degenen die
gediscrimineerd zijn en als gevolg daarvan ernstig ondervertegenwoordigd
zijn in talloze maatschappelijke posities, een recht hebben op schadever-
goeding. Het geven van een voorkeursbehandeling aan hen leidt ertoe dat
zij beter vertegenwoordigd zijn in maatschappelijke posities en zou dus als
een vorm van schadevergoeding gezien kunnen worden. 118

Bij deze redenering kunnen nog al wat vragen gesteld worden. Krijgen
wel degenen die daadwerkelijk gediscrimineerd zijn een voorkeursbehande-
ling, en niet degenen die wel tot de groep behoren, maar niet gediscrimi-
neerd zijn? Zijn het niet veeleer degenen die nooit gediscrimineerd hebben
die nu het nadeel van een voorkeursbehandeling van anderen moeten dragen,
en is dat niet onrechtvaardig? Phillips is van mening dat deze vragen het
compensatie-argument voor voorkeursbehandeling niet wezenlijk aantasten:
indien vrouwen zijn gediscrimineerd zijn daarmee alle vrouwen als groep
gediscrimineerd en is het dus terecht dat aan vrouwen als groep voorkeurs-
behandeling gegeven wordt. Eenzelfde redenering zou voor andere groepen
kunnen opgaan. Van de niet-gediscrimineerde groepen kan gezegd worden
dat ze voordelen hebben gehad van de discriminatie, dus dat het niet onte-
recht is dat ze nu nadelen oplopen als gevolg van het geven van voorkeurs-
behandeling aan gediscrimineerde grocpen. Deze amendementen van Phillips
overtuigen anderen niet.119 Velen wijzen de redenering voor voorkeursbe-
handeling als een vorm van compensatie voor onrecht in het verleden af.

De vooruitkijkende argumenten kunnen worden onderscheiden in argu-
menten die betrekking hebben op rechtvaardigheid en argumenten die geba-

117. Zie Sloot (1986), p. 226 e.v., Goldman (1979), 9 65 e.v., Fullinwider (1980),
passim, en vele anderen.
118.  Voor cen verdediging van deze posilie zie Phillips (1978) en (1979).
119. Zie Sloot (1986), p. 227 e.v., Goldschmidt, p. 66; Van Eijden en Goldschmidt, p.
193; De Boer, p. 201; Van Asperen, p. 202-3, Fase, p. 142-3, zie nader par. 6.2.
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seerd zijn op (andere) gunstige gevolgen van voorkeursbehandeling. Het
vooruitkijkende rechtvaardigheidsargument is gebaseerd op de gedachte van
distributieve rechtvaardigheid: voorkeursbehandeling dient een verdeling
van banen (en eventueel onderwijsplaatsen) te bevorderen die in zichzelf
als rechtvaardig gezien wordt. Meestal wordt een rechtvaardige verdeling
van banen gezien als een verdeling die tot stand komt op basis van gelijk-
heid van kansen. Gelijkheid van kansen veronderstelt dat er geen onge-
rechtvaardigde ongelijkheden tussen burgers in uitgangsposities bestaan om
kwalificaties te verwerven voor maatschappelijke posities en om die posities
in te nemen. Maar wanneer zijn die ongerechtvaardigde ongelijkheden
afwezig? Hier kan men verschillende kanten op.

Sommigen zijn van mening dat gelijkheid van kansen een gelijkheid van
middelen inhoudt. Men spreekt dan wel van een procedurele gelijkheid van
kansen. Deze gelijkheid van middelen wordt bepleit op grond van de ge-
dachte dat alle burgers gelijke mogelijkheden moeten hebben om hun talen-
ten en vaardigheden optimaal te benutten. Het realiseren van vaardigheden,
en dus het verwerven van competentie voor een maatschappelijke positie is
een verdienste van individuen zelf. Omdat de talenten en vaardigheden en
de mate waarin die benut worden niet voor allen gelijk zijn, zal een verde-
ling van maatschappelijke posities op grond van gerealiseerde vaardigheden
niet noodzakelijk evenredig zijn over maatschappelijke groepen. Niettemin
wordt een dergelijke verdeling in deze visie rechtvaardig geacht, omdat
recht gedaan wordt aan de verdienste van individuen. Deze meritocratische
verdeling van maatschappelijke posities harmonieert bovendien met het
streven naar economische efficient ie. Omdat in een procedurele visie op
gelijkheid van kansen geen hoge prioriteit wordt toegekend aan een even-
redige vertegenwoordiging van groepen, zal het geven van een voorkeursbe-
handeling in deze visie moeilijk gerechivaardigd kunnen worden.

Anderen ontkennen de relevanlie van deze overwegingen. Economische
efficientie is niet het enige doel waarop een verdeling van maatschappelijke
posities gericht moet zijn. En talenten en vaardigheden zijn zo willekeurig
over individuen verdeeld dat er geen basis voor verdiensten in gelegen kan
zijn. Dergelijke waarden kunnen in ieder geval nooit opwegen tegen de
rechtvaardigheid van een evenredige verdeling van maatschappelijke posities
(in het totaal en per functieniveau) over verschillende maatschappelijke
groepen. Deze visie wordt wel een resultaatgerichte visie op gelijkheid van
kansen genoemd: indien maatschappelijke kansen werkelijk gelijk zijn, dan
leidt dat noodzakelijkerwijs tot een gelijkheid in resultaten. Indien maat-
schappelijke posities ongelijk verdecld zijn over groepen in de samenleving,
kan voorkeursbehandeling een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand
brengen van een (meer) evenredige verdeling. In deze visie kan het geven



30

van voorkeursbehandeling dus vrij gemakkelijk gerechtvaardigd worden.120

Andere vooruitkijkende argumenten voor voorkeursbehandeling zijn

gebaseerd op (andere) gunstige gevolgen van voorkeursbehandeling. Deze
groep argumenten kan de groep van utilistische argumenten voor voorkeurs-
behandeling genoemd worden. Er kunnen voordelen verbonden zijn aan het
geven van een voorkeursbehandeling. Het welzijn van de samenleving als
geheel of van bepaalde groepen in de samenleving kan erdoor bevorderd
worden. De maatschappelijke integralie zou erdoor bevorderd kunnen wor-
den.121 Er zouden rolmodellen voor leden van groepen in een achterstands-

positie gecreterd kunnen worden door sommigen van hen met behulp van
een voorkeursbehandeling in hogere maatschappelijke posities aan te stellen.
Het zou de dienstverlening aan sommige groepen kunnen verbeteren: meer
vrouwelijke of allochtone artsen zorgen voor een betere medische dienstver-

lening aan vrouwen respectievelijk allochtonen.122

Utilistische argumenten kunnen echter ook worden gebruikt om tegen
voorkeursbehandeling te pleiten door te wijzen op de nadelen die er aan
verbonden zijn. Voorkeursbehandeling zou ook de maatschappelijke integratie
kunnen dwarsbomen, indien afgunstige reacties de kop op steken bij een
groep die zich benadeeld voelt door een voorkeursbehandeling van leden
van een andere groep. Een ander nadeel zou kunnen zijn dat leden van
bevoorrechte groepen nooit als volwaardig concurrent op de arbeidsmarkt

gezien zullen worden, en dat als ten van hen een hogere functie bekleedt,
dit altijd beschouwd zal worden als resultaat van een voorkeursbehandeling.

Deze onderscheidingen in argumenten overziende, kan gesteld worden
dat in Nederland voorkeursbehandeling meestal gerechtvaardigd wordt met
een beroep op een resultaatgerichte gelijkheid van kansen en soms met een

beroep op een utilistisch argument. Een enkele uitzondering daargelaten
(Phillips), wordt geen beroep gedaan op een terugkijkende, compenserende

redenering voor voorkeursbehandeling. Argumenten tegen voorkeursbehande-
ling kunnen van utilistische aard zijn, maar worden veelal gegoten in ter-
men van een procedurele gelijkheid van kansen.

De tot nu onderscheiden soorten argumenten lijken alle mogelijke ar-
gumenten inzake voorkeursbehandeling te dekken. In ieder geval zijn hier-
mee de in Nederland gehanteerde argumenten gedekt. Niettemin wordt de
discussie over voorkeursbehandeling door de genoemde, vrij algemeen aan-
vaarde onderscheidingen in argumenten in een te beperkt kader geplaatst.
Deze beperking wordt in de hand gewerkt door de onderscheiding zelf. Het
is mogelijk argumenten voor en tegen voorkeursbehandeling te formuleren

120. Zie over gelijkheid van kansen nader par. 5.4 en 53, en over het argument

voor voorkeursbehandeling gebaseerd op overwegingen van distributieve rechtvaar-

digheid par. 6.3.1.
121. Zie 02. de memorie van toelichting bij de Wet arbeid gehandicapte werk-

nemers.

122.  Zie ook de uitspraak van de CGB van 19 april 1982, in Gerritsen p. 445447.
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die in Nederland niet aan de orde komen, maar die in de rechtspraak in
de Verenigde Staten uitdrukkelijk en in de Bondsrepubliek Duitsland in
aanleg een belangrijke rol spelen. Deze argumenten steunen op het beginsel
van een effectieve gelijkheid van kansen en op de gedachte van compense-
rende rechtvaardigheid, evenwel zonder dat een strikt onderscheid gemaakt
wordt tussen terugkijkende en vooruitkijkende argumenten. Dit onderscheid
wordt door velen in Nederland veel te strikt opgevat als het gaat om het
oordelen over voorkeursbehandeling. Daardoor is het mogelijk geworden dat
terugkijkende argumenten vrijwel geheel buiten het blikveld gesloten zijn,
en dat de aandacht gefixeerd is geraakt op feitelijke ongelijkheden, die
niet allemaal (even) relevant zijn.

De Nederlandse wetgever heeft deze visie op voorkeursbehandeling

gesanctioneerd: hij heeft een voorkeursbehandeling van sommige groepen
gerechtvaardigd door het grondwettelijk beginsel van gelijke behandeling te

interpreteren in termen van het opheffen van niet nader aangeduide feite-
lijke ongelijkheden met betrekking tot die groepen. Daardoor kan de toet-
sing van concrete vormen van voorkeursbehandeling door rechterlijke en
andere conflictbeslechtende instanties marginaal zijn: er wordt geen zelf-
standige afweging in het kader van het gelijkheidsbeginsel ondernomen,
maar (slechts) een beoordeling van de vraag of de gehanteerde vorm van
voorkeursbehandeling evenredig is met de omvang van de feitelijke ongelijk-
heid. Deze vraag kan zeer relevant zijn, maar dient niet de exclusieve aan-
dacht te hebben. De fout ligt hier echter primair bij de wetgever, die een

ongenuanceerde interpretatie van het gelijkheidsbeginsel heeft mogelijk
gemaakt.

Indien het gelijkheidsbeginsel niet uitsluitend opgevat wordt in een
procedurele betekenis ter garandering van rechtsgelijkheid, noch uitsluitend
in een materiele betekenis gericht op sociale gelijkheid, maar in een pluri-
forme betekenis waarin voor beide plaats is, dan impliceert dat dat in een
toetsing aan het gelijkheidsbeginsel verschillende waarden een rol kunnen

spelen, en dat een redenering steunend op het gelijkheidsbeginsel zowel
terugkijkende als vooruitkijkende onderdelen kan bevatten. Een dergelijke

opvatting van het gelijkheidsbeginsel kan niet gevangen worden in een
eenduidige, kernachtige definitie, maar slechts beschreven worden door de
achtergrond van het gelijkheidsbeginsel op de voorgrond te plaatsen. Dat
vormt een belangrijk onderwerp in enkele van de volgende hoofdstukken.

1.6 Plan van behandeling

In de volgende hoofdstukken staat steeds de interpretatie van het gelijk-
heidsbeginsel centraal. In hoofdstuk 2 en 3 analyseer ik de verhouding
tussen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en voorkeursbehandeling in de
Verenigde Staten en de Bondsrepubliek Duitsland. In hoofdstuk 4 en 5 volgt
een theoretische uiteenzetting over het gelijkheidsbeginsel, en in hoofdstuk
6 worden verschillende redeneringen ten aanzien van voorkeursbehandeling
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geanalyseerd en tegen het licht van het gelijkheidsbeginsel gehouden.
Hoofdstuk 7 bevat een algemene slotbeschouwing.

In de Verenigde Staten speelt het constitutionele gelijkheidsbeginsel een
zeer belangrijke rol, zowel in de rechtspraak (het United States Supreme
Court heeft de bevoegdheid wetten aan de Constitutie te toetsen) als in de
wetgeving. Een aantal malen heeft het Supreme Court dat gelijkheidsbeginsel
moeten interpreteren ten behoeve van een beoordeling van voorkeursbehan-
deling. Een enkele uitspraak van het Supreme Court inzake 'preferential
treatment' is welbekend, zoals de uitspraak in de Bakke-zaak. Andere,
latere, uitspraken zijn minder bekend. In die uitspraken komen alle hier-
boven onderscheiden argumenten voor; ze botsen ook nogal eens met elkaar
binnen de beoordeling van Edn zaak, omdat de rechters van het Supreme
Court vaak een eigen, eventueel 'dissenting', opinie schrijven. Maar niet
alleen de hierboven onderscheiden argumenten figureren in die opinies. Uit
een in hoofdstuk 2 ondernomen analyse van de uitspraken en opinies van
(de leden van) het Supreme Court inzake voorkeursbehandeling, blijkt dat
op de daarin gehanteerde argumenten niet de sjabloon van de boven onder-
scheiden soorten argumenten past. Compenserende en distributieve argumen-
ten zijn soms niet goed van elkaar te onderscheiden binnen 66n opinie.
Met deze analyse wil ik niet pleiten voor het zonder meer overnemen van
de Amerikaanse overwegingen om voorkeursbehandeling al dan niet toe te
staan; een andere historische en sociale context maakt andere dingen rele-
vant. Ik wit vooral tonen dat het mogelijk is een meer genuanceerde balans
te creeren in de verhouding tussen rechtsgelijkheid (of de nadruk op gelijke
rechten) en maatschappelijke gelijkheid.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan een analyse van de in Duitsland gehanteerde
opvattingen over de verhouding lussen het gelijkheidsbeginsel en voorkeurs-
behandeling. Ook in de Bondsrepublick Duitsland heeft altijd veel aandacht
bestaan voor de betekenis van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, en
niet in de laatste plaats omdat ook in Duitsland de hoogste rechter, het
Bundesverfassungsgericht, bevoegd is om wetten te toetsen aan de grondwet.
Om deze redenen is het interessant te bezien hoe men in Duitsland denkt
over de verhouding tussen voorkeursbehandeling en het gelijkheidsbeginsel.
Dit is het temeer omdat in de Duitse grondwet is bepaald dat mannen en
vrouwen gelijke rechten hebben, en dat niemand wegens zijn geslacht,
afkomst, ras (en nog enkele andere kenmerken) bevoordeeld of benadeeld
mag worden. In de Duitse literatuur treft men ook de boven onderscheiden
argumenten inzake voorkeursbehandeling aan. Vaak wordt bij het hanteren
daarvan expliciet verwezen naar de relevante bepalingen in de grondwet.
Het Bundesverfassungsgericht heeft nog niet geoordeeld over voorkeursbe-
handeling, maar wel over andere maatregelen die sommige groepen bevoor-
delen en waarvan de grondwettigheid werd betwist. De uitspraken van het
Bundesverfassungsgericht passen naar mijn inzien ook niet in het stramien
van de genoemde onderscheidingen. En ook in dit geval ligt daaraan ten
grondslag het streven naar een balans in de verhouding tussen rechtsgelijk-
heid en maatschappelijke gelijkheid. Het toetsen aan het evenredigheidsbe-
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ginsel wordt zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland verstaan in een
ruimere betekenis dan evenredigheid tussen feitelijke, maatschappelijke on-
gelijkheid en de mate waarin ongelijk behandeld wordt.

Tot nu heb ik gesproken over het streven naar een balans tussen rechts-
gelijkheid en maatschappelijke gelijkheid. Maar het is de vraag of deze
beeldspraak wel juist is. Het suggereert een af te bakenen gebied van
rechtsgelijkheid en een evenzeer af te bakenen gebied van maatschappelijke
gelijkheid, die op een vrij eenduidige wijze met elkaar verbonden zijn
(eventueel op een uitgebalanceerde wijze). In hoofdstuk 4 betoog ik dat
rechtsgelijkheid en maatschappelijke gelijkheid op een zodanige manier met
elkaar verbonden zijn dat er nict sprake kan zijn van een eendimensionale
tegenovergestelde gerichtheid, maar slechts van een meerdimensionale ver-
wevenheid. Het gelijkheidsbeginsel heeft in de hedendaagse rechtsstaat een
complexe betekenis. Die complexiteit is een gevolg van het feit dat het
hedendaagse gelijkheidsbeginsel met verschillende in de moderne geschiede-
nis geformuleerde betekenissen is gevuld. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten
een analyse van die betekenissen. Die analyse start bij een onderzoek naar
de wortels van het moderne denken over rechtsgelijkheid en de verhouding
van rechtsgelijkheid tot gelijkheid in de samenleving. Na een bespreking
van de algemene betekenis van het gelijkheidsbeginsel in de hedendaagse
rechtsstaat, wordt in hoofdstuk 5 de betekenis van het gelijkheidsbeginsel
gespecificeerd. Dat wordt eerst gedaan met betrekking tot discriminatie en
met betrekking tot de algemene criteria naar welke in een rechtsstaat op
gerechtvaardigde wijze gedifferentieerd wordt. De rest van hoofdstuk 5 is
gewijd aan een nader onderzoek van het beginsel van gelijke kansen, dat
enkele van die algemene criteria uitdrukt, en met name aan een onderzoek
van de argumenten die een resultaatgerichte gelijkheid van kansen en de
argumenten die een procedurele gelijkheid van kansen ondersteunen.

In hoofdstuk 6 wordt weer teruggckeerd naar de vraag naar de recht-
vaardiging van voorkeursbehandeling. Na eerst wat uitvoeriger de argumen-
ten voor en tegen voorkeursbehandeling, tezamen met de mogelijke kritiek
op die argumenten, uiteengezet te hebben in overeenstemming met de ge-
bruikelijke onderscheiding van argumenten, bespreek ik de gedachte om
voorkeursbehandeling te zien als een mogelijke vorm van compensatie voor
een inbreuk op het beginsel van gelijke kansen. De rest van hoofdstuk 6
is gewijd aan vragen van evenredigheid die in het kader van het geven van
een voorkeursbehandeling gesteld moeten worden.

Hoofdstuk 7 bevat een slotbeschouwing, waarin ik enkele conclusies
trek uit het voorafgaande en, zij het tentatief, enkele algemene suggesties
doe voor het beleid met betrekking tot voorkeursbehandeling.
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HOOFDSTUK 2

HET UNITED STATES SUPREME COURT

OVER VOORKEURSBEHANDELING

2.1 Inleiding

In de Verenigde Staten heeft 'affirmative action', het doelbewust bevorderen
dat leden van minderheidsgroeperingen en vrouwen meer dan vroeger oplei-
ding en (hoger gekwalificeerd) werk krijgen, de laatste twee decennia een
vaste plaats gekregen in grote delen van het onderwijs en van de economie.
Tientallen miljoenen Amerikanen hebben te maken met 'affirmative action'
programma's, hetzij omdat plaatsen in opleidingen gereserveerd zijn voor
leden van minderheidsgroeperingen, hetzij omdat de werkgever een 'affirma-
tive action' programma heeft, op grond waarvan bij gebleken geschiktheid
de voorkeur wordt gegeven aan een lid van een minderheidsgroepering of
aan een vrouw, hetzij omdat een deel van te besteden overheidsmiddelen
gereserveerd is voor contracten met bedrijven die eigendom zijn van of
beheerd worden door leden van minderheidsgroeperingen of vrouwen.

Uiteindelijk kan dit allemaal slechts plaats vinden mede omdat de hoog-
ste bewaker van Constitutie en wet, het United States Supreme Court, dit
impliciet dan wel expliciet goedkeurt. In een reeks beslissingen over voor-
keursbehandeling onder verschillende omstandigheden, heeft het Supreme
Court vele criteria onderzocht waaraan 'affirmative action' programma's
zouden moeten voldoen om in overeenstemming te zijn met de 'equal pro-
tection clause' van de Constitutie en/of de bepalingen van de Civil Rights
Act.

In dit hoofdstuk wil ik de opvattingen van de rechters van het Supreme
Court ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel in de Constitutie en in de
Civil Rights Act laten zien. Hoewel de stemverhoudingen in het Hof nogal
eens verschuiven, kan met vrij grote nauwkeurigheid vastgesteld worden
welke scheidslijn er door het Hof loopt met betrekking tot substantitle
gelijkheidsopvattingen. Op formeel niveau zijn ze het allen met elkaar eens:
ieder individu dient in zijn waardigheid gelaten te worden en dus niet min-
derwaardig behandeld te worden. Zodra dit formele principe in praktijk
gebracht moet worden, treden aanzienlijke verschillen van mening aan de
dag.

De inventarisering van deze meningsverschillen vereist dat de opinies
der rechters in de voorkeursbehandelingszaken die voor het Supreme Court
geweest zijn in detail besproken worden. De opvatting van een rechter kan
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slechts goed begrepen worden binnen het kader van een concrete zaak.
Alleen dan kan ook begrepen worden waarom de stemverhoudingen nogal
eens wijzigen, ondanks de bij een aantal rechters bestaande overeenstem-

ming in uitgangspunten. In paragraaf 2.3 worden deze zaken en de opvattin-
gen der rechters besproken. Het doel van deze bespreking is niet een
historisch overzicht te verschaffen van de rechtsontwikkelingen met betrek-
king tot het gelijkheidsbeginsel in de Verenigde Staten, noch te bepalen
wat de consequenties zijn van de Supreme Court uitspraken voor concrete

voorkeursbehandelingsprogramma's in de Amerikaanse praktijk. Primair gaat
het om een analyse van de in de opinies van de verschillende rechters

gehanteerde redeneringen.
Doorheen alle rechtszaken spelen twee vragen een belangrijke rol. Ten

eerste, wordt met de 'affirmative action' een legitiem doel beoogd? Ten
tweede, is de aangewende vorm van 'affirmative action' een legitiem en
adequaat middel om dat doel te bereiken? In de tweede vraag ligt de even-

redigheidstoets besloten. Zowel doel als middel dienen in overeenstemming
te zijn met de constitutionele en wettelijke bepalingen. De precieze inrich-
ting van deze vragen is sterk bepaald door de gehanteerde opvatting van
gelijkheid. Deze twee vragen worden, in een evaluatie van de rechtszaken,
hernomen in de slotparagraaf (2.4) van dit hoofdstuk.

De beslissingen van het Supreme Court die expliciet voorkeursbehandeling

betreffen, vangen aan met de uitspraak 'Regents of the University of Cali-
fornia v. Bakke'1. Maar 'race-conscious remedies' werden impliciet al toe-

gestaan in eerdere uitspraken, namelijk in 'Green v. County School Board
of New Kent County'; 'Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Educa-
tion,3 en 'Griggs v. Duke Power Company'4. Met deze uitspraken is tevens
een tweedeling in soort gegeven die door alle uitspraken over 'affirmative
action' heen loopt: er zijn zaken die beoordeeld worden naar de criteria
van de Civil Rights Act (zoals 'Griggs') en die beoordeeld worden naar de
criteria van de Constitutie (zoals 'Green' en 'Swann'). Bovendien zijn er
zaken waarin beide beoordelingen een rol spelen. Sommige rechters achten

geen verschil in de aard van deze beoordelingen; andere rechters zijn ervan

overtuigd dat de criteria van de Constitutie strenger zijn dan die van Title
VII van de Civil Rights Act. In deze eerste zaken speelt de discussie daar-

over evenwel nog niet.
Paragraaf twee leidt in op enkele technische kwesties met betrekking

tot 'equal protection' en 'civil rights', en geeft kort het belangrijkste weer
van die eerste uitspraken waarin 'race-conscious remedies' werden toege-
staan.

1. 438 U.S. 265, 57 L Ed 2d 750 (1978).
2. 391 U.S. 430, 20 L Ed 2d 716 (1968).

3. 402 U.S. 1, 28 L Ed 2d 554 (1971).
4. 401 U.S. 424, 28 L Ed 2d 158 (1971).
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2.2 'Equal protection of the law' en 'civil rights'

"No State shall [--] deny any person within its jurisdiction the equal pro-
tection of the lawt, aldus de laatste zin van Sectie 1 van het Veertiende
Amendement op de Amerikaanse Constitutie. Het begrip 'State' moet zeer
ruim geTnterpreteerd worden volgens het Supreme Court. Alle activiteiten
waar de overheid op een of andere wijze, bijvoorbeeld financiele, grote
bemoeienis mee heeft, worden beheerst door het Veertiende Amendement.5

Gelijke bescherming door de wet houdt in ieder geval in dat een ieder
gelijk is voor de wet, dat wil zeggen de wet dient in gelijke gevallen op
gelijke wijze te worden toegepast. Over de gelijkheid in de wet is hiermee
nog niets gezegd. Een staat kan niet functioneren zonder zijn burgers te
classificeren met het oog op bepaalde doelen en dus ook sommigen verschil-
lend van anderen te behandelen. Alles draait in dit geval om de vraag welke
doelen aanvaardbaar zijn, welke classificaties aanvaardbaar zijn en of het
gelegde verband tussen doel en classificatie aanvaardbaar is. Het Supreme
Court legt over het algemeen een vrij marginale toets aan die de wetgever
veel ruimte laat om beleid te voeren. In 'Morey v. Doud,6 bijvoorbeeld
wordt die toets als volgt gezien:

The equal protection clause of the Fourteenth Amendment does not take from the
state the power to classify in the adoption of 1-] laws, but admits of the exercise
of a wide scope of discretion in that regard, and avoids what is done only when it
is without any reasonable basis and is therefore purely arbitrary. I-] A classifica-
tion having some reasonable basis does not offend against that clause merely be-
cause it is not made with mathematical nicety or because in practice it results in
some incquality.7

Deze test staat bekend als de 'rational basis test'.
Classificaties gebaseerd op het criterium 'ras' worden verdacht genoemd.

Een publieke instantie die dat criterium gebruikt, dient daarvoor over het
algemeen een zeer goede rechtvaardiging te geven. In 'United States v.
Carolene Products Co.'8 is gesuggereerd dat gebruik van deze classificaties
wordt onderworpen aan de 'strict scrutiny test', zoals het later is gaan
heten; dat wil zeggen dat ze beduidend meer dan alleen maar een rationele
band dienen te hebben met een legitiem algemeen belang.9 Ten minste
dienen ze een noodzakelijk middel te zijn om een 'overriding state purpose'

5. Zic o.a. 'Burton v. Wilmington Parking Authority', 365 U.S 715,722 (1961) en
'Food Employers Local 590 v. Logan Valley Plaza', 391 U.S. 308 (1968).
6.  354 U.S. 457,1 L Ed 2d 1490 (1954.
7. 354 U.S. 463,464.

8. 'United States v. Carolene Products Co.', 304 U.S. 144 (1938).
9.  Zie 'Korematsu v. United States', 323 U.S. 214, 216 (1944).
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te bereiken.10 Het is dus nia zo dat 'ras' volstrekt nooit als differentiatie-
criterium gebruikt mag worden; integendeel, in sommige gevallen moet het
zelfs gebruikt worden. Dat volgt uit de uitspraken in 'Green' en 'Swann'11,
beide zogenaamde 'school desegregation' zaken. In beide zaken werd door
het Supreme Court een 'affirmative duty' aan een schoolbestuur opgelegd
om een gerntegreerde school te bewerkstelligen en zo alle vormen van
raciale discriminatie te elimineren. De eis om tot geintegreerde scholen te
komen was neergelegd in 'Brown v. Board of Education I en II'.12 In
'Swann' overwoog het Supreme Court:

Awareness of the racial composition of the whole school system is likely to be a
useful starting point in shaping a remedy to correct past constitutional violations.

[-1 the very limited use made of mathematical [racial] ratios was within the equi-
13table remedial discretion of the District Court.

Hier wordt een zogenaamde 'benign racial classification' gebruikt. In de
Supreme Court discussie over de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling

volgens de Constitutie, is steeds ook de kwestie aan de orde of de gehan-
teerde 'benign racial classification' nu onder de 'rational basis test' dient
te vallen, of onder de 'strict scrutiny test', of onder een daartussen lig-
gende 'intermediate scrutiny test'. In de 'school desegregation' zaken hoefde
deze kwestie niet uitgediscussieerd te worden, omdat maatregelen gericht op
integratie de belangen van alle kinderen dienen, of, in het geval van blanke
kinderen, tenminste niet schaden. Het geven van een baan aan een zwarte

met passering van een beter gekwalificeerde blanke, resulteert wel in schade
die ontstaan is door hantering van het criterium 'ras'.14 Daarom speelt de
vraag naar de aan te leggen test wet een grote rol in de voorkeursbehan-
delingszaken.

'Geslacht' is aanvankelijk ook een verdacht criterium genoemd.15 In
latere zaken is de opstelling van het Supreme Court gewijzigd.16 Hantering
van het critrium 'geslacht' wordt nu onderworpen aan de 'intermediate
scrutiny test'. Dit houdt in dat er niet slechts een 'rational relationship'
met een te dienen overheidsdoel dient te bestaan, maar een 'substantial

10.  Zie o.a. 'L=ing v. Virginia', 388 U.S. 1,11 (196D.

11. Zie noot 2, resp. noot 3.
12. 347 U.S. 483 (1954) en 349 U.S. 294 (1955).
13. 402 U.S. 1, 25 (1971).
14. Developments in the Law, Employment Discrimination and Title VII of the Civil

Rights Act of 1964, p. 1115.
15.  'Fronticro v. Richardson', 411 U.S. 677 (1973).
16. In 'Kahn v. Shevin', 416 U.S. 351, 357 (1974), werd de 'rational basis test' toe-

gepast om cen geslachtsonderschcid in cen wet te toetsen.
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relationship' met een 'important governmental objective'.17 De uitspraken
van het Supreme Court over de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling
volgens de eisen van de Constitutie hebben alle betrekking op voorkeursbe-
handeling van zwarten. Slechts 66n zaak ('Johnson v. Transportation Agen-
Cy'18) heeft betrekking op voorkeursbehandeling van vrouwen. In deze zaak
was echter geen constitutionele kwestie aan de orde, maar een eis op grond
van Title VII van de Civil Rights Act.

Deze Civil Rights Act van 1964 is een tweede wettelijke bepaling die
van groot belang is in voorkeursbehandelingszaken. Vooral Title VII van
de Civil Rights Actig is in deze zaken nogal eens van belang. In deze Title
VII is het onder meer iedere werkgever verboden om individuen bij aanstel-
lingen in een functie, ontslagen, of met betrekking tot functievoorwaarden
te discrimineren op grond van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht of
nationale afkomst, tenzij deze criteria 'bona fide occupational qualifica-
tions' betreffen.20 De inhoud van dit discriminatieverbod is door het Su-
preme Court nader bepaald in 'Griggs'.21 In deze zaak ging het om het
gebruik van testprocedures door een bedrijf, waardoor zwarten feitelijk
geweerd werden uit functies die vrocger door het bedrijf gereserveerd
waren voor blanken, terwijl het zeer kwestieus was of de gebruikte test-

procedures weI relevant waren voor een goede functie-uitoefening. Het
Supreme Court overwoog, dat Title VII beoogt:

to [-1 remove barriers that have operated in the past to favor an identifiable group
of white employees over other employees. Under the Act, practices, procedures, or
tests neutral on their face, and even neutral in terms of intent, cannot be main-
tained if they operate to 'freeze" the status quo of prior discriminatory employment

practices. [-1 The Act proscribes not only overt discrimination but also practices
that are fair in form, but discriminatory in operation.22

Hieruit blijkt dat ook sommige vormen van indirecte discriminatie onder
het discriminatieverbod van Title VII vallen. 'Good intent" of afwezigheid
van "discriminatory intent" kunnen handelingen met discriminerende gevol-

17. Zie 'Craig v. Boren', 429 U.S. 190, 197 (1976), en 'Califano v. Webster', 430
U.S. 313, 317 (1977); zie voorts par. 2.4.

18. 480 U.S. 616 (198D.
19. Sections 701-716, 42 U.S.C., sec. 200Oe-2000e-15 (1964).

20.  Sec. 703(a) en (c)
21. Zie noot 4.
22. 401 U.S. 424, 429-431. Zie evenwel 'Wards Cove Packing Co. v. Atonio' 57 U.S.

Law Weck 4583 (1983), cen uitspraak waarin werd bepaald dat het tonen van statis-

tische ongelijkheden niet voldoende is om de bewijslast op de werkgever te leggen

dat hij niet gediscrimincerd heeft; ciser moet ook tonen dat het de toepassing van
un bepaalde wervingspraktijk is die de statistische ongelijkheid heeft gecreeerd

(57 LW 4583,4587).
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gen niet rechtvaardigen. Geen werkgever in de V.S. kan dus meer op onge-
reflecteerde wijze personeel aannemen; hij zal altijd in zekere mate (posi-
tief) 'race-conscious' moeten handelen. Dit betekent niet dat een werkgever

een voorkeursbehandeling moet geven aan zwarten:

[-] the Act does not command that any person be hired simply because he was

formerly the subject of discrimination, or because he is a member of a minority
group. Discriminatory preference for any group, minority or majority, is precisely

and only what Congress has proscribed. What is required by Congress is the removal
of artificial, arbitrary, and unnecessary barriers to employment when the barriers
operate invidiously to discriminate on the basis of racial or other impermissible

23classifications.

In dit verband vraagt sec. 703(j) van Title VII bijzondere aandacht:

Nothing contained in this Title shall be interpreted to require any employer [-] to
grant preferential treatment to any individual or to any group because of the race,
color, religion, sex, or national origin of such individual or group on account of an
imbalance which may exist with respect to the total number or percentage of per-

sons of any race, color, religion, sex, or national origin employed by any employer
[-] in comparison with the total number or percentage of persons of such [qualifi-

cations] in any community [-1 or in the available workforce in any community [-].

Hoewel het de rechter geoorloofd is om in een 'pattern or practice [of
discrimination]' zaak "[to] order such affirmative action as may be appro-
priate, [--] or any other equitable relief as the court deems appropriate"24,

lijkt het voorschrijven van voorkeursbehandeling aan een werkgever uitge-
Sloten door de tekst van sec. 703(j). Title VII lijkt, behalve waar het een
'bona fide occupational qualification' betreft, 'color-blindness' te vereisen
in de sfeer van de arbeid.

Er zijn daarentegen wel een aantal federale maatregelen waarin voorkeurs-
behandeling voorgeschreven wordt. Een van de belangrijkste is Executive
Order No. 11246.25 Dit is een maatregel van de federale regering ter be-
strijding van discriminatie in de arbeid. De maatregel verbiedt een con-
tractspartij van de overheid en iedere opdrachtnemer die op een federaal
ondersteund project werkt, te discrimineren en verplicht, zonder dat een
vaststelling van eerdere discriminatie door de opdrachtnemer vereist is,
'affirmative action' te ondernemen ter verzekering van de afwezigheid van
discriminatie in zijn arbeidsbeleid. Het Office of Federal Contract Com-
pliance Program (OFCCP), dat het 'executive order' programma uitvoert,

23. 401 U.S. 424,431.

24. Scc. 706(g) van Title VII.
25.  3 C.F.R. 402 (1970), 42 U.S.C. sec. 200Oe).
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heeft maatregelen vastgesteld waarin 'affirmative action' vereisten zijn
neergelegd. Zo geldt voor bepaalde opdrachtnemers Revised Order No.4,
waarin wordt voorgeschreven dat zij, indien 'underutilization' is geconsta-
teerd, doelstellingen en tijdslimieten vaststellen, zodanig dat een toename
van de participatie van minderheden in het werknemersbestand van de op-
drachtnemer bereikt wordt.26 ,Underutilization' is gedefinieerd als "having
fewer minorities or women in a particular job group than would reasonably
be expected by their availability'.27 Het gaat hier om beschikbaarheid van
werknemers in de relevante beroepsgroep op de arbeidsmarkt. Constatering
van 'underutilization' kan dienen als bewijs van de voortdurende effekten
van vroegere discriminatie. Het tekort schieten in het opheffen daarvan
kan resulteren in opzegging van het contract en uitsluiting van toekomstige
overheidscontracten.28

Deze Executive Order speelt niet een rol in de voorkeursbehandelings-
zaken van het Supreme Court die in het navolgende worden besproken. Het
bestaan van deze voor het economische leven zeer belangrijke 'order' geeft
evenwel een indicatie dat de Amerikaanse regering en het Congres, dat de
'order' niet heeft bestreden, 'race-conscious measures' niet afwijzen. Het
Congres heeft dat bevestigd door in de Public Works Employment Act van
1977 uitdrukkelijk een 'race-conscious measure', in de vorm van een 'mino-
rity business enterprise provision', op te nemen. Deze 'provision' is wel
door het Supreme Court beoordeeld29 en komt daarom in de volgende para-
graaf (mede) aan de orde.

23 De uitspraken en opinies

DeFunis v. Odegaard30

Deze eerste zaak over voorkeursbehandeling die het Supreme Court bereikte,
werd door een meerderheid van het Hof 'moot' geacht. Dat wil zeggen dat
er geen relevant juridisch geschil meer is, omdat de uitspraak van de
rechter geen gevolgen meer zal hebben voor de rechten van partijen en
dat om die reden de zaak niet op haar merites beoordeeld kan worden.

Slechts 660 van de niet met de meerderheid instemmende rechters,
rechter Douglas, ging wel op de merites van de zaak in. De stelling van
DeFunis was dat hem de toegang tot een universiteit was geweigerd op
grond van zijn ras (hij is blank), omdat die universiteit een aantal leden
van minderheidsgroeperingen met een lager testresultaat dan DeFunis wel

26. 41 C.F.R. sec. 60-2.1(a)
27. 41 C.F.R. sec. 60-2.11(b)
28. Executive Order No. 11246, sec. 209(a) (5), (6).
29.  In 'Fullilove v. Klutznick', 448 U.S. 448, 65 L Ed 2d 902 (1980).
30. 416 U.S. 312 (1974).
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had toegelaten; deze gang van zaken was volgens DeFunis strijdig met het
14de Amendement op de Constitutie. Het Washington State Supreme Court
had in een meerderheidsopinie gesteld dat "the denial of a 'benefit' on the
basis of race is not necessarily a per se violation of the Fourteenth
Amendment, if the racial classification is used in a compensatory way to
promote integration."31 Het baseerde zich hierbij vooral op de 'race con-
scious' maatregelen in 'Green' en 'Swann'. Rechter Douglas was het daar
niet mee eens:

The Equal Protection Clause commands the elimination of racial barriers, not their
creation in order to satisfy our theory as to how society ought to be organized.
The purpose of the University of Washington cannot be to produce Black lawyers

for Blacks, Polish lawyers for Poles, [-1. It should be to produce good lawyers for
Americans [-]. 'I'hat is the point of all our school desegregation cases, from
'Brown' [-1 through 'Swann' [-1.

32

De uitsluiting van personen door 'race-conscious' maatregelen, die anders
niet zouden zijn uitgesloten, is voor Douglas onaanvaardbaar.33

Regents of the University of Califoniia v. Bakk2

De tweede zaak over voorkeursbehandeling die het Supreme Court bereikte,
betrof ook voorkeursbehandeling in het hoger onderwijs. Deze zaak was
niet 'moot' en heeft tot grote controverses aanleiding gegeven, ook binnen
het Supreme Court.

Allan Bakke was niet toegelaten tot de medische faculteit van de Uni-
versity of California te Davis. Naar zijn mening was het constitutionele
gelijkheidsbeginsel en Title VI van de Civil Rights Act geschonden, omdat
hij, ondanks betere testresultaten, gepasseerd was bij de toelating tot de
faculteit ten gunste van een aantal leden van minderheidsgroeperingen.

Het Supreme Court was verdeeld in de groep die met de 'opinion' van
rechter Brennan instemde (de rechters Brennan, White, Marshall en Black-
mun), de groep die met de 'opinion' van rechter Stevens instemde (de
rechters Stevens, Rehnquist, Stewart en Chief-Justice Burger) en rechter
Powell. De groep Stevens wees de voorkeursbehandeling van de University
of California af op grond van strijd met de letter van sec. 601 van Title
VI van de Civil Rights Act: "No person in the United States shall, on the
ground of race [--], be excluded from participation in, [--1 or be subjected
to discrimination under any program or activity receiving federal financial
assistance."

31. 507 P.2d 1181 (1973).
32.  Gccitcerd in Kipnis, p. 233-234.

33. Zie Edwards en Zaretsky, p. 22.
34. 438 U.S. 265, 57 L Ed 2d 750 (1978).
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De vijf andere rechters waren van mening dat Title VI alleen die raciale
classificaties verbiedt, die strijdig zijn met het Vijfde of Veertiende Amen-
dement op de Constitutie. (325 35 Deze vijf rechters toetsten dlls aan het
14de Amendement.

De groep Brennan concludeerde vervolgens tot aanvaarding van de voor-

keursbehandeling van de University of California. Rechter Powell conclu-
deerde dat weliswaar een toelatingsprocedure die 'race-conscious' is niet
principieel onaanvaardbaar is, maar dat in dit geval de grenzen van het
toelaatbare waren overschreden. Omdat het Hof overigens gelijk verdeeld
was, was de opinie van Powell doorslaggevend en werd de vordering van
Bakke toegewezen.

De controverse tussen Powell en de groep Brennan, die vanuit normatief
oogpunt het meest interessant is, komt het best tot zijn recht in een
weergave aan de hand van de volgende drie vragen: Welke dient de aan te
leggen toets te zijn? Mag de universiteit meer dan alleen zijn eigen dis-
criminatie in het verleden goedmaken; met andere woorden, is een vaststel-

ling van door de universiteit gepleegde discriminatie noodzakelijk? Worden
de belangen en rechten van eventueel uit te sluiten derden voldoende
beschermd?

Met betrekking tot de eerste vraag stelt Powell dat de 'strict scrutiny
test' van toepassing is: "Racial and ethnic distinctions are inherently sus-
pect and thus call for the most exacting judicial examination: (291) Het
feit dat blanken nooit een "discrete and insular minority" (290) zijn geweest
die extra bescherming verdient, doet er niet toe, want dat is geen vereiste
voor het aanleggen van de 'strict scrutiny test'. Ook het feit dat hier
sprake zou zijn van een 'benign classification' doet niet af aan de toepas-
baarheid van de 'strict scrutiny test'. Er bestaat namelijk geen beginsel
dat onomstreden duidelijk maakt welke groepen een voorkeursbehandeling
mogen krijgen; het risico van willekeur is derhalve volop aanwezig. En als
op een te willekeurige manier voorkeursbehandeling wordt gegeven aan
leden van allerlei groeperingen, dan nopen de consequenties daarvan weer
tot nieuwe indelingen. (297) Bovendien zijn er andere bezwaren tegen

'benign classifications', die 'strict scrutiny uitlokken. Allereerst is het niet
duidelijk dat een zogenaamde voorkeur altijd goedaardig is voor alle leden
van de groepen die het betreft. Het is mogelijk dat sommige leden juist
daardoor een zwaardere last dragen. Ten tweede kan voorkeursbehandeling
geldende stereotypen versterken, zoals dat leden van bepaalde groeperingen
het zelf nooit kunnen redden. Ten derde, derden die zich niet schuldig
hebben gemaakt aan discriminatie, worden door hun uitsluiting gedwongen
de lasten te dragen van de voorkeursbehandeling. (298) Vooral dit laatste
bezwaar laat er geen twijfel over bestaan dat hier de 'strict scrutiny test'

35. Dc getallen tussen haakjes in dc tekst venvijzen naar plaatsen in de behandelde

uitspraak, en wei naar dc officiele US-notering; in dit geval dlls naar 438 U.S. 265,
325.
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op zijn plaats is. Deze uitsluiting onderscheidt namelijk de 'Bakke'-zaak
van alle eerdere zaken waarin een 'race-conscious' classificatie is gebruikt
en waarin niet uitdrukkelijk gesteld werd dat de 'strict scrutiny test'
toepasselijk was. "When a classification denies an individual opportunities
or benefits enjoyed by others solely because of his race or ethnic back-
ground, it must be regarded as suspect." (305) Tenslotte zou het hier los-
laten van de 'strict scrutiny test' betekenen dat het toetsen aan het 14de
Amendement zou verschillen al naar gelang de 'vloed en eb' van de politie-
ke verhoudingen. (298) Radicale tegenstellingen zouden daardoor weleens
versterkt kunnen worden. Bovendien, "the mutability of a constitutional
principle, based on shifting political and social judgements, undermines the
chances for consistent application of the constitution from one generation
to the next, a critical feature of its coherent interpretation: (299)

Dit alles pleit voor het aanleggen van de 'strict scrutiny test'. Powell
gebruikt daartoe de volgende criteria:

in order to justify the use of a suspect classification, a State must show that its

purpose or interest is both constitutionally permissible and substantial, and that its
use of the classification is necessary ... to the accomplishment of its purpose or
the safeguarding of its interest. (305)

Brennan stelt met betrekking tot de aan te leggen toets dat

racial classifications designed to further remedial purposes must serve important

governmental objectives and must be substantially related to achievement of those

objectives. (359) [-] to justify such a classification an important and articulated

purpose for its use must be shown. In addition, any statute must be stricken that
stigmatizes any group or that singles out those least well represented in the politi-
cal process to bear the brunt of a benign program. Thus, our review under the
Fourteenth Amendment should be strict i-]. (361-2)

Hoewel Brennan hier spreekt van een 'strict review', blijkt dat hij toch
een minder strenge toets in gedachten heeft dan de 'strict scrutiny test'
zoals die tot dan toe gehanteerd werd en zoals door Powell gehanteerd
wordt. Voor Brennan hoeft de toets niet zo strikt te zijn, want "no fun-
damental right is involved here. [--] Nor do whites as a class have any of
the traditional indicia of suspectness [--]." (357) In tegenstelling tot Powell
is dit voor Brennan dus wel een overweging om niet de 'strict scrutiny
test' in al zijn gestrengheid van toepassing te verklaren. Raciale classifica-
ties zijn niet inherent verdacht, dus waar een 'benign purpose' beoogd
wordt, volstaat een intermediaire toets, gelegen tussen 'strict scrutiny' en
'rational basis'.

De consequenties van die verschillende toetsingsmaatstaven blijken bij
vergelijking van de antwoorden die zij geven op de andere twee vragen.

De vraag 'is een (officiele) vaststelling van door de universiteit in het
verleden gepleegde discriminatie noodzakelijk?', wordt door Brennan ontken-
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nend beantwoord en door Powell bevestigend. Beantwoording van deze vraag
vindt plaats in het kader van de beoordeling van het doel van de voor-
keursbehandeling. Voor Powell dient dat een 'substantial' en 'constitutionally
permissible' doel te zijn; voor Brennan een'important and articulated'.

De groep Brennan acht het doel van de University of California, "reme-
dying the effects of past societal discriminatiof, voldoende belangrijk om
een 'race-conscious' toelatingsprogramma te rechtvaardigen, "where there
is a sound basis for concluding that minority underrepresentation is sub-
stantial and chronic, and that the handicap of past discrimination is impe-
ding access of minorities to the Medical School." (362) Brennan acht dit
doel gerechtvaardigd met verwijzing naar onder andere 'Green' en 'Swann',
waar 'fixed ratios' werden ingesteld met het oog op het cretren van raciaal
pluralisme. (363) Bovendien was in 'Franks v. Bowman Transportation Co.' 6
uitgemaakt dat het Congres wel degelijk de bedoeling heeft om personen
die nadeel ondervinden van het toepassen van procedures die ongelijkheid
in stand houden of teweeg brengen, te plaatsen in een positie die ze anders
waarschijnlijk ingenomen zouden hebben. (363) Het doet er hierbij volgens
Brennan niet toe dat het in 'Franks' ging om voorkeursbehandeling van
personen die zelf gediscrimineerd waren door de werkgever die hen vervol-
gens diende te compenseren. 'It is enough that each recipient is within a
general class of persons likely to have been the victims of discrimination."
(363) Een dergelijk vereiste zou ook niet voor de hand liggen, want het
zou pogingen om vrijwillige toepassing van de wettelijke vereisten te berei-
ken, ondermijnen. (364) Een vaststelling van discriminatie lokt schade-
vergoedingsvorderingen uit en niemand zal die over zich willen afroepen
om zodoende een voorkeursbehandeling te kunnen geven aan de gediscrimi-
neerden of aan leden van de groeperingen waartoe de gediscrimineerden
behoren. Maar bovendien is volgens Brennan de aan- of afwezigheid van
discriminatie in het verleden door de universiteit irrelevant: het maakt
immers voor de inbreuk op de rechten van degenen die de lasten van de
voorkeursbehandeling moeten dragen en voor de aandacht die die mogelijke
inbreuk moet krijgen, niet uit, daar in beide gevallen de getroffenen zelf
onschuldig zijn aan discriminatie. En het argument dat het een ander geval
betreft wanneer een universiteit (of een werkgever) zich heeft schuldig ge-
maakt aan discriminatie, omdat de aangenomen studenten (of werknemers)
dan hebben geprofiteerd van die discriminatie, gaat niet op. Immers, als het
zo is dat leden van minderheidsgroeperingen zich in de gewone procedure
niet konden kwalificeren voor toelating vanwege de effekten van discrimi-
natie in het verleden, dan is het goed mogelijk dat Bakke, ware het niet
dat er op uitgebreide schaal raciale discriminatie heeft plaatsgevonden, zich
niet zou hebben kunnen kwalificeren voor toelating, ook als er geen voor-
keursbehandeling zou zijn geweest. (365-6) In dat geval zou Bakke namelijk
in de gewone procedure waarschijnlijk gepasseerd zijn door leden van

36. 424 US 747, 47 L Ed 2d 444 (1976).
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minderheidsgroeperingen met betere kwalificaties.
Powell acht "societal discrimination' an amorphous concept of injury

that may be ageless in its reach into the past" (307) En, stelt hij, "we have
never approved a classification that aids persons perceived as members of
relatively victimized groups at the expense of other innocent individuals in
the absence of judicial, legislative or administrative findings of constitu-
tional or statutory violations: (307) In de 'Bakke'-zaak is nooit een der-
gelijke vaststelling gedaan en dat is een (tweede) onderscheid met de
'school desegregation' zaken. (300-2) Ook de University of California heeft
nooit een dergelijke vaststelling gedaan en mist daartoe overigens ook de
bekwaamheid. (309) De universiteit is een onderwijsinstelling en dient geen
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende overheidstaken uit te voeren.
Indien iedere instelling die niet met een van die taken is belast, op grond
van de bevinding dat een of andere groepering slachtoffer is van maat-
schappelijke discriminatie, zou mogen overgaan tot het geven van een voor-
keursbehandeling, dan zou wat tot nu toe een remedie is voor inbreuken
op een recht, verworden tot een privilege dat willekeurig zou kunnen
worden toegekend.

Ook twee andere doelstellingen genoemd door de universiteit, aanvaardt
Powell niet. Het doel op zich om een bepaald percentage van een minder-
heidsgroepering in de medische professie zeker te stellen, alleen op grond
van raciale overwegingen, is discriminerend en dus strijdig met de Constitu-
tie. (307) Het doel om de gezondheidszorg te verbeteren in gemeenschappen
waar die slecht is door het aantal artsen te vergroten dat daar (waarschijn-
lijk) gaat werken, voldoet niet (hoewel het doel op zich niet onconstitutio-
neel hoeft te zijn), omdat in dit geval ieder bewijs dat de gepraktiseerde
voorkeursbehandeling ook maar enig effekt heeft op het bereiken van dat
doel, ontbreekt. (310-1)

Een vierde doelstelling, 'obtaining the educational benefits that flow
from an ethnically diverse student body" (306) "clearly is a constitutionally
permissible goal for an institution of higher education". (311-2)

Vervolgens bespreekt Powell de vraag of de toegepaste voorkeursbehan-
deling noodzakelijk is om dat doel te bereiken. (314-5) In het kader daarvan
komt de vraag aan de orde naar de bescherming van belangen en rechten
van uitgesloten derden. Powell legt er de nadruk op dat de rechten die
gegarandeerd worden door het 14de Amendement persoonlijke rechten zijn
(288), in plaats van rechten die het individu ontleent aan zijn lidmaatschap
van een bepaalde groepering, en dat het individu op die grond wettelijke
bescherming geniet tegen classificaties gebaseerd op ras. (299) Tegen deze
achtergrond moet Powells beoordeling van de noodzakelijkheid van voor-
keursbehandeling gezien worden.

Hij concludeert dat voor het bereiken van een pluriform samengestelde
studentenbevolking de door de universiteit toegepaste voorkeursbehandeling
niet noodzakelijk is. (316) Er zijn andere wijzen om dat doel te bereiken,
die minder of geen inbreuk maken op rechtmatige aanspraken van derden.
Hij wijst daarbij op het toelatingsprogramma dat Harvard hanteert: daarin
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is het behoren tot een minderheidsgroepering mogelijkerwijs een 'plus', een
extra boven op de kwalificaties van een kandidaat (evenals trouwens moge-
lijke andere kenmerken, zoals plattelandsalkomst). Dat programma is flexibel
genoeg om alle elementen van diversiteit in overweging te nemen met
betrekking tot de kwalificaties van iedere kandidaat en

to place them on the same footing for consideration. 1-] l'his kind of program
treats each applicant as an individual in the admissions process. The applicant who
loses out on the last available seat to another candidate receiving a 'plus' on the
basis of ethnic back-ground will not have been foreclosed from all consideration
for that seat simply because he was not the right color [-]. (317-8)

Powell is dus in ieder geval in deze omstandigheden, waarin geen officiale
vaststelling van discriminatie in het verleden is gedaan, en waarin het doel
van een heterogeen samengestelde studentenpopulatie niet adequaat wordt
gediend, tegen het reserveren van een vaste hoeveelheid plaatsen voor leden
van minderheidsgroeperingen.

Voor Brennan speelt de vraag naar de bescherming van rechten en
belangen van derden een rol waar hij toetst of de voorkeursbehandeling
van de universiteit een bepaalde groepering of een individu stigmatiseert.
(373) "Racial classifications that stigmatize are invalid without more." (357-
8) Daarnaast stelt hij vast dat het aantasten van vaste verwachtingen van
derden als zodanig geen voldoende argument oplevert tegen het geven van
voorkeursbehandeling. (363, 365) En het onderscheid dat Powell maakt
tussen 'Bakke' en de 'school desegregation' zaken, het al dan niet onthou-
den van een 'benefit', wordt door Brennan verworpen met het argument
dat ook in de 'school desegregation' zaken aan de blanken een 'benefit'
wordt onthouden, namelijk de vrije keuze van een school (noot 41 op 366)
en met het ree(is aangehaalde argument dat Bakke, als er nooit raciale
discriminatie geweest zou zijn, vermoedelijk ook zonder de voorkeursbehan-
deling gepasseerd zou zijn. (365-6)

Maar overigens ontstaat er volgens Brennan geen vorm van schade die
in de verste verte vergelijkbaar is met de schade die raciale minderheden
in het verleden hebben opgelopen door uitsluiting op grond van hun ras.
(374) Noch is Bakke als individu door de voorkeursbehandeling als een
inferieur persoon bestempeld. (375) Dat betekent niet dat dit soort uitslui-
tingen van blanken niet gerechtvaardigd behoeft te worden; het betekent
wel dat de erdoor ontstane schade niet principieel te onderscheiden is van
de nadelen die veroorzaakt worden door zoveel overheidsmaatregelen, waar-
van geen enkele alleen op deze grond ontoelaatbaar geacht wordt. (375) De
voorkeursbehandeling van de University of California bevoordeelt niet
simpelweg minder gekwalificeerde kandidaten; het compenseert kandidaten
die volledig gel(walificeerd zijn voor de studie, voor nadelen waarvan rede-
lijkerwijze vastgesteld kan worden dat ze het gevolg zijn van discrimina-
tie. (375)

Vanuit constitutioneel oogpunt bezien is er tussen het toelatingsbeleid
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van de University of California en dat van Harvard geen verschil, volgens
Brennan. Er is, gezien vanuit de rechten van derden, geen verschil tussen
het toevoegen van een aantal punten aan de testscores van leden van min-
derheidsgroeperingen, in de verwachting dat hiermee meer van hen kunnen
worden toegelaten, en het bepalen van een vast aantal plaatsen dat door
hen mag worden bezet als ze aan een minimum-eis voor kwalificatie vol-
doen. (378) "The excluded white applicant, despite Mr. Justice Powell's
contention to the contrary, [--] receives no more or less 'individualized
consideration' under our approach than under his. (noot 63 op 378)

In 'Bakke' komen aldus twee in beginsel tegenover elkaar staande standpun-
ten naar voren. Powell hanteert een individuele benadering van de situatie
waarin voorkeursbehandeling gegeven wordt. Als het geven van voorkeurs-
behandeling is bedoeld ter compensatie van discriminatie, dan dient (door
een officitle instantie) te zijn vastgesteld dat de instelling die voorkeurs-
behandeling geeft zelf heeft gediscrimineerd. Brennan hanteert een groeps-
of maatschappelijke benadering. Hij acht het geven van voorkeursbehande-
ling gerechtvaardigd ter compensering van algemene maatschappelijke dis-
criminatie, zonder dat van degene die voorkeursbehandeling geeft is vast-
gesteld dat hij heeft gediscrimineerd.

United Steelworkers  of America v.  WebeF

De 'Weber'-zaak betrof een claim op grond van Title VII van de Civil
Rights Act. De werkgever van Weber, Kaiser Aluminum and Chemical Cor-
poration, had een vrijwillige overeenkomst met de vakbonden gesloten,
waarin bepaald was dat Kaiser kandidaten onder zijn werknemers voor een
bedrijfscursus zou selecteren op basis van aantal dienstjaren, met dien
verstande dat daarop een uitzondering werd gemaakt ten gunste van zwar-
ten, die zwaar ondervertegenwoordigd waren in het bedrijf. Ten minste
50% van de nieuwe cursisten diende zwart te zijn, totdat het percentage
zwarte cursisten overeenstemde met het percentage zwarten op de plaat-
selijke arbeidsmarkt. Weber werd gepasseerd ten gunste van een aantal
zwarten bij de toelating tot de cursus, hoewel hij meer dienstjaren had.
Hij stelde een vordering in op grond van Title VII, waarvan sec. 703(d)
luidt, dat het onwettig is "for any employer [--] to discriminate against

any individual because of his race [--] in admission to any program es-
tablished to provide 1--] training."

Deze tekst was voor rechter Rehnquist en opperrechter Burger voldoende
aanleiding om de getroffen voorziening onwettig te verklaren. Volgens hen
is het duidelijk dat de geschiedenis van de totstandkoming van Title VII
wijst in de richting van 'color-blindness' in het sociaal-economisch verkeer.

37. 443 U.S. 193, 61 L Ed 2d 480 (1979).
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For if the spirit of the Act cludes the cold words of the statute itself, it rings
out with unmistakable clarity in the words of the elected representatives who made
the Act law. It is equality. [-1 There is perhaps no device more destructive to the
notion of equality than the numerus clausus - the quota. Whether described as
'benign discrimination' or 'affirmative action', the racial quota is nonetheless a
creator of castcs, a two-edged sword that must demean one in order to prefer
another. In passing Title VII, Congress outlawed all racial discrimination, [-]. (254)

Bovendien trok Rehnquist het vrijwillige karakter van de met de bonden
gesloten overeenkomst in twijfel; deze zou tot stand zijn gekomen onder
druk van de OFCCP, die geconstateerd had dat minderheidsgroeperingen
ondervertegenwoordigd waren in Kaiser's bedrijf. Kaiser zou door de over-
eenkomst acties op grond van discriminatie hebben willen vermijden. (222-
3,246)

Vijf andere rechters, een meerderheid van het Hof, waren het met de
letterlijke interpretatie van Title VII niet eens en benadrukten juist het
vrijwillige karakter van de overeenkomst. Rechter Brennan schreef de opinie
voor het Hof. Hij benadrukt dat het hier geen vordering op grond van het
14de Amendement betreft, maar slechts de vraag of Title VII dit soort
vrijwillige overeenkomsten verbiedt. Het is duidelijk, volgens Brennan, dat
de interpretatie van Title VII als iedere 'race-conscious' handeling verbie-
dend, strijdig is met het doel van de wet. (202) Indien het Congres bedoeld
had om al dit soort handelingen te verbieden, dan had het in sec. 703(j)
niet alleen opgenomen dat niets in Title VII "shall be interpreted to require
any employer [--] to grant preferential treatment [--1 to any group because
of race", maar ook dat niets in Title VII dat soort handelingen toelaat.
(205-6) Dus zijn vrijwillige 'race-conscious' programma's als van Kaiser
toegestaan. Het programma is immers bedoeld 'to eliminate conspicuous
racial imbalance in traditionally segregated job categories." (209) Bovendien,
"the plan does not unnecessarily trammel the interests of the white employ-
ees' (208), het vereist niet het ontslag van blanke werknemers, noch werpt
het een absoluut beletsel op voor blanke werknemers om vooruit te komen.
Tenslotte is de voorkeursbehandeling tijdelijk, het beoogt niet een statis-
tische gelijkheid te handhaven, maar slechts een overduidelijke raciale on-
gelijkheid te elimineren. Immers de voorkeursbehandeling eindigt, zodra
het percentage zwarte geschoolde werknemers 'approximates the percentage
of blacks in the local labor force." (208-9)

Brennan vereist geen enkele vaststelling van discriminatie door Kaiser
in het verleden gepleegd: statistische ongelijkheden die betrekking hebben
op 'traditionally segregated job categories', zijn in zijn visie voldoende
reden om tot voorkeursbehandeling over te gaan. Die statistische ongelijk-
heden behoeven niet op te treden in verhouding tot de samenstelling van
de lokale beroepsgroep, maar in verhouding tot de totale plaatselijk ar-
beidsmarkt, waarin vermoedelijk veel meer zwarten aanwezig zijn. Hieruit
blijkt te meer dat het voor Brennan c.s. toelaatbaar is dat de werkgever
meer doet dan zijn eventuele eigen discriminatie compenseren, die af te
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lezen zou zijn geweest aan een statistische ongelijkheid in verhouding tot
de samenstelling van de lokale beroepsgroep. Een vergelijking met de totale
plaatselijke arbeidsmarkt ziet immers op maatschappelijke discriminatie in
het algemeen, die er oorzaak van is dat zo weinig zwarten van de arbeids-
markt in de beroepsgroep zijn terechtgekomen.38 Ook in dit geval baseert
Brennan zijn redenering dus op het bestaan van maatschappelijke discrimi-
natie.

De 'concurring opinion' van rechter Blackmun, die overigens 66n der
rechters is die met Brennan's opinie instemden, schenkt aandacht aan de
vraag welke discriminatie nu eigenlijk gecompenseerd wordt. Blackmun
signaleert dat de letterlijke tekst van Title VII noopt tot de conclusie dat
een werkgever die een raciaal verdacht onevenwichtig werknemersbestand
heeft, het risico loopt een vordering uit discriminatie op grond van Title
VII tegen zich ingesteld te krijgen, maar dat als hij overgaat tot het
wegwerken van die onevenwichtigheid middels voorkeursbehandeling, hij
ook het risico loopt van een vordering uit discriminatie op gond van Title
VII, namelijk van de getroffen blanken, zoals Weber. (210) Kaiser ontkent
in het verleden gediscrimineerd te hebben, hetgeen ook nooit vastgesteld is,
en dus stelt Weber dat een voorkeursbehandeling hier absoluut niet toege-
laten is. Om nu toch vrijwillige voorkeursbehandeling mogelijk te maken
(dus zonder dat eerst van een bedrijf is vastgesteld dat het in het verleden
heeft gediscrimineerd), zou het mogelijk moeten zijn, stelt Blackmun, dat
bedrijven bij zichzelf vaststellen dat ze 'arguable violations' hebben begaan
van Title VII en op die grond voorkeursbehandeling toepassen zonder be-
vreesd te hoeven zijn voor vorderingen van blanken. (211) In dat geval be-
hoeven ze geen slachtoffers van hun discriminatie in het verleden aan te
wijzen en kunnen ze ook vorderingen uit dien hoofde vermijden.

Brennan vereist noch een vaststelling van discriminatie in het verleden,
noch een 'arguable violation' van Title VII. Het bestaan van een 'traditio-
nally segregated job category' kan worden afgeleid uit statistische ongelijk-
heden, en dat is voldoende voor de conclusie dat er maatschappelijke dis-
criminatie heeft plaats gevonden. Blackmun geeft evenwel toe dat een 'argu-
able violation' uiteindelijk wellicht ook zou neerkomen op een vaststelling
van statistische ongelijkheden, want hoe maak je anders een inbreuk op
Title VII aannemelijk zonder slachtoffers van discriminerende praktijken
aan te wijzen? (214)

Vervolgens erkent hij de in de verschillende vergelijkingsmaatstaven tot
uiting komende discrepantie die dan nog bestaat tussen het recht zetten
van eventueel door de werkgever in strijd met Title VII gepleegde discrimi-
natie en het goedmaken van maatschappelijke discriminatie. (214) Maar voor
Blackmun is het uiteindelijk geen bezwaar dat door middel van de voor-
keursbehandeling van Kaiser meer gedaan wordt dan het herstellen van
Title VII schendingen. Hij wenst Title VII niet te zien als een middel om de

38. Zic ook'Johnson v. Transportation Agency', 480 U.S 616 (198D; infra biz. 66.
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effekten van segregatie waarvoor de tekst van Title VII geen remedie zou
verschaffen, uit te sluiten van compensatie. (215) "Strong considerations of
equity" verhinderen dat en dus stemt Blackmun in met Brennans opinie.

De beslissing in 'Weber' is een zeer belangrijke; veel 'race-conscious'
programma's zijn nadien opgesteld in overleg tussen werkgevers en vakbon-
den.

Fumlove v. KlutznicIP

In 'Fullilove' stond centraal een voorziening voor 'minority business enter-
prises' (MBE's) in de Public Works Act van 1977. Die voorziening zou
volgens eiser inbreuk maken op de constitutionele 'equal protection clause'

en op Title VI van de Civil Rights Act, waarin discriminatie op grond van
ras verboden is in enig programma dat financiele steun krijgt van de fede-
rate overheid. De betreffende voorziening bevat een 'ten percent set-aside':
ten minste tien procent van de federale fondsen die ter beschikking worden
gesteld in de Act moeten besteed worden aan het kopen van diensten of
middelen van bedrijven die door minderheden worden beheerd. Onder 'mino-
rities' vallen volgens de Act zwarten, Spaans-sprekenden, Aziaten, Indianen,
Eskimo's en mensen van de Aleuten.

Het Supreme Court bepaalde met een meerderheid van zes tegen drie
rechters dat de MBE-voorziening niet in strijd is met de Constitutie of
met Title VI. Alle rechters waren van mening dat getoetst diende te worden
aan de eisen van de Constitutie, omdat dat de zwaarste, dan wel een even
zware toets inhoudt. Twee van de 'dissenters', rechters Rehnquist en Ste-
wart, namen de meest strikte positie in, door van mening te zijn dat de
voorziening strijdig is met de gelijke bescherming die de wet dient te
verlenen, omdat er onderscheid wordt gemaakt op raciale gronden bij het
verdelen van een overheidsvoorziening.

Rechter Marshall, tevens schrijvend voor rechters Brennan en Blackmun,
riep de test in die hij samen met Brennan en Blackmun ook gebruikt had
in 'Bakke': "the proper inquiry is whether racial classifications designed
to further remedial purposes serve important governmental objectives and
are substantially related to achievement of those objectives.' (519) Dat
impliceert in ieder geval dat 'any statute must be stricken that stigmatizes
any group or that singles out those least well represented in the political
process to bear the brunt of a benign program." (519) Deze drie rechters
vonden "the question not even a close one": het is duidelijk dat de voor-
ziening een remedie poogt te zijn voor de huidige gevolgen van vroegere
raciale discriminatie.

Was hun mening enigszins voorspelbaar gezien hun houding in 'Bakke',
de mening van de rechters Powell en Burger lag minder voor de hand.
Burger schreef een opinie waarmee Powell en White instemden.

39. 448 U.S. 448, 65 L Ed 2d 902 (1980).
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Volgens Burger dient iedere voorkeur gebaseerd op raciale en etnische
criteria "a most searching scrutiny" te ondergaan, om zeker te zijn dat het
niet in strijd is met de Constitutie. (491) Allereerst moet daartoe onder-
zocht worden of de doelstellingen van de wetgever wei constitutioneel zijn.
Het Congres had niet officieel vastgesteld dat er sprake is van discriminatie
door de overheid in het verleden bij het verdelen van overheidsfondsen,
maar "Congress, of course, may legislate without compiling the kind of
'record' appropriate with respect to judicial or administrative proceedings",
en dus, stelt Burger, 'we are satisfied that Congress had abundant historical
basis from which it could conclude that traditional procurement practices,
when applied to minority businesses, could perpetuate the effects of prior
discrimination: (478) Het was dus redelijk dat het Congres 'equal oppor-
tunity' voor dat soort bedrijven zeker wilde stellen bij de verdeling van
federale middelen. Dit is een onderdeel van de gelijke bescherming die de
wet verleent; derhalve mag de doelstelling van de MBE-voorziening gehan-
teerd worden door het Congres.

Vervolgens moet onderzocht worden of de middelen die het Congres
aanwendt om het doel te bereiken, constitutioneel zijn. Wederom benadrukt
Burger dat het hier gaat om de wetgevende bevoegdheid van het Congres.
Voorzichtigheid bij de toetsing is dus geboden. Het is in ieder geval niet
bezwaarlijk in constitutioneel opzicht, dat de voorziening de verwachtingen
van niet-minderheden teleur stelt. "When effectuating a limited and properly
tailored remedy to cure the effects of prior discrimination, such 'a sharing
of the burden' by innocent parties is not impermissible.' (484) Sterker, "it
was within congressional power to act on the assumption that in the past
some nonminority businesses may have reaped competitive benefit over the
years from the virtual exclusion of minority firms from these contracting
opportunities: (485) De voorziening omvat ook niet teveel in de zin dat ook
niet-gediscrimineerden eronder zouden vallen (zogenaamde 'overinclusion').
Het is aannemelijk dat de wetgever nauwgezette aandacht beoogt voor on-
juiste aanspraken. (488) Kortom, de MBE-voorziening is toegestaan.

Rechter Powell schreef daarnaast een 'concurring opinion' om zijn visie
op de aan te leggen toets duidelijk te maken. Powell houdt vast aan zijn
in 'Bakke' uiteengezette 'most stringent level of review", omdat het hier
gaat om een raciale classificatie. De MBE-voorziening kan alleen in stand
blijven als het een "necessary means of advancing a compelling governmen-
tal interest" betreft. (496) De voorziening zou deze toets kunnen doorstaan
indien "an appropriate governmental authority has found that [a constitu-
tional or statutory] violation has occurred" (498), want in dat geval is er
grond voor 'remedial action', en indien de classificatie "equitable and reaso-
nably necessary to the redress of identified discrimination" is. (510) Wat het
eerste betreft: het Congres is zo'n autoriteit en "although the discrimina-
tory activities were not identified with the exactitude expected in judicial
or administrative adjudication, it must be remembered that 'Congres may
paint with a much broader brush than may this Court....:" (506) Powell is
het dan ook eens met Burger dat het Congres op goede gronden kon con-
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cluderen dat er in het verleden discriminatie heeft bestaan, waarvan de
gevolgen nu nog doorwerken. Aanwijzingen voor het bestaan van die goede
gronden behoeven niet noodzakelijkerwijs allemaal in de geschiedenis van
de totstandkoming van de voorziening zelf te kunnen worden teruggevon-
den. (503)

Wat het tweede betreft: de classificatie is 'equitable and reasonably
necessary' om het doel te bereiken. Onschuldige derden die door de voor-
ziening worden uitgesloten, dragen niet zo'n grote last dat de voorziening
daarom afgekeurd moet worden (514): "the effect of the set-aside is limited
and so widely dispersed that its use is consistent with fundamental fair-
ness." (515)

Tot slot merkt Powell op dat het gebruik van raciale classificaties niet
gerechtvaardigd is met een beroep op allerlei sociale en politieke doelstel-
lingen; in dit geval gaat het echter om de wetgevende bevoegdheden van
het Congres, dat een bijzondere rol heeft in het handhaven van de Amen-
dementen op de Constitutie. En nu het Congres geconstateerd heeft dat
MBE's slachtoffer zijn (geweest) van doelgerichte discriminatie, en ter
remediering daarvan redelijke en noodzakelijke middelen heeft aangewend,
bestaat er geen reden om schending van de Constitutie vast te stellen.

Een interessante opinie in deze zaak is de 'dissenting opinion' van
rechter Stevens. Stevens is het niet met de andere 'dissenters' eens dat de
Constitutie iedere raciale classificatie verbiedt. (548) Zijn belangrijkste
motief om de MBE-voorziening in deze vorm af te wijzen, is dat "it cannot
fairly be characterized as a 'narrowly tailored' classification because it
simply raises too many serious questions that Congress failed to answer or
even to address in a responsible way: (552) Hij is van mening dat, wanneer
het Congres een speciale voorkeur of hindernis, gebaseerd op raciale en
etnische classificaties, in het leven roept, het constitutioneel verplicht is
de redenen die de speciale behandeling rechtvaardigen met precisie vast te
stellen. (553) Dat is in dit geval niet gebeurd.

In de hele geschiedenis van de totstandkoming van de wet is geen woord
besteed aan een uitleg waarom, naast zwarten, precies al deze andere
genoemde minderheidsgroeperingen onder de voorkeursbehandeling vallen
(535), noch waarom tien procent het juiste percentage is voor de 'set-aside'.
(536) Geen van die groeperingen heeft in een gelijke omvang schade op-
gelopen in de geschiedenis. (538) Als op deze willekeurige manier voorkeu-
ren kunnen worden weggegeven via raciale en etnische classificaties, dan
worden rechtvaardigingen mogelijk gemaakt voor allerlei speciale privileges,
die niets meer te maken hebben met een rechtsherstellende doelstelling. Dan
gaat het er slechts om wiens politieke lobby de macht heeft om een stuk
van de koek te veroveren. (539) Het is om die reden een "slapdash statu-
te: (539)

Voorts is de MBE-voorziening 'overinclusive': veel van die bedrijven
kunnen wel degelijk concurrerend werken; veel bedrijven zijn pas na de
Act opgericht en hebben dus geen te compenseren schade opgelopen; en
veel bedrijven zijn onsuccesvol gebleven om niet-discriminatoire redenen.
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Het is dus 911-fitting to characterize this as a 'narrowly tailored' remedial
measure: (541)

Tenslotte wordt volgens Stevens ook een ander dan compenserend doel
niet adequaat gediend. Hoewel het een legitiem doel kan zijn om barrieres
die minderheidsgroeperingen hinderen bij hun participatie in de economie,
weg te nemen, is deze voorziening daar niet toereikend voor. Bovendien
geeft de spaarzame wetsgeschiedenis niet 66n barritre van betekenis aan. De
door het Congres gehanteerde redenen zouden evenzogoed een tien procent
'set-aside' voor minderheidszetels in het Congres zelf kunnen ondersteu-
nen. (546) Niet alleen in de politiek, maar ook in de economie dient een
onpartijdige overheid ervoor te zorgen, dat gelijke toegang voor allen
bestaat; en dat kan niet als het criterium 'ras' zonder goede redenen stem-
men of dollars oormerkt.

Men zou kunnen zeggen dat Stevens werkelijk de 'strict scrutiny test'
hanteert, in tegenstelling tot Powell (en Burger). Immers Stevens neemt
geen genoegen met vage verwijzingen naar algemene maatschappetijke dis-
criminatie in het verleden. Voorts vereist hij een 'narrow tailoring' van
het middel, opdat de voorziening niet 'over-' en 'underinclusive' is, iets
waar Burger vrij gemakkelijk overheen praat.

Burger en Powell hanteren formeel hun eis dat discriminatie in het
verleden officieel is geidentificeerd. Ze nemen hier evenwel genoegen met
korte en vage informatie daaromtrent, onder verwijzing naar de ruime
bevoegdheden van het Congres. Powell concludeert dat het Congres reden
had om "victims of purposeful discrimination" (516) waar te nemen. Het zou
hier gaan om "the claims of those who still suffer from the effects of
identifiable discrimination.' (516) De MBE-voorziening kan worden toegela-
ten, omdat zij ertoe dient de gevolgen van die gerdentificeerde discriminatie
in het verleden, zoals die nu nog doorwerken in allerlei bona-fide handelin-
gen, te bestrijden. Nu gaat het hier vaak niet om discriminatie door over-
heidsorganen zelf; dat is evenwel volgens Powell in dit geval geen bezwaar,
aangezien de overheid de (ruime) bevoegdheid heeft niet alleen haar eigen
discriminerende praktijken recht te zetten, maar ook de (geidentificeerde)
discriminerende praktijken van anderen. Deze overwegingen van Powell doen
echter (in dit geval) het principiele onderscheid tussen het compenseren
van geidentificeerde discriminatie en van algemene (ongeidentificeerde)
maatschappelijke discriminatie vervagen. Het is duidelijk dat de meerder-
heid in 'Fullilove' door de wetgever bepaalde voorkeursbehandeling, in ieder
geval als het 'set-asides' betreft, aan een niet al te strikte toets onder-
werpt.

Lagere rechters hebben sinds 'Fullilove' deze effectief ruime toets aan-
gelegd ter beoordeling van allerlei 'set-aside' voorzienigen opgesteld door
lagere overheden ten gunste van MBE's, en dus veel van die voorzieningen
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toegestaan.40

41
Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts

De 'Stotts'-zaak werd beoordeeld in de context van Title VII van de Civil
Rights Act. Het belang van deze zaak ligt vooral in de uitspraken die
werden gedaan over de lasten van het geven van voorkeursbehandeling die
onschuldige derden mogen dragen. De aanleiding was cen zogenaamd 'con-
sent-decree', dat wil zeggen een door de rechter naar aanleiding van een
inbreuk op Title VII genomen besluit, waarover met partijen is onderhandeld

en waarmee partijen instemmen. In dit geval betrof het een 'class action'
op grond van raciale discriminatie tegen de stad Memphis en zijn brand-

weer. De 'consent-decree' voorzag in een 'affirmative action' plan waarin

het doel was opgenomen om het aantal zwarten in de brandweer percentueel
te doen overeenkomen met het aantal zwarten in de plaatselijke bevolking.

Nadat uitvoering was gegeven aan het plan maakten bezuinigingen ontslagen

noodzaketijk. De ontslagen werden bepaald door het aantal dienstjaren dat
de brandweerlieden hadden, met als gevolg dat veel van de net aangenomen
zwarten weer op straat zouden komen te staan. De districtsrechter verbood
vervolgens het toepassen van het dienstjarenbeginsel voorzover het het

percentage zwarten zou verminderen, met als consequentie dat sommige
blanken ontslagen werden ten gunste van zwarten met minder dienstjaren.

Het Supreme Court besliste met een meerderheid van zes tegen drie

rechters, dat het verbod van de rechter in strijd is met Title VII. Sec.

703(h) van Title VII luidt: "[--] it shall not be an unlawful employment
practice for an employer to apply different [--]conditions [--] pursuant to

a bona fide seniority or merit system [--1 provided that such differences

are not the result of an intention to discriminate because of race [--]: In
deze zaak was een intentie om met behulp van de ontslagen te discrimine-

ren tegen zwarten niet aangetoond en dus moest het 'seniority system'

gevolgd worden.
In 'Franks v. Bowman Transportation42 was bepaald dat als individuele

leden van een klasse van eisers aantonen dat zij slachtoffers zijn van
discriminatie, zij het aantal dienstjaren toegewezen kunnen krijgen dat
overeenkomt met het aantal dat ze zonder de discriminatie zouden hebben

gehad. Dit is het zogenaamde 'make-whole relief. In 'Teamsters v. United

40. Zie bijv. 'South Florida Chapter of the Associated Gen. Contractors of Am. v.

Metropolitan Dade County', 723 F.ud 846 (llth Circuit); 'Ohio Contractors Ass'n v.

Keip', 713 F.2d 167 (6th Cir.); en 'Schmidt v. Oakland Unified School Dist.', 662

F.2(1 550 (9th Cir.). Zie voor het terugdraaien van deze ontwikkeling dc hierna

besproken uitspraken inzake 'Wygant v. Jackson Board of Education', 476 U.S. 267

(1986), en 'City of Richmond v. JA. Croson Co.', 488 U.S. 469 (1989).

41.  467 US 561, 81 L Ed 2d 483 (1984).
42.  424 US 747, 47 L Ed 2d 444 (1976).
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States was bepaald, dat alleen het lid zijn van een benadeelde klasseA3

onvoldoende reden is om met terugwerkende kracht dienstjaren te verkrij-
gen. Volgens rechter White, de schrijver van de meerderheidsopinie in
'Stotts': "each individual must prove that the discriminatory practice had
an impact on him: (579) In dit geval was geen van de tegen ontslag be-
schermde zwarten een bewezen slachtoffer van discriminatie en dus waren
zij ten onrechte beschermd. Bovendien zou sec. 706(g) van Title VII44,
waarin de rechtsherstellende bevoegdheden van de rechter opgenomen zijn,
de uitspraak in 'Teamsters' ondersteunen, dat alleen aan geidentificeerde
slachtoffers van discriminatie'make-whole relief gegeven mag worden.

Rechters Blackmun, Brennan en Marshall waren het oneens met de meer-
derheid. In de eerste plaats, concludeerden zij bij monde van Blackmun, is
de zaak 'moot'. In de tweede plaats, indien zij niet 'moot' zou zijn, dan
moet geconcludeerd worden dat het Hof sec. 706(g) te beperkt uitlegt.
Immers sec. 706(g) staat de rechter toe zodanige 'affirmative action' voor
te schrijven "as may be appropriate", hetgeen omvat any [-] equitable
relief as the court deems appropriate." Onderscheid moet vervolgens ge-
maakt worden tussen het slachtoffer van geidentificeerde discriminatie, dat
'make-whole relief kan krijgen, en 'class action' vorderingen, die kunnen
resulteren in 'race-conscious class relief. (612) Het doel van dit laatste
'relief is niet 'to make whole', maar "to remedy the present class-wide
effects of past discrimination or to prevent similar discrimination in the
future." (613) Hier behoeven individuele begunstigden niet aan te tonen
dat ze zelf slachtoffer waren van discriminatie. In het geval van de Mem-
phis brandweer was niet door de rechter besloten tot het geven van dienst-

jaren met terugwerkende kracht (hetgeen 'make-whole relief' zou zijn),
maar tot het verbieden van het doorvoeren van ontslagen die het percen-

tage van zwarten onder de werknemers zou verminderen. (613-4) Dit is
volgens Blackmun c.s. geheel in overeenstemming met alle bepalingen van
Title VII en met de uitspraak in'Teamsters'.

Naar het oordeel van de meerderheid wordt het doorbreken van een be-
staand dienstjarenrooster door een werkgever in de uitvoering van ontsla-
gen, ter handhaving van een raciale balans in zijn bedrijf, zonder dat een
rechter heeft vastgesteld dat er door het bedrijf gediscrimineerde zwarten

zijn die recht hebben op een 'make-whole relief, strijdig geacht met de
rechten en belangen van blanke werknemers. Wat er van 'race-conscious
class relief verder ook zij, het mag in ieder geval niet op grond van
dienstjarenaantal bestaande rechten ten aanzien van de ontslagvolgorde,

43. 431 U.S. 32A, 52 L Ed 2d 396 (1977).

44. Sec. 706(g) van Title VII luidt: "[-1 No order of the court shall require the [-
-] hiring, reinstatement, or promotion of an individual as an employee, [-] if such
individual was refused 1-1 employment or advancement or was [-] discharged for
any reason other than discrimination on account of race, color, religion, sex or
national origin [-1."
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schenden. Dit zou een invulling kunnen zijn van het in 'Weber' toegepaste
criterium dat 'affirmative action' niet onnodig de belangen van onschuldige
blanke werknemers mag schaden. Deze rechten mogen alleen aangetast wor-
den indien dat onvermijdelijk is ter verschaffing van rechtsherstel aan
slachtoffers van discriminatie.

Wygant v. Jackson Board Of Education45

In de 'Wygant'-zaak ging het evenals in 'Stotts' om de bescherming van
zwarten bij ontslagen, in strijd met wat de door de werknemers opgebouwde
aantallen dienstjaren zou doen verwachten. In de collectieve arbeidsovereen-
komst van de docenten van een school stond dat eventueel ontslag degenen
met het laagste aantal dienstjaren zou treffen, met dien verstande dat er
nooit een groter percentage minderheidsdocenten zou worden ontslagen dan
het percentage dat in dienst is ten tijde van het ontslag. Deze voorziening
beoogde de resultaten van een 'affirmative action' beleid te handhaven.
Toen ontslagen nodig werden, werd uitvoering gegeven aan de voorziening.
Ontslagen blanken die meer dienstjaren hadden dan gehandhaafde zwarten,
stelden voor de rechter dat het gelijkheidsbeginsel van het 14de Amende-
ment was geschonden.

Vijf leden van het Supreme Court waren van mening dat dat het geval
was, maar zij hanteerden niet allen dezelfde overwegingen. Rechter Powell
schreef ook voor Burger, Rehnquist en gedeeltelijk voor O'Connor (de
eerste vrouw in het Supreme Court, gekomen in de plaats van rechter
Stewart). Zoals te verwachten was legt Powell wederom de 'strict scrutiny
test' aan. Ten eerste moet een raciale classificatie gerechtvaardigd zijn
door een 'compelling governmental interest'. Ten tweede moeten de gebruik-
te middelen om het doel te bereiken 'narrowly tailored' zijn. (274)

Wat het eerste betreft: de lagere rechter had vastgesteld dat de school
een belang had bij het verschaffen van rolmodellen voor zijn leerlingen uit
minderheidsgroeperingen. Dit in een poging om de gevolgen van maatschap-
pelijke discriminatie te verlichten. Hierin zou een rechtvaardiging kunnen
liggen voor het gebruik van raciale classificaties. De lagere rechter vond
die behoefte aan rolmodellen gerechtvaardigd naar aanleiding van de vast-
stelling dat het percentage minderheidsdocenten veel lager was dan het
percentage minderheidsleerlingen. (274) Powell benadrukte dat 'societal dis-
crimination, without more, is too amorphous a basis for imposing a racially
classified remedy: (276) Het zou kunnen leiden tot "remedies that are age-
less in their reach into the past, and timeless in their ability to affect the
future: (276) Er moet enig bewijs zijn voor discriminatie in het verleden.
Dat bewijs, stelt Powell, kan geleverd worden door een vergelijking tussen
"the racial composition of the school's teaching staff and the racial com-
position of the qualified public school teacher population in the relevant

45. 476 U.S. 267, 90 L Ed 2d 260 (1986).
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labor market: (275) De door de rechter gemaakte vergelijking was dus zeer
onjuist: de samenstelling van de leerlingenpopulatie is hier niet terzake.
Bovendien zou het rolmodel argument nog kunnen worden aangewend lang
nadat iedere noodzaak tot rechtsherstel is verdwenen; het leidt dus tot on-
aanvaardbare consequenties. (275)

Een tweede doel dat aangevoerd werd is het goedmaken van vroegere
discriminatie tegen leden van minderheidsgroeperingen bij het aanstellen
van leraren door de school. Dit doel is evenwel alleen aanvaardbaar als er
voldoende bewijs bestaat voor die discriminatie in het verleden. De lagere
rechter heeft geen enkele vaststelling daaromtrent gedaan. Er is slechts
vastgesteld dat statistische ongelijkheden het gevolg zijn van algemene
maatschappelijke discriminatie, niet van vroegere discriminatie door de
school. Om die reden is hier niet sprake van een 'compelling governmental
interest'.

Wat de gebruikte middelen betreft: de lasten voor derden die ontstaan
in geval van voorkeursbehandeling bij het aanstellen van werknemers, zijn
in grote mate verspreid over de samenleving. De schade voor de mensen die
daardoor getroffen worden, is niet te vergelijken met de schade die ontsla-
gen met zich brengen. Het verlies van een kans op een baan is veel gerin-
ger dan het verlies van een bestaande baan. Ontslagen leggen de gehele last
van het streven naar raciale gelijkheid op enkele aanwijsbare individuen,
die geconfronteerd worden met een ernstige omwenteling in hun bestaan.
Rechten en verwachtingen gebaseerd op opgebouwde dienstjaren, behoren
immers tot het belangrijkste kapitaal dat een werknemer bezit. Omdat deze
lasten te zwaar zijn, is het ontslagplan van het schoolbestuur niet 'suffi-
ciently tailored'. (283) Er zijn betere manieren, zoals voorkeursbehandeling
bij aanstellingen, om de aangevoerde doelstellingen, mits aanvaardbaar, te
realiseren. (284)

De 'concurring opinion' van rechter O'Connor is van enig belang, van-
wege de nuances die zij legt. Zij verwerpt de voorziening in de c.a.0.
gedeeltelijk om dezelfde reden als Powell, maar acht het op zichzelf niet
uitgesloten dat dat soort voorzieningen constitutioneel is. Zij is het niet
met Powell eens dat de belangen van getroffen onschuldigen een verbod
om het dienstjarenbeginsel te doorbreken, vereisen. Allereerst stelt ze vast
dat, naast het goedmaken van discriminatie in het verleden, vele andere
doelen denkbaar zijn die 'affirmative action' maatregelen ondersteunen, en
die (vooralsnog) niet door het Supreme Court zijn uitgesloten, zoals bij-
voorbeeld het belang van cen heterogeen samengestelde studentenpopulatie.

Een groot decl van haar opinie gaat vervolgens over het feit dat pu-
blieke instellingen voor eenzelfde dilemma zijn geplaatst als de particuliere
werkgevers waren in het kader van Title VII: als ze geen 'affirmative
action' plan opstellen lopen ze het risico van vorderingen op grond van
discriminatie van leden van minderheidsgroeperingen. Als ze wel zo'n plan
opstellen, zonder dat ze dat doen op basis van de erkenning dat ze gedis-
crimineerd hebben, lopen ze de kans een vordering uit discriminatie van
leden van de blanke meerderheid te krijgen. Geven ze evenwel discriminatie
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toe dan zijn ze weer terug in het eerste geval. Als nu in het geval van
vorderingen op basis van de Constitutie wordt vastgehouden aan de eis
dat eerst officieel discriminatie moet zijn vastgesteld, dan zou wat toege-
staan is aan particuliere werkgevers naar aanleiding van 'Weber', namelijk
vrijwillig overgaan tot het geven van voorkeursbehandeling zonder naar hun
eigen discriminatie te hoeven verwijzen, onthouden worden aan publieke
werkgevers. (291) Dit acht O'Connor een slechte zaak. Zij wil echter ook
niet zover gaan om het goedmaken van 'societal discrimination' toe te laten
als aanvaardbaar doel van voorkeursbehandeling. (288) Daarom kiest zij een
positie die gelijkt op die verdedigd door Blackmun in 'Weber' als de 'argu-
able violation theory'. Ze stelt namelijk, en ze concludeert dat de opinie
van Powell haar mening bevestigt, dat het aanvaardbaar is als werkgevers
handelen op basis van een "sufficient basis for concluding that remedial
action is necessary." (291) Een uitdrukkelijke vaststelling van discriminatie
is niet nodig.

Blackmun laat uiteindelijk zijn 'arguable violation theory' opgaan in een
vergelijking van het aantal zwarten in de werknemerspopulatie van het
bedrijf met het aantal zwarten op de totale plaatselijke arbeidsmarkt.
O'Connor sluit zich aan bij Powell en beperkt de vergelijking tot het aantal
voor het werk gekwalificeerde zwarten op de relevante arbeidsmarkt. (292)
Dit statistische materiaal kan, voorzover het een actie op grond van een
prima facie inbreuk op Title VII zou kunnen ondersteunen, dienen ter
vaststelling van het feit dat de werkgever een 'firm basis' had om te con-
cluderen tot voorkeursbehandeling. (293) In dit geval was alleen een ver-
gelijking gemaakt tussen het percentage zwarte leraren en het percentage
zwarte leerlingen, hetgeen niet een voldoende bewijs van discriminatie
oplevert. (294)

Rechter Marshall, tevens schrijvend voor Brennan en Blackmun, baseert
zijn oordeel mede op materiaal dat niet door de lagere rechters was beoor-
deeld, omdat het pas gefourneerd werd toen de zaak voor het Supreme
Court zou komen. Hoewel officieel dit materiaal niet meer mee zou mogen
wegen, acht Marshall het onjuist het totaal links te laten liggen. (296) Hij
concludeert dat het doel de integriteit te handhaven van een geldig aanstel-
lingsbeleid, dat diversiteit en stabiliteit op school beoogt ten gunste van
alle leerlingen, constitutioneel is. (306) Wat de aangewende middelen betreft:
het dod zou nooit bereikt kunnen worden zolang ontslagen de laatst aange-
stelden zouden elimineren. (307) Voorts is 'ras' slechts tan factor, naast
aantal dienstjaren, die in dit geval de ontslagvolgorde bepaalt en dat is in
overeenstemming met de beslissing in 'Bakke'.(309) Bovendien zijn alle ont-
slagen uit bezuinigingsoverwegingen nu eenmaal vervelend; niemand die het
treft heeft het verdiend. Er is, gezien de aard van dit soort ontslagen, dan
ook geen enkele reden om het beginsel van ontslag naar dienstjarenaantal
zo fundamenteel te achten dat het niet door andere beleidsdoelstellingen
opzij gezet kan worden. (307-8) Het middel is daarom 'narrow' en 'equitable'
genoeg. (310)

De 'dissenting opinion' van rechter Stevens is (wederom) interessant.
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Hij acht het totaal niet noodzakelijk dat er enige vaststelling van discri-
minatie in het verleden geschiedt. Een rechtvaardiging voor het aanstellen
van meer zwarte leerkrachten zou kunnen liggen in "the public interest in
educating children for the future." (313) Er zouden 'benefits to the student

body" uit kunnen voortvloeien die niet gerealiseerd kunnen worden met een

geheel blanke docentenstaf. (315) Het argument dat deze rechtvaardiging
ook zou kunnen dienen ter uitsluiting van zwarten, pareert hij door het
onderscheid tussen 'uitsluiten' en insluiten' als zodanig constitutioneel
relevant te verklaren. Het uitsluiten van zwarten berust op de vooronder-

stelling dat oppervlakkige verschillen wezenlijke verschillen vertegenwoor-
digen, die tevens de rechten van personen kwalificeren. Het 'insluitingsbe-

ginsel' verwerpt nu juist deze vooronderstelling en is consistent met het
gelijkheidsbeginsel. (316)

Wat betreft de schade aan onschuldige derden stelt Stevens: ten eerste
waren de procedures die leidden tot vaststelling van de voorziening "scrupu-
lously fair", want adopted with full participation of the disadvantaged

individuals." (318)46 Ten tweede is de schade aan derden niet extreem. Het
is immers niet te wijten aan gebrek aan respect voor hen. En bovendien
kan dit soort schade ook ontstaan indien een aantal geniale docenten een-
zelfde speciale contractuele voorziening had gekregen en nadien bezuinigin-
gen ontslagen nodig maken. (319) Daarnaast is het verschil dat Powell aan-
brengt tussen voorkeursbehandeling bij aanstellingen en voorkeursbehande-
ling bij ontslagen, constitutioneel niet van betekenis. In beide gevallen

wordt slechts 66n uit vele mogelijkheden afgesloten. En voor allen die
aangesteld waren op basis van de betreffende c.a.0., gold dat ze op de
hoogte waren van de voorziening. Conclusie van Stevens: de ontslagvoor-
ziening kan in stand blijven.

In 'Wygant' hanteert Powell dezelfde toets als in eerdere constitutionele
zaken; hij en O'Connor zijn nu evenwel bereid om een rechterlijke vast-
stelling van een bepaalde mate van ongelijkheid tussen de samenstelling
van de werknemerspopulatie en die van de beroepsgroep op de arbeidsmarkt,
te accepteren als (door Powell eerder onder andere in 'Bakke' en 'Fullilove'
vereiste) officiele vaststelling van een inbreuk op de Constitutie. Powell en
O'Connor rekken hiermee hun eerdere standpunt dat discriminatie moet

46. Op deze constatering valt wei iets af te dingen. Powell memoreert dat een

voorziening ter volledige bevriezing van het aantal zwarten afgestemd is door de

bond, maar dat een compromis, waarbij 'the entire burden of the compromise on

the most junior union members' terecht kwam, met meerderheid van stemmen is

aangenomen, omdat "the most senior union members simply had nothing to lose."

Het recht van degcnen met de minste dienstjaren is dus gewoon verb+1nseld door

hun collega's met meer dienstjaren. Powell vindt dan ook dat in dit geval absoluut

geen sprake is van cen verdeling van lasten tussen twee raciale groepen. (noot 8

op 281.) Stevens schenkt hieraan geen aandacht.
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zijn vastgesteld wat op. Het constateren van statistische ongelijkheden,
van welke aard dan ook, kan op zichzelf immers nooit meer dan een ver-
moeden van discriminatie opleveren. Alleen in gevallen waarin de ongelijk-
heid extreem groot is of waarin tevens andere relevante vaststellingen zijn
gedaan, kan dat vermoeden overgaan in een bewijs dat de werkgever gedis-
crimineerd heeft. Uit 'Wygant' blijkt niet hoe groot de geconstateerde
ongelijkheid volgens Powell en O'Connor precies dient te zijn om de con-
clusie te rechtvaardigen dat er gediscrimineerd is, en of zij daartoe nog
andere vereisten stellen.

Hoewel er dus, gezien vanuit het strikte standpunt van Powell, een ver-
ruiming is waar te nemen in de aan te leggen toets, resulteerde de uit-
spraak in 'Wygant' toch in een zekere beperking van de toetsing door
lagere rechters. Dezen hanteerden in de beoordeling van 'Minority Business
Enterprise set-asides' van lagere overheidsorganen het toetsingscriterium in
de ruime zin waarin het in de praktijk van de beoordeling in 'Fullilove',
met Powell's instemming, was uitgevallen ter beoordeling van de 'MBE set-
aside' van het Congres. Zo ruim wenst Powell het in andere gevallen toch
niet te zien, blijkt in 'Wygant'. Lagere rechters hebben, in navolging van
de meerderheid in 'Wygant', veelal geinsisteerd op bewijs van discriminatie
door de (lagere) overheid, in plaats van een beroep op het goedmaken van
maatschappelijke discriminatie te honoreren. De test die ze voor het vast-
stellen van dat bewijs hanteren, vergelijkt het aandeel van MBE's in over-
heidscontracten met het percentage bestaande MBE's, in plaats van met het
percentage minderheden in de plaatselijke bevolking. Deze laatste vergelij-
king richt zich op maatschappelijke discriminatie, omdat het ziet op de
barritres die er voor minderheden (hebben) bestaan om de markt met een
bedrijf op te gaan. Op die manier hebben lagere rechters bewerkstelligd
dat de bevoegdheid van lagere regelgevende organen om 'MBE set-asides'
vast te stellen, in feite ernstig beperkt werd. 7 Het Supreme Court beves-
tigde deze implicaties van 'Wygant' in 'City of Richmond v. JA. Croson
Co.48

Local 28 Of The Sheet Metal Workers v. EEOC49

Ree(is in 1964 concludeerde de New York State Commission for Human
Rights dat Local 28 van de Sheet Metal Workers International Association
zwarten uitsloot van lidmaatschap. Local 28 legde de eisen van de commissie
en vervolgens een rechterlijk bevel naast zich neer. Daarna werd een bevel
opgelegd door de federale rechter op grond van Title VII van de Civil

47. Notes. 9'he Nonperpetuation Of Discrimination In Public Contracting: A Jus-
tification for State And Local Minority Business Set-Asides After 'Wygant'", passim.

48.  488 U.S. 469 (1989); zie infra biz. 71.

49. 478 U.S. 421, 92 L Ed 2d 344, 54 LW 4984 (1986). De verwijzingen in de tekst
zijn naar de Law Week-publicatie.
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Rights Act, waarin een doelstelling van 29% zwarte leden werd opgelegd. In
1982 werd vastgesteld dat de bond het bevel volslagen had genegeerd. De
rechter legde een boete op, maar een jaar later werd wederom negering
van het bevel vastgesteld. De doelstelling werd toen lichtelijk verhoogd.
Voor het Supreme Court kwam de vraag in hoeverre dit opgelegde wervings-
doel in overeenstemming is met Title VII en met de Constitutie. Met name
was het de vraag of een rechterlijk bevel op grond van Title VII, waarin
'race-conscious relief werd gegeven, personen ten goede mag komen die
geen geYdentificeerde slachtoffers van discriminatie zijn.

De meerderheid van het Supreme Court beantwoordde die vraag bevesti-
gend. Brennan, tevens schrijvend voor Marshall, Blackmun en Stevens, en
op onderdelen ook voor anderen, concludeerde op grond van de tekst en de
totstandkomingsgeschiedenis van Title VII dat dit soort remedies voor
discriminatie in het verleden ook ten goede mag komen aan niet-slachtof-
fers, zeker in deze omstandigheden, waar sprake is van een wel zeer bui-
tensporige discriminatie. (4990) Sec. 706(g) van Title VII stelt dat de rech-
ter iedere vorm van 'affirmative action' mag opleggen "as the court deems

appropriate: En het verbod in sec. 703(j), inhoudende dat niet van een
werkgever of een vakverbond voorkeursbehandeling gedlist mag worden
zuiver en alleen omdat er een raciale onevenwichtigheid bestaat onder zijn
werknemers respectievelijk zijn leden, zegt alleen dat raciale quota of
voorkeuren verboden zijn ter handhaving van een raciaal evenwicht, maar
zegt niets over de aanvaardbaarheid van dergelijke maatregelen als remedies
voor schendingen van Title VII. (4995)

Voorts is deze zaak volgens Brennan te onderscheiden van 'Stotts', om-
dat het daar ging om 'make whole relief in de vorm van het met terug-
werkende kracht verlenen van dienstjaren. Hier gaat het om 'affirmative
action' waarvan het doel is 'to dismantle prior patterns of employment
discrimination and to prevent discrimination in the future." (4997-8) Dit
soort 'affirmative action' betreft een klasse van personen, in plaats van
individuen. Niemand hoeft in dit geval aan te tonen dat hij slachtoffer is
van discriminatie en niemand heeft persoonlijk recht op voorkeursbehan-
deling. Het betreft hier bovendien niet een quotum, maar een richtlijn
waaraan de rechter de handelingen van de bond kan afmeten. Verder is het
een tijdelijke maatregel en worden de rechten van anderen niet nodeloos

geschonden. Volgens Brennan kan het rechterlijk bevel in deze zaak iedere

(ook de meest strikte) toetsing aan de Constitutie doorstaan.
Brennan besloot met op te merken dat nu zes leden van het Hof (een

meerderheid) het met elkaar eens zijn dat een rechter, in daartoe geeigen-
de omstandigheden, bij wijze van remedie voor schendingen van Title VII
een voorkeursbehandeling mag voorschrijven die ook ten goede komt aan
niet-slachtoffers van discriminatie.

Rechter Powell sluit zich aan bij Brennans opinie, hoewel hij zich daar-
voor (wederom) baseert op toepassing van de 'strict scrutiny test'.

Rechter O'Connor gaf een deels afwijkende mening. Zij vond dat in dit
geval de doelstelling zoals bepaald door de rechter niet slechts als een
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richtlijn functioneerde, maar als een raciaal quotum, hetgeen in strijd is
met sec. 703(j) van Title VII. (5002) Zij maakt een scherp onderscheid tus-
sen een toegestaan doel (een richtlijn of streefcijfer) en een niet-toege-
staan quotum. Het percentage minderheidswerknemers in de relevante be-
roepsgroep kan een goede indicatie zijn voor het percentage leden van
minderheidsgroepen dat bij een werkgever zou hebben gewerkt, indien er
geen discriminatie had plaats gevonden. "But it is completely unrealistic to
assume that individuals of each race will gravitate with mathematical exac-
titude to each employer or union absent unlawful discrimination." (5003)
Dat is ook de reden waarom er een substann'2'le statistische ongelijkheid
moet bestaan tussen de samenstelling van de werknemerspopulatie bij een
werkgever en de relevante beroepsgroep, voordat een intentie om te dis-
crimineren kan worden aangenomen. Dus het opleggen van een quotum ver-
draait een redelijk veronderstelling in een onterechte voorspelling aangaande
de status quo bij afwezigheid van discriminatie. Het is daarom niet werke-
lijk rechtsherstellend, maar komt neer op het vereisen van een raciaal
evenwicht, hetgeen in strijd is met sec. 703(j). Een toegestaan doel vereist
alleen een 'good faith effort' van de werkgever of de bond om in de buurt
van het doel te komen; er dient rekening gehouden te worden met moge-
lijk verontschuldigende omstandigheden.

In dit geval was sprake van een quotum, omdat de lagere rechter geen
enkel excuus (en er waren enkele geldige) heeft geaccepteerd van de bond
ter verklaring van het niet halen van de doelstelling.

Rechter Rehnquist geeft een 'dissenting opinion', waarin Chief-Justice
Burger deelt, kort stellende dat sec. 706(g) van Title VII een rechter ver-
biedt voorkeursbehandeling op grond van ras te bevelen, tenzij het gei-
dentificeerde slachtoffers zijn van vastgestelde werkgeversdiscriminatie. Hij
verwijst evenwel naar zijn opinie met dezelfde strekking in de op dezelfde
dag gedane uitspraak in 'Firefighters v. City of Cleveland'.

Firefighters v. City Of Clevelandso

Een organisatie van spaanssprekende en zwarte brandweerlieden, 'The Van-
guards', had een actie ingesteld tegen de City of Cleveland op grond van
discriminatie. De City of Cleveland gaf de discriminatie toe en was bereid
om onderhandelingen te openen over een schikking. In die onderhandelingen
werd ook betrokken Local Number 93 van de International Association Of
Firefighters, die de meerderheid van de brandweerlieden in Cleveland ver-
tegenwoordigde. De City of Cleveland en The Vanguar(is kwamen tot een
schikking, waarin een aantal promotiemogelijkheden werd gereserveerd voor
leden van minderheidsgroeperingen. Ondanks herhaalde wijzigingen bleef
Local 93 de schikking afwijzen. Tenslotte accordeerde de districtsrechter
de schikking en legde hem vast in een 'consent decree'. Hij stelde vast dat

50.  478 U.S. 501,92 L Ed 2d 405, 54 LW 5005 (1986).
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uit de documenten, statistieken en getuigenissen blijkt dat er sprake is van
een reeds lang bestaand patroon van raciale discriminatie in de promoties
bij de brandweer van Cleveland.

De vraag die voor het Supreme Court kwam, was zeer beperkt, namelijk
of sec. 706(g) van Title VII een 'consent decree' verbiedt waarin voorkeurs-
behandeling wordt gegeven aan personen die (wellicht) niet de werkelijke
slachtoffers zijn van de discriminerende praktijken van de gedaagde.

Zes leden van het Hof achtten dit niet het geval en dus de 'consent
decree' toelaatbaar. Rechter Brennan, die voor hen schreef, overwoog dat,
analoog aan 'Weber', waarin bepaald was dat een particuliere werkgever en
een bond een vrijwillige voorkeursbehandeling kunnen overeenkomen, een
publieke werkgever ook met een bond een vrijwillige voorkeursbehandeling
kan overeenkomen, en dat het feit dat het hier om een 'consent decree'

gaat, dus een overeenkomst die voor en met de rechter is onderhandeld,
hier niets aan af doet. Immers het meest fundamentele kenmerk van een
'consent decree' is zijn vrijwilligheid en om die reden is een 'consent
decree' niet gelijk te stellen aan een 'court order', die onderworpen is aan
de beperkingen van sec. 706(g). (5010) Dus welke beperkingen ook sec.
706(g) stelt aan 'court orders', deze zijn hier niet van toepassing.

51

Rechter O'Connor stemt met Brennan in, maar benadrukt dat leden van
niet-minderheidsgroeperingen het recht houden om een actie op grond van
discriminatie in te stellen tegen een dergelijke voorkeursbehandeling. Van
dit recht was in deze zaak geen gebruik gemaakt; er was alleen gevraagd
om vernietiging van de 'consent decree' op grond van strijd met sec. 706(g),
waarin ook volgens O'Connor alleen bepalingen ten aanzien van 'court
orders' zijn opgenomen. Zij wil dus duidelijk stellen dat het Hof in dem
zaak overigens niets heeft gezegd over de toelaatbaarheid van deze voor-
keursbehandeling, noch over de aan te leggen toetsingscriteria.

Rechter White is het oneens met de meerderheid, en stelt dat de al-
gemene regel luidt dat voorkeursbehandeling op grond van ras alleen aan
slachtoffers van discriminatie gegeven mag worden; aan niet-slachtoffers
mag dat alleen gegeven worden in gevallen van zeer buitensporige discrimi-
natie. In dit geval was de discriminatie niet zo buitensporig. Bovendien
werd de dienstjarenregeling doorbroken, aangezien zwarten en spaansspre-
kenden werden bevorderd voor blanken met meer dienstjaren, hetgeen in
strijd is met 'Stotts'. Dit soort promoties bij voorkeur zijn ontoelaatbaar,
net zo goed als het ontslaan van blanken ten gunste van zwarten ontoelaat-
baar is. (5014)

Rechter Rehnquist en Chief-Justice Burger zijn ook van mening dat in
'Stotts' bepaald is dat een dienstjarenregeling niet doorbroken mag worden

51. Brennan doet geen uitspraak over wat dan precics die beperkingen van sec
706(g) inhouden, omdat in 'Sheet Metal Workers' bleek, dat het zelfs in ecn extrecm

geval van discriminatie al moeilijk genocg was om voor cen 'court order' die nict-
slachtoffers ten goedc kwam, cen meerderheid te vinden.
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ten gunste van niet-slachtoffers van discriminatie. Zij constateren dan ook
dat de 'Stotts'-uitspraak minstens gedeeltelijk in deze uitspraken (namelijk
ook in 'Sheet Metal Workers') wordt herroepen. Bovendien zijn 'consent
decrees' wel degelijk 'orders' in de zin van sec. 706(g). Het aanmerken van
vrijwilligheid als onderscheidend criterium is, zeker in dit geval, absurd;
Local 93 heeft juist nooit ingestemd met de schikking, terwijl zijn leden
erdoor worden getroffen. Sec. 706(g) is dus van toepassing en daarin is
volgens Rehnquist duidelijk de beperking opgenomen dat geen 'court order'
promotie mag toekennen aan een persoon op een andere grond dan dat die
persoon zelf gediscrimineerd is. (5017)

Het is duidelijk dat de meerderheid van het Hof, in gevallen waarin
vast is komen te staan dat een werkgever of een instelling zeer ernstig
heeft gediscrimineerd (zoals in 'Sheet Metal Workers' en in 'Firefighters v.
Cleveland' het geval was), Title VII niet zo interpreteert dat alleen compen-
satie voor discriminatie aan de slachtoffers is toegestaan. Veel met betrek-
king tot de beperkingen die Title VII oplegt aan werkgevers of rechters die
tot voorkeursbehandeling besluiten, blijft evenwel na deze twee uitspraken
sinds de vrij strikte interpretatie in 'Stotts', nog onduidelijk. Pas in 'John-
son v. Transportation Agency'52 wordt een belangrijke opheldering verschaft
over de uitleg van Title VII ten aanzien van voorkeursbehandeling.

United States v. Paradises3

Deze zaak lijkt op de 'Sheet Metal Workers'-zaak, omdat ook hier sprake
is van zeer buitensporige discriminatie. In 'Paradise' is echter een schending
van het 14de Amendement op de Constitutie in het geding. De Alabama
State Police had voor 1972 in geen 37 jaar een zwarte aangenomen. On-
danks een rechterlijk bevel uit 1972, was er in 1979 nog geen enkele zwarte
doorgedrongen tot een hoger functieniveau. Vier jaar en twee 'consent
decrees' later, bepaalde de rechter dat voorlopig ten minste 50% van de
promoties tot korporaal zwarten moest betreffen, indien er geschikte zwar-
ten aanwezig zijn, totdat de rang voor 25% door zwarten werd gevuld.
'Voorlopig', namelijk totdat de politie zelf met een acceptabel promotieplan
zou komen. De vraag voor het Supreme Court is of dit rechterlijk bevel
toelaatbaar is volgens het 14de Amendement. Het Hof antwoordde met de
kleinst mogelijke meerderheid (vij f tegen vier) bevestigend.

Rechter Brennan, ook schrijvend voor Marshall, Blackmun en Powell,
stelde dat hier niet een consensus over de constitutioneel aan te leggen
toets inzake 'race conscious' maatregelen nodig is, daar het duidelijk is dat
deze maatregel in dit geval ook onder een 'strict scrutiny test' overeind
blijft. Er is hier immers sprake van een 'narrowly tailored' middel om een
'compelling governmental purpose' te dienen. (4215-6) Het goedmaken van de

52. 480 U.S. 616 (198D; zie infra biz. 66.
53. 480 U.S. 149,94 L Ed 2d 203,55 LW 4211 (1987).
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vastgestelde discriminatie van deze overheidsinstelling is zo'n 'purpose'.
Ten aanzien van het middel zijn verschillende factoren van belang. Ten

eerste is de maatregel noodzakelijk onder andere om de effecten van deze
langdurige, openlijke discriminatie te elimineren; en betere alternatieven
zijn niet gesteld of zijn inadequaat. De maatregel is, ten tweede, flexibel
genoeg omdat rekening gehouden wordt met externe omstandigheden zoals
bezuinigingen; en hij is beperkt in de tijd, omdat hij buiten werking treedt
zodra de politie zelf met een beter voorstel komt. Ten derde is de verhou-
ding tussen de in de maatregel gehanteerde percentages en de samenstelling
van de relevante beroepsgroep aanvaardbaar. 25% van de relevante beroeps-
groep is zwart. Het 50% promotiecijfer is niet doel op zichzelf, maar zegt
alleen iets over de snelheid waarmee die 25% bereikt wordt. Ten vierde
wordt er niet een onacceptabele last gelegd op onschuldige derden. Hen
wordt de toegang tot hogere banen niet volledig gesperd. Er vallen geen
ontslagen; en zwarten worden alleen bevorderd als ze gekwalificeerd zijn,
zodat er een concurrentiemogelijkheid voor blanken blijft bestaan. Tenslotte
ontneemt overigens de eis van 'narrow tailoring' niet iedere discretie aan
de rechter in het vaststellen van een maatregel. (4217-20)

Rechter Stevens stemt in met het oordeel van Brennan, maar had in dit
geval wel verder willen gaan. Hij baseert zich op de 'school desegregation'
zaak 'Swann'54, waarin geoordeeld was dat als eenmaal een grove schending
van de 'equal protection clause' is vastgesteld, de rechter een ruime be-
voegdheid heeft om het ontstane onrecht goed te maken. In dit geval be-
hoefde geen 'strict scrutiny test' aangelegd te worden, omdat het een
bewezen inbreuk op de Constitutie betreft. Alleen namelijk als zo'n vast-
stelling niet is gedaan, dan moet zeer nauwgezet onderzocht worden of het
overheidsorgaan wel terecht een 'race-conscious' maatregel gebruikt. (4222-
3) Hij vermoedt dat Powell 'strict scrutiny' wenst, vanwege de mogelijkheid
van schade aan belangen van blanke politie-agenten. Voor Stevens is het
bewijs dat de Constitutie is geschonden doorslaggevend ten aanzien van
toepassing van het criterium in de 'school desegregation' zaken, en leggen
berekeningen van eventueel door anderen te dragen schade hier geen ge-
wicht in de schaal. (noot 4 op 2223)

Rechter O'Connor, tevens schrijvend voor (nu) Chief-Justice Rehnquist
en rechter Scalia, die in de plaats is gekomen van Burger, acht de 'strict
scrutiny test' toepasselijk en concludeert op basis daarvan dat het middel
niet adequaat is. Allereerst maakt ze bezwaar tegen het feit dat het hier
volgens haar een quotum betreft, conform haar bezwaar in 'Sheet Metal
Workers'. Maar ook al zou er slechts sprake zijn van een streefcijfer, dan
nog is het middel niet 'narrowly tailored', omdat het niet evident nood-
zakelijk is. Het 50% promotiecijfer is veel te hoog; het argument dat het
hier alleen de snelheid betreft waarmee het doel van 25% zwarten gehaald
zal worden, onstijgt iedere 'narrow tailoring', omdat daarmee ook een 100%

54. Zie supra blz. 35.
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quotum verdedigd kan worden. Er moet daarom een betere verhouding be-
staan tussen promotiedoel en aantal te bevorderen zwarten. Maar ook al
zou dit promotiecijfer alleen ertoe dienen eerdere 'consent decrees' af te
dwingen, dan nog is het een niet strikt noodzakelijk middel. Voor dat doel
stonden de lagere rechter voldoende allernatieven ter beschikking die niet
de rechten van niet-minderheden aantasten, zoals bijvoorbeeld boctes. De
lagere rechter heeft evenwel andere maatregelen niet eens overwogen. Om
deze redenen stemmen O'Connor c.s. niet met de meerderheid in.

De laatste drie zaken, 'Sheet Metal Workers', 'Firefighters v. Cleveland',
en 'Paradise', betroffen alle gevallen waarin werkgeversdiscriminatie of-
ficieel was vastgesteld. In ieder geval in omstandigheden waarin die dis-
criminatie buitensporig is, acht een meerderheid van het Hof remedierende
'race-conscious' maatregelen die ook andere dan de gediscrimineerden ten
goede komen, geoorloofd, zowel op grond van Title VII als op grond van de
Constitutie.

Van groot belang is echter de vraag naar de toelaatbaarheid van dat
soort maatregelen, indien een dergelijke vaststelling niet (expliciet) is
gedaan. Mag vrijwillige voorkeursbehandeling gegeven worden ter compen-
satie van (door degene die voorkeursbehandeling verschaft geconstateerde)
maatschappelijke discriminatie, of moet compensatie altijd het rechtzetten
van (vermoedelijke) eigen fouten in het verleden betreffen? En indien het
laatste, wanneer is het bewijs van dergelijke fouten geleverd? Deze vragen
komen aan de orde in de volgende zaken.

Johnson v. Transportation Age,icy55

De Transportation Agency van Santa Clara County stelde eenzijdig een
'affirmative action' plan vast, dat gericht was op een jaarlijkse, statistisch
meetbare toename in aanstelling en promotie van leden van minderheids-
groeperingen en van vrouwen in alle rangen waarin ze ondervertegenwoor-
digd waren. Vrouwen waren bij de Transportation Agency hoofri,pkelijk
vertegenwoordigd in de traditionele vrouwenberoepen; ondervertegenwoordigd
waren ze in de professionele en technische beroepen. Alle 238 ervaren
vaklieden waren mannen. In het plan was vastgesteld dat de ondervertegen-
woordiging van vrouwen deels te wijten was aan het feit dat vrouwen
traditioneel niet in deze functies werken en dat ze niet sterk gemotiveerd
waren om opleiding of werk in die richting te zoeken vanwege de beperkte
mogelijkheden die er voor hen in het verleden bestonden om in die functies
te werken. Om die reden werd in het plan bepaald dat 'geslacht' een factor
(naast 'ras' en andere factoren) zou zijn bij de evaluatie van gekwalificeer-
de kandidaten voor banen waar vrouwen slecht vertegenwoordigd waren. In
een vacature voor 'road dispatcher' werd op grond van het plan de voorkeur

55.  480 U.S. 616,94 L Ed 2d 615,55 LW 4379 (1987
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gegeven aan een gekwalificeerde vrouw, hoewel zij iets minder goede test-
resultaten had dan kandidaat Johnson (een man). Johnson stelde een vorde-

ring in alleen op grond van Title VII; hij stelde geen constitutionele kwes-
ties aan de orde.

Het Supreme Court oordeelde met een vijf tegen vier meerderheid voor
het 'affirmative action' plan. Rechter Brennan schreef de meerderheidsopi-
nie.

Brennan opent met te verklaren dat, indien een werkgever zich op een
'affirmative action' plan beroept in een Title VII actie, de bewijslast voor
de ongeldigheid van het plan verschuift naar de klagende partij.

Brennan beoordeelt de geldigheid van het plan naar de criteria gehan-
teerd in 'Weber'. Daarin werd het bestaan van een 'manifest imbalance' in
de vertegenwoordiging van zwarten in 'traditionally segregated job catego-
ries', bepalend geacht voor de mogelijkheid in het kader van Title VII
vrijwillige 'affirmative action' te ondernemen. Het bepalen van die oneven-

wichtigheid geschiedt volgens Brennan voor banen die geen speciale vaar-
digheid vereisen, door het percentage zwarten, en in dit geval vrouwen, te
vergelijken met het percentage op de locale arbeidsmarkt of in de plaat-
selijke bevolking als geheel. Indien een baan wel speciale vaardigheden
vereist, geschiedt dit door te vergelijken met het percentage in de plaat-
selijke beroepsgroep. Brennan maakt een duidelijk onderscheid tussen het
vereiste van een 'manifest imbalance' en het vereiste dat er een zo grote
statistische ongelijkheid bestaat dat een prima facie vordering op grond
van schending van Title VII mogelijk zou zijn, voordat voorkeursbehan-

deling kan worden gegeven. (4384)
Rechter O'Connor gaat in haar 'dissenting opinion' van het laatste uit.

Volgens haar moet een toets van een 'affirmative action' plan van een
overheidsinstelling aan de eisen van Title VII, dezelfde zijn als de toets

aangelegd naar de eisen van de Constitutie. Deze laatste zijn neergelegd in
'Wygant' en houden onder andere in dat er een 'statistical disparity' moet
bestaan 'sufficient to support a prima facie claim under Title VII'. (4384)

Brennan weigert de 'Wygant'-criteria toe te passen, omdat hij de beper-

kingen van Title VII minder ver vindt gaan dan die van de Constitutie. In

tegenstelling tot Title VI was Title VII van de Civil Rights Act uitgevaar-
digd op grond van de 'commerce power' van het Congres en aanvankelijk
alleen bedoeld ter regulering van zuiver particuliere beslissingen. Title VII
beoogde dus niet de constitutionele bepalingen, die gelden voor publieke
instellingen, te incorporeren. Het in 1972 van toepassing verklaren van Title
VII op publieke werkgevers, is niet voldoende reden om aan te nemen dat
de inhoud van Title VII veranderd is. (noot 6 op 4382)

In 'Weber' werd nu juist niet de strengere standaard van de prima facie

schending van Title VII aangelegd, omdat daar niet de discriminatie van de

werkgever centraal stond, maar de maatschappelijke discriminatie (tenmin-
Ste) Op dat deel van de arbeidsmarkt waar de werkgever placht te werven.

In 'Weber' ging het immers om een opleidingsprogramma en dus was het
nodig om het percentage zwarte vakbekwame werknemers van het bedrijf
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te vergelijken met het totale aantal zwarten op de lokale arbeidsmarkt, en
niet met het percentage zwarte vakbekwamen op de lokale arbeidsmarkt.
Door maatschappelijke discriminatie was immers het percentage zwarte
vakbekwamen op de arbeidsmarkt niet of nauwelijks groter dan dat per-
centage in de bedrijven. (noot 10 op 4384)

Voor Brennan is het duidelijk dat in de 'Johnson'-zaak het 'affirmative
action' plan dient ter verkleining van de ondervertegenwoordiging van
vrouwen in functies die traditioneel niet door vrouwen bezet zijn en waar-
voor vrouwen ook vaak geen deskundigheid en ervaring bezitten, beide
vanwege traditionele scheidingen in beroepen. Het plan benadrukte boven-
dien dat, hoewel als lange termijn doelstelling was opgenomen dat de werk-
nemerspopulatie in alle functieklassen het percentage vrouwen op de lokale
arbeidsmarkt weerspiegelt, dit geen quotum impliceert. Voor de korte ter-
mijn waren steeds realistische indicaties gegeven van de mate waarin ge-
slacht als een factor moest worden beschouwd bij het vervullen van de
vacatures. Het plan beperkte zodoende ook niet onnodig de rechten van
mannelijke werknemers, en maakte het hen niet volledig onmogelijk vooruit
te komen: vrouwen dienden te concurreren met alle andere gekwalificeerde
kandidaten.

Tenslotte beoogde het plan een evenwichtige werknemerssamenstelling te
bereiken, niet er een te handhaven. En een uitdrukkelijke tijdslimiet is
niet vereist, omdat het hier niet gaat om het reserveren van een bepaald
aantal plaatsen voor vrouwen.

Dit plan, concludeert Brennan, is volledig in overeenstemming met Title
VII, omdat het een vrijwillige bijdrage is aan het opruimen van de over-
blijfselen van discriminatie in de sfeer van de arbeid.

Rechter O'Connor, die (alleen) instemt met het eindoordeel van de
meerderheid, vereist zoals gezegd een vaststelling van een 'statistical dis-
parity sufficient to support a prima facie claim under Title VII'. Zij ziet
'affirmative action' die in overeenstemming is met Title VII, en ook de
uitspraak in 'Weber', gericht op het goedmaken van werkelijke of blijk-
bare discriminatie of van de effekten van deze discriminatie. (4388) In 'Wy-
gant' was geconcludeerd dat de Constilutie voor het toelaten van voor-
keursbehandeling meer vereist dan alleen het bestaan van 'societal discrimi-
nation'. Naar haar mening vereist ook Title VII meer dan dat. Bewijs dat
een prima facie claim tegen de werkgever op grond van discriminatie onder-
steunt, suggereert dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen of van
leden van minderheidsgroeperingen in een bedrijf niet kan worden verklaard
door maatschappelijke discriminatie en dus dat een remedierende maatregel
gerechtvaardigd is. (4389) Voor een dergelijk bewijs is het noodzakelijk dat
gekeken wordt naar het aantal voor de functie gekwalificeerde vrouwen en
leden van minderheidsgroeperingen op de arbeidsmarkt. In dit geval was
geen discriminerende praktijk van de werkgever vastgesteld, maar wel was
vastgesteld dat zich onder de geschoolde vaklieden van het bedrijf geen
enkele vrouw bevond, terwijl vijf procent van de beroepsgroep op de lokale
arbeidsmarkt vrouw was. Deze ongelijkheid zou voor O'Connor voldoende
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geweest zijn om een Title VII prima facie actie van onsuccesvolle vrouwe-
lijk kandidaten voor een van die functies te ondersteunen. (4390)

Rechter Stevens stemt in met de meerderheid, maar benadrukt in zijn
opinie dat hiermee naar zijn inzien nog geheel niet de grenzen van wat
Title VII toelaat, bereikt zijn. Nu eenmaal in 'Weber' de grenzen van Title
VII ten aanzien van vrijwillige voorkeursbehandeling opgerekt zijn tot
hetgeen 'might seem sensible from a business or social point of view', zijn
vele redenen om tot voorkeursbehandeling te besluiten aanvaardbaar. Het is
derhalve volstrekt niet nodig dat een werkgever verwijst naar een moge-
lijke schending van Title VII zijnerzijds in het verleden. In bepaalde geval-
len is het zelfs meer voor de hand liggend om naar de toekomst te verwij-
zen. Een werkgever hoeft dan niet het verleden uit te kammen op zoek
naar eigen of maatschappelijke discriminatie, maar kan, zoals in dit geval,
met het oog op het creeren van verscheidenheid in een functiecategorie
die tot op heden uitsluitend het domein van mannen is geweest, besluiten
tot de hier toegepaste vorm van 'affirmative action'. Ook andere 'forward
looking considerations' komen in aanmerking, zoals het verbeteren van
diensten aan zwarten, het afwenden van raciale spanningen over de verde-

ling van banen in een gemeenschap, of zelfs simpelweg het elimineren van
iedere de facto aanwezigheid van een kastesysteem. Al deze redenen beogen
een raciaal of een naar geslacht geintegreerde toekomst, maar geen is een
'racial balancing for its own sake.' Het Supreme Court heeft voorlopig nog
geen uitspraak gedaan over al deze andere mogelijke redenen om vrijwillig
tot voorkeursbehandeling over te gaan, concludeert Stevens. (4388)

Rechter Scalia, die hier tevens voor Rehnquist schrijft, hanteert een
zeer scherpe pen. Allereerst stelt hij dat het doel in dit plan niet het
elimineren van discriminalie is, maar het installeren van een raciaal en
geslachtelijk evenwicht op ieder functieniveau. Een dergelijk evenwicht
zou, zelfs in een discriminatie-vrije wereld, een zeer wonderbaarlijke toe-
stand zijn. Het bedrijf heeft zich een Platonisch ideaal gesteld.

Het belangrijkste van de in deze zaak gedane uitspraak is, volgens
Scalia, dat raciale en geslachtelijke discriminatie door Title VII toegelaten
wordt als dat dient ter eliminering van de gevolgen, niet van de discrimina-
tie van de werkgever, maar van maatschappelijke gewoonten die het bin-
nentreden van leden van een bepaald ras of van en bepaald geslacht in
bepaalde functies hebben beperkt. (4392) In de eerste plaats strookt dit
niet met de beslissing in 'Wygant', die het goedmaken van maatschappelijke
discriminatie verbood naar de eisen van de Constitutie. Hoewel het hier
niet een constitutionele claim betreft, is het onwaarschijnlijk dat Title VII
een geringere beperking beoogt op te leggen dan de Constitutie. Net als
Title VI, richt Title VII zich sinds 1972 ook op publieke werkgevers, dus is
het aannemelijk dat ook Title VII de constitutionele vereisten incorporeert.

In de tweede plaats gaat de meerderheidsopinie veel verder dan het
goedmaken van vroegere maatschappelijk discriminatie. In 'Weber' ging het
nog om 'job categories' die 'traditionally segregated' zijn vanwege bewuste
uitsluiting. Hier gaat het daar niet meer om. Het is absurd te denken dat
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alle banen waarin voornamelijk mannen werken, slechts beperkt toegankelijk
zijn voor vrouwen vanwege systematische uitsluiting van hen. En dit geldt
zeker voor de lichamelijk zware beroepen. Een 'traditionally segregated job
category' betekent hier dat "because of longstanding social attitudes, it has
not been -regarded by women thentselves as desirable work." (4394) Het is
dus zeer onjuist om hier, zoals de meerderheid doet, te spreken van het
elimineren van de gevolgen van discriminatie in de arbeid. De meerderheid
heeft zich nu uitgesproken voor de wijziging van maatschappetijke gewoon-
ten, in plaats van de eliminatie van discriminatie, en heeft dat geaccepteerd
als rechtvaardiging voor door de overheid ondersteunde (omgekeerde) dis-
criminatie.

Het zou, in de visie van Scalia, dan ook beter zijn als de beslisssing in
'Weber', gezien de constitutionele vereisten, expliciet verworpen werd. Dat
zou als positief neveneffect hebben, dat er geen fictieve redenen aangeno-
men hoeven te worden in 'affirmative action' zaken. In 'Weber' bijvoorbeeld
moest men geloven dat de voorkeursbehandeling vrijwillig was, terwijl er
duidelijk onder druk van de bonden toe werd besloten. In 'Bakke' zou de
University of California alleen voorkeursbehandeling mogen implementeren
in toelatingsprocedures, indien daarmee de verscheidenheid in de studenten-
populatie werd gediend. Al dit soort redenen komen voort uit narviteit.
Ook in deze zaak wordt ons gevraagd te geloven dat de kwaliteiten van
alle kandidaten werden meegewogen. In werkelijkheid, aldus Scalia, is het
zo dat als daar ook maar een minimaal gekwalificeerde persoon van een
van de bevoorrechte groepen bij is, alle anderen worden afgewezen. Met
andere woorden, dit zijn gewoon allemaal beslissingen gebaseerd zuiver op
ras of geslacht, nadat degenen die nict eens minimaal gekwalificeerd zijn,
zijn getlimineerd.

De maatschappelijke consequenties van deze beslissing, stelt Scalia, zijn
dat, als een werkgever ook maar enige onevenwichtigheid in de vertegen-
woordiging van vrouwen of leden van minderheidsgroeperingen in zijn
bedrijf constateert, hij moet vrezen voor een Title VII-actie. En, ook al
heeft hij goed vertrouwen dat hij een dergelijke actie zal kunnen pareren
voor de rechter, hij zal toch een afweging moeten maken tussen de kosten
en negatieve publiciteit van een proces aan de ene kant en de kosten van
een vrijwillige voorkeursbehandeling van die groepen aan de andere kant.
Na de beslissing in deze zaak zal dus veelal het weigeren om aan 'reverse
discrimination' te doen, economisch onverstandig zijn en dus wellicht wan-
prestatie jegens de aandeelhouders. Aldus wordt een anti-discriminatiewet
omgevormd tot een oorzaak van racisme en sexisme; het staat niet alleen
intentionele raciale en geslachtelijke discriminatie toe, maar dwingt er prak-
tisch gezien veelal toe. Vrijwel iedereen wint daarbij: gekozen vertegen-
woordigers die zo de eisen van georganiseerde groeperingen snel tegemoet
kunnen komen; werkgevers die door minimaal gekwalificeerd en dus goed-
koop personeel besparen op hun loonkosten en zo alle Title VII claims
ontlopen. Degenen die verliezen zijn de onbekende en ongeorganiseerde
'Johnsons', die dit onrecht ontvangen uit handen van een Hof dat zichzelf
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zo graag ziet als "the champion of the politically impotent". "I dissent",
meldt Scalia nog.

Het belangrijkste resultaat van de beslissing in 'Johnson' is dat Title VII
ook de publieke werkgever toestaat een vrijwillig 'affirmative action' plan

(in ieder geval ten behoeve van vrouwen) ten uitvoer te leggen. Het tweede

belangrijke resultaat is dat 'Weber' bevestigd is: een duidelijke onevenwich-
tigheid in de vertegenwoordiging van leden van minderheidsgroeperingen en
vrouwen in een beroep waarin ze traditioneel sterk ondervertegenwoordigd
zijn, in vergelijking met het relevante deel van de arbeidsmarkt, is vol-
doende om tot 'affirmative action' over te gaan. De 'manifest imbalance'-
eis ziet in de praktijk, zoals Scalia vaststelt, niet alleen op de gevolgen
van intentionele discriminatie van de werkgever of zelfs van de samenleving
als geheel, maar ook op de gevolgen van structurele, en dus onbewuste

discriminatie, zoals het bestaan van geinternaliseerde stereotypen ten aan-
zien van ras en geslacht.

Nog niet precies duidelijk is welke graad van ondervertegenwoordiging
vereist is vooraleer tot voorkeursbehandeling besloten mag worden; en ook
is nog niet duidelijk precies welke groepen, naast vrouwen en zwarten,
indien zij ondervertegenwoordigd worden bevonden, een voorkeursbehande-

ling mogen krijgen.
Publieke werkgevers hebben echter ook te maken met de constitutionele

vereisten. Wat er verder ook zij van de Title VII-vereisten, uit de volgende
zaken blijkt dat volgens de uitleg van de Constitutie van het Hof publieke
werkgevers niet gemakkelijk tot cen 'affirmative action-plan' (althans ten
behoeve van zwarten) kunnen besluilen.

56City of Richmond v. J.A. Crosoti Co.

De City of Richmond, de hoofdstad van de Confederatie die streed voor
het behoud van de slavernij, had een 'Minority Business Enterprise (MBE)
set-aside' vastgesteld, waarin de aannemers die een overeenkomst met de
gemeente sloten werden verplicht voor knminste 30% van de aanneemsom
aan opdrachten uit te besteden aan een of meer MBE's. Ondanks het feit
dat 50% van de lokale bevolking uit zwarten bestaat, werd in de jaren voor
het in werking treden van de 'set-aside' slechts 0,67% van alle aanneem-
overeenkomsten gesloten met MBE's. Indien bewezen werd dat er geen
voldoende geschikte MBE's bereid of in staat waren om 30% van de aan-
neemsom aan uit te besteden, kon ontheffing van de verplichting worden
verleend. De Croson Company vroeg ontheffing, maar kreeg haar niet en
verloor zo de gemeente-opdracht. Vervolgens stapte Croson naar de rechter
met het verzoek de 'set-aside' in strijd met het 14de Amendement te ver-
klaren. Nadat uiteindelijk het Court of Appeals, op grond van de constitu-

56.  488 U.S. 469, 57 LW 4132 (1989).
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tionele vereisten zoals bepaald in 'Wygant', de 'set-aside' in strijd met de
Constitutie achtte, kwam de zaak voor het Supreme Court.57

Het Supreme Court besliste op grond van onderling uiteenlopende menin-
gen van rechters met een meerderheid van zes tegen drie dat de 'set-aside'
in strijd is met de Constitutie. Vijf rechters (0'Connor, Rehnquist, Scalia,
White en Kennedy, de opvolger van Powell) meenden dat de 'strict scrutiny
test' toegepast moest worden. Voor het eerst heeft nu een meerderheid van
het Hof bepaald dat de toepassing van raciale classificaties door publieke
instellingen altijd met behulp van de 'strict scrutiny test' getoetst moet
worden aan de Constitutie.

De belangrijkste opinie in deze zaak is die van rechter O'Connor. Zij
maakt een cruciaal onderscheid tussen de bevoegdheden van het Congres
en die van andere overheidsinstellingen. Het Congres heeft een speciale
constitutionele opdracht om de voorschriften van het 14de Amendement te
doen naleven. Het Congres mag daarom door middel van maatregelen de
gevolgen van algemene maatschappelijke discriminatie recht zetten. (4138)
Dit is in overeenstemming met 'Fullilove'. Deze opdracht geldt daarentegen
niet voor andere overheidsinstellingen. Deze mogen, behalve de gevolgen
van hun eigen discriminatie, alleen de effecten van discriminatie door
particulieren goedmaken die in hun eigen rechtsgebied is voorgekomen.
(4138)58 Die discriminatie moet dan wel aangetoond worden, en niet slechts
verondersteld. "Thus, if the city could show that it had essentially become
a 'passive participant' in a system of racial exclusion practiced by elements
of the local construction industry, we think it clear that the city could
take affirmative steps to dismantle such a system: (4138)

In overeenstemming met de uitspraak in 'Wygant', stelt O'Connor dat
het aantonen van de discriminalie een 'strong basis in evidence' moet
hebben. De 'set-aside' beoogde de gevolgen van discriminatie in de bouwsec-
tor recht te zetten. Die discriminatie was echter niet nader geidentificeerd,
en er is dus volgens O'Connor nict voldoende aannemelijk gemaakt dat er
gediscrimineerd is. In het overgelegde bewijsmateriaal "there is nothing ap-
proaching a prima facie case of a constitutional or statutory violation by
anyone in the Richmond construction industry.' (4140) Men heeft op een
totaal verkeerde manier getracht om discriminatie aan te tonen. Er is
afgegaan op de ongelijkheid tussen het aantal contracten toegekend aan
MBE's en de omvang van de minderheidsbevolking in Richmond. Hoewel

57. Voor de tweede maal: de eerste keer werd terugverwezen naar het Court of
Appeals met de opdracht om de zaak in overcenstemming met 'Wygant' te bcslissen.
58. In de opvatting dat nationale en lokale overheden ook de cffecten van discrimi-
natie door particulieren in hun rechtsgebied mogen remedieren, wordt O'Connor
alleen gesteund door Rehnquist en White. Scalia is van mening dat deze grenzen
vecl te ruim getrokken zijn (4146-7); Kennedy is van mening dat het onderscheid
tussen de bevocgdheden van het Congres en die van andere overheidsinsteltingen te
scherp wordt getrokken (4145).
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zeer grote statistische ongelijkhe(len in sommige gevalen als zodanig een
prima facie bewijs van structurele discriminatie kunnen opleveren, is het
duidelijk dat wanneer bepaalde kwalificaties vereist zijn voor een baan, de
vergelijking met de gehele bevolking in plaats van met het aantal gekwali-
ficeerde leden van minderheidsgroepen weinig bewijskracht bezit. (4141 en
4143) Dat het aantal gekwalificeerde leden van minderheidsgroeperingen
relatief laag is, kan aan veel factoren te wijten zijn, zoals sociale discrimi-
natie in het verleden, gebrek aan bedrijfskapitaal, desinteresse voor het
werken in de betreffende bedrijstak, etcetera, maar die vormen geen bewijs
voor discriminatie in de bouwsector zelf.

Deze analyse geldt voor het decl van het voorkeursbeleid ten behoeve
van zwarten. Het 'set-aside' plan van de gemeente had echter niet alleen

betrekking op zwarten, maar op alle door het Congres in de 'MBE-set-aside'
genoemde bevolkingsgroepen, mede omvattend Spaanssprekenden, Aziaten,
Indianen, Eskimo's en mensen van de Aleuten. Ten aanzien van deze groe-
pen is een bewijs van discriminatie in de Richmond-regio totaal afwezig.
De willekeurige opneming van allerlei groepen is volgens O'Connor aanwij-
zing dat de 'set-aside' in het geheel niet bedoeld was ter compensering van
discriminatie in het verleden. Bovendien maakt het het 'set-aside' plan
ernstig overinclusief. Met deze doelstelling kan onmogelijk een 'compelling
state-interest' gemoeid zijn.

Tot slot is het gebruikte middel bepaald niet 'narrowly tailored', volgens
O'Connor. Maatregelen die meer contracten naar MBE's loodsen zonder het
criterium 'ras' te gebruiken, zijn niet (voldoende) overwogen. (4142) Boven-
dien kan een quotum van 30% onmogelijk 'narrowly tailored' zijn voor enig
doel, behalve misschien 'outright racial balancing'. (4142-3)

Rechter Stevens stemt in met het eindoordeel van O'Connor, maar han-
teert daartoe een wat andere redenering. Volgens O'Connor is het soms
toegestaan dat een staat of een gemeente een voorkeursbehandelingsplan

opstelt op grond van de vaststelling van structurele discriminatie van par-
ticulieren in die staat of gemeente. Die voorkeursbehandeling behoeft bo-
vendien niet uitdrukkelijk ten goede te komen aan de slachtoffers van de
discne, maar mag ook ten goede komen aan andere leden van de
betreffende minderheden. Het betreft hier dus geen compensatie in een
strikte zin. Stevens is het met deze oprekking van de compensatie-gedachte
oneens. Volgens hem is het constitutioneel gezien slechts toegestaan om
het criterium 'ras' in compenserende zin te gebruiken, indien zowel de
dader als de slachtoffers van discriminatie zijn geidentificeerd en de com-
penserende maatregelen precies hen betreffen. (noot 1 op 4144) In andere

gevallen is een compenserende maatregel overinclusief. (4144-5)
Anderzijds is Stevens van mening dat ook overheidsbesluiten die gebruik

maken van een raciale classificatie anders dan ter compensering van onrecht
in het verleden, gerechtvaardigd kunnen zijn, hoewel dergelijke doelstellin-
gen daartoe ook een zware toets moeten doorstaan. (Het kan bijvoorbeeld
in een stad waar raciale onrust heerst, gerechtvaardigd zijn te streven
naar een raciaal gemengd politiekorps.) Deze opvattingen van Stevens stem-
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men overeen met zijn opinies in 'Fullilove' en in 'Wygant'.
In deze zaak heeft de gemeente Richmond een veel te ruime compense-

rende maatregel opgesteld. Bovendien is er, ook al wordt niet naar het
verleden gekeken, geen enkele reden om aan te nemen dat het ras van een
aannemer relevant is voor zijn toegang tot de markt. (4144)

Rechter Scalia stelt zich wederom op zijn eerder gehanteerde zeer
strikte uitgangspunt. Het compenseren voor sociale nadelen kan onder geen
omstandigheden een reden zijn voor een overheidsinstelling om onderscheid
te maken op grond van ras. (4146) Slechts ter eliminering van de effecten
van een door een overheidsinstelling zelf in stand gehouden systeem van
discriminerende raciale classificaties, mag die overheidsinstelling het crite-
rium 'ras' hanteren. (4147) Dat was bijvoorbeeld het geval in de 'school
desegregation' zaken. In andere gevallen kunnen de slachtoffers van dis-
criminatie ook gecompenseerd worden zonder het criterium 'ras' te gebrui-
ken. (4148) De onderhavige 'set-aside' is in ieder geval strijdig met de
Constitutie.

Rechter Marshall put zich uit in een 'dissenting opinion', die door Bren-
nan en Blackmun gesteund wordt. Naar zijn mening is er geen enkel rele-
vant verschil tussen de 'set-aside' die in 'Fullilove' werd beoordeeld en de
onderhavige om de eerste wel en de tweede niet in overeenstemming met de
Constitutie te achten. (4148) Ook deze 'set-aside' dient volgens Marshall
beoordeeld te worden op grond van de 'intermediate scrutiny test'. Dat wil
zeggen dat de te toetsen maatregel 'substantially related' moet zijn met
een 'important governmental objective'. Het elimineren van de gevolgen
van discriminatie in het verleden is zo'n doel. Het tweede doel dat volgens
Marshall de maatregel kan rechtvaardigen is verbonden met een vooruitkij-
kende redenering, namelijk te vermijden dat de besluiten van de gemeente
de gevolgen van discriminatie in het verleden versterken en in stand hou-
den. (4151) De gemeente Richmond heeft voldoende aannemelijk gemaakt
dat het noodzakelijk was de gevolgen van discriminatie te bestrijden. (4152)
Het feit dat slechts 0,67% van het overheidsgeld voor bouwopdrachten naar
MBE's ging is daarvoor al voldoende aanwijzing. Dit is zeker niet alleen
maar een verwijzing naar algemene maatschappelijke discriminatie. De
meerderheid van het Hof wil volgens Marshall niet zien hoezeer discrimina-
tie Richmonds bouwsector doortrokken heeft, en via bestaande structuren
nog stee(is doortrekt: alle bewijsmateriaal wordt stukje bij stukje uit de
sociale context getrokken, geanalyseerd, en niet voldoende geacht om als
zelfstandig bewijs te dienen. Voorts snijdt de stelling van O'Connor, dat
vergeleken moet worden met het gekwalificeerde arbeidsaanbod en niet met
de gehele bevolking geen hout. Als het gaat om de vraag in hoeverre
discriminatie in het verleden geresulteerd heeft in de blijvende uitsluiting
van minderheden van een tak van nijverheid, dan is een vergelijking tussen
bevolking en werknemerspopulatie juist op zijn plaats om de mate van
uitsluiting te bepalen. (4152)

De 'set-aside' is bovendien 'substantially related' met het gestelde doel.
Er is een tijdslimiet gesteld op de maatregel, er is voorzien in een moge-
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lijke ontheffing, en de maatregel heeft geringe gevolgen voor derden: het
gaat slechts om drie procent van de totale aanneemsom in de regio.

Marshall eindigt met een aanklacht tegen de weg die door het Hof met
deze uitspraak wordt opgegaan. Het gebruik van de 'strict scrutiny test'
door een meerderheid van het Hof ter toetsing van raciale classificaties,
wordt door Marshall opgevat als een teken dat de leden van de meerderheid
van mening zijn dat de overheid zich niet meer bezig hoeft te houden met
het recht zetten van raciale onrechtvaardigheid. (4155) Deze uitspraak
impliceert immers dat alle 'set-aside' programma's die door nationale en
lokale overheden zijn opgesteld op basis van de uitspraak in 'Fullilove',
feitelijk onconstitutioneel zijn verklaard.

Dat blijkt volgens Marshall ook uit het feit dat het Hof beslist dat, om
voorkeursbehandeling te kunnen geven, discriminatie gerdentificeerd moet
zijn op zodanige manier dat er sprake is van een prima facie schending
van de Constitutie of van de Civil Rights Act. Dat criterium wordt hier
vrij scherp gehanteerd, hoewel O'Connor (en de meerderheid) in 'Wygant'
volgens Marshall had laten blijken dat het aantonen van een dergelijke
schending slechts den manier is om een 'strong basis in evidence' te ver-
schaffen. (noot 12 op 4156) Maar bovenal is Marshall van mening dat door
het hanteren van het prima facie criterium met betrekking tot voorkeurs-
behandelingsplannen van nationale en lokale overheden, de meerderheid van
het Hof de ogen sluit voor de sociale werkelijkheid, waarin discriminatie
op veel subtielere wijze werkzaam is dan in aanwijsbare praktijken van te
identificeren actoren. (4157)

Metro Broadcastin& Inc. v. Federal Comniunications Coninlissioll59

Met het oog op diversificatie in het programma-aanbod in zendtijd op radio
en televisie, besloot de Federal Communications Commission (FCC), nadat
andere pogingen om het aanbod van en voor minderheden in uitzendingen
te vergroten waren mislukt, dat het berusten van de eigendom en/of het
management van een zender bij leden van een minderheid, als relevante
factor, naast andere relevante factoren, zou meewegen bij beslissingen over
het toewijzen van zendmachtigingen. Bovendien mag een zendgemachtigde
van wie het twijfelachtig is of hij nog aan de vereisten voor een machti-
ging voldoet, zijn machtiging aan een door de FCC goedgekeurde minder-
heidszender overdoen, nog voordat de FCC een definitieve uitspraak over
het voldoen aan de vereisten door de zendgemachtigde heeft gedaan.

Metro Broadcasting, Inc. maakte een procedure aanhangig omdat, met
uitsluiting van Metro, een zendmachtiging was gegeven aan een ander sta-
tion, omdat dat andere station in eigendom toebehoorde aan leden van een
minderheid; in de afweging der relevante factoren was dit feit doorslag-
gevend geweest. Tijdens de behandeling van deze zaak voor de lagere

59. 58 LW 5053 (1990).
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rechter bepaalde het Congres bij de toewijzing van financiele middelen aan
de FCC voor het jaar 1988, dat de FCC de toegewezen middelen diende te
besteden overeenkomstig het vaststaande beleid ten aanzien van minder-
heden (en vrouwen).

In een tegelijk met 'Metro' door het Supreme Court besliste zaak vocht
Shurberg Broadcasting of Hartford, Inc. een besluit van de FCC aan dat
een zendgemachtigde zijn machtiging direct mocht verkopen aan een min-
derheidszender.60 Beide zaken werden beslist op grond van de bepalingen
van de Constitutie.

De opinie van rechter Brennan, gesteund door Marshall, Blackmun, White
en Stevens, vertegenwoordigt de opinie van het Hof. Brennan benadrukt
dat het minderhedenbeleid van de FCC is goedgekeurd en zelfs is opgelegd
door het Congres. Om die reden moet een toets zoals toegepast in 'Ful-
lilove' ook hier toegepast worden. In 'Fullilove' is geen 'strict scrutiny
test' gehanteerd. Hier kiest Brennan voor de 'intermediate scrutiny test':
gebruik van het criterium 'ras' is toegestaan indien dat 'substantially re-
lated' is met het dienen van een 'important governmental objectives'. Die
doelstellingen behoeven niet zuiver compenserend van aard te zijn: het
Congres mag ook andere 'important governmental objectives' op het oog
hebben. Toepassing van de 'intermediate scrutiny test' is hier mogelijk,
ondanks de uitspraak in 'Richmond', omdat het hier gaat om een 'benign
racial classification' die door het Congres is gehanteerd. Het Congres heeft
ook de bevoegdheid om algemene maatschappelijke discriminatie te com-
penseren, zo werd in 'Richmond' bepaald. (5057)

Hier staat niet eens zozeer het compenseren van algemene maatschap-
pelijke discriminatie centraal, als wel het bevorderen van diversificatie in
het programma-aanbod. Dit is volgens de meerderheid van het Hof een 'im-
portant governmental objective' dat voor het Congres reden kan zijn om het
criterium 'ras' te hanteren. Niet alleen minderheden, maar het hele Ameri-
kaanse volk plukt de vruchten van een divers programma-aanbod. (5058)

Het middel is ook substantieel met het doel verbonden. Over het al-
gemeen wordt door toepassing van de bestreden voorziening de diversiteit
van het programma-aanbod bevorderd, ook al leidt het feit dat een zendsta-
tion in eigendom is bij of wordt bestuurd door leden van minderheden niet
altijd tot een programma dat in het bijzonder gericht is op minderheden of
een gezichtspunt van minderheden uitdraagt. (5061) Bovendien zijn voor het
maken van de voorzieningen vele niet-raciale alternatieven onderzocht en
beproefd (5063), en leggen de voorzieningen geen ontoelaatbaar grote lasten
op personen die niet tot een minderheid behoren. (5066) Een 'sharing of
the burden by innocent parties' ter remediering van de gevolgen van dis-
criminatie is niet ontoelaatbaar. Kandidaten voor een zendmachtiging moeten
begrijpen dat hun aanvrage niet beoordeeld zal worden zonder acht te slaan

60. Astroline Communications Company Limited Partnership v. Shurberg Broadcasting
of Hartford, Inc. 58 LW 5053 (1990)
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op factoren die het algemeen belang raken. Er worden dus door de voor-
ziening geen vaste, legitieme verwachtingen doorbroken. (5066) Er is boven-
dien in geen der voorzieningen sprake van quota. (Het gedreven worden
door leden van minderheden is slechts 66n factor in de overwegingen bij
toekenning van machtigingen.) De voorzieningen zijn dus in overeenstem-
ming met de Constitutie.

Rechter Stevens memoreert in zijn 'concurring opinion' dat met deze
uitspraak in ieder geval vaststaat dat het Congres naar ras mag differentie-
ren voor een ander doel dan het compenseren van onrecht in het verleden.
Ook met het oog op 'future benefits' mag de federale wetgever een raciale
classificatie hanteren, zij het slechts in 'extremely rare situations'. In deze
zaken was een dergelijke situatie volgens Stevens aan de orde. (5067)

Rechter O'Connor schreef een 'dissenting opinion' ondersteund door
Rehnquist, Scalia en Kennedy. O'Connor benadrukt dat het gelijkheidsbegin-
sel van de Constitutie niet op groepen, maar op individuen betrekking heeft,
en dus dat de overheid geen lusten en lasten mag verdelen op basis van de
veronderstelling dat het ras van individuen bepaalt hoe zij handelen of
denken. Bovendien vereist de Constitutie dat raciale classificaties aan de
'strict scrutiny test' onderworpen worden, vanwege het feit dat ze het
bestaan van een natie verdeeld in raciale blokken bevestigen, en dus bij-
dragen aan raciale tegenstellingen. Of het nu voor 'benign purposes' is of
niet, raciale classificaties kunnen de groepen die op grond daarvan anders
behandeld worden, stigmatiseren. De 'srict scrutiny test' dient daarom ook
toegepast te worden op het gebruik van raciale classificaties door de fede-
rale overheid. (5068)

De criteria die tot de uitspraak in 'Fullilove' leidden zijn hier niet van
toepassing, omdat het in 'Fullilove' ging om de speciale bevoegdheid van
het Congres, voortvloeiend uit paragraaf vijf van het veertiende Amende-
ment, om de door de staten te garanderen 'equal protection of the laws' af
te dwingen. Hier is daarentegen het federale beleid zelf aan de orde. (5068-
9) Ten tweede is 'Fullilove' alleen van toepassing op maatregelen van het
Congres die geidentificeerde discriminatie in het verleden compenseren.
Bovendien, ook al zouden deze redenen waarom 'Fullilove' niet van toepas-
sing is niet gelden, de 'Fullilove'-uitspraak vereist meer dan slechts het
toepassen van de 'intermediate scrutiny test'. (5069) Ook als 'benign' geaf-
ficheerde classificaties kunnen schadelijk zijn. 'Benign' heeft geen andere
betekenis dan "current generation's conclusion that a politically acceptable
burden, imposed on particular citizens on the basis of race, is reasonable:
(5069) Eerst dient daarom nauwgezet onderzocht te worden of de classifica-
ties wel 'benign' zijn, en dus dient de 'strict scrutiny test' toegepast te
worden. Omdat de meerderheid van het Hof de mogelijkheid open laat dat
ook andere dan compenserende 'race conscious' maatregelen 'benign' zijn,
opent het tevens de mogelijkheid dat iedere maatregel die het criterium
'ras' hanteert en die op substantilile manier een 'important governmental
objective' dient, per definitie 'benign' is. Afhankelijk van de voorkeuren
van het ogenblik kunnen die raciale onderscheidingen betrekking hebben op
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iedere raciale of etnische groep. Hantering van een lagere dan 'strict scru-
tiny test' zou betekenen dat de overheid ter realisering van haar doeleinden
al te gemakkelijk raciale onderscheidingen kan hanteren. (5070)

De voorzieningen in de onderhavige zaken zijn duidelijk niet gecreterd
met de bedoeling te compenseren voor geidentificeerde discriminatie, en
zijn dus zeker ook niet 'narrowly tailored' voor dat doel. (5070) Het belang
van diversiteit in uitzendingen is niet een 'compelling governmental interest'
dat het hanteren van raciale onderscheidingen toelaat. Het is een veel te
vaag doel, dat afhankelijk is van 'shifting fashions and changing politics'.
Een volgende stap zou nu kunnen zijn dat de FCC de diversiteit in de
ether gaat bevorderen door te onderscheiden tussen gezichtspunten van
zwarten en die van Aziaten, van Arabieren, etcetera, en naar die onder-
scheidingen machtigingen te verlenen. (5071)

De voorzieningen zijn als middel voor welk doel dan ook niet toelaat-
baar, omdat ze het behoren tot een bepaald ras gelijk stellen met het
hebben van bepaalde overtuigingen. (5072) Dit is een ontoelaatbare vorm
van stereotypering. (5074) Door diversiteit in opvattingen gelijk te stellen
aan diversiteit in ras en afkomst, wordt gesuggereerd dat het tot de ether
toelaten van meer mensen van eenzelfde ras of afkomst, en van mensen die
niet tot de bevoorrechte groepen behoren, niet bijdraagt aan diversiteit in
uitzendingen. Onvermijdelijk is deze op ras en afkomst gebaseerde onder-
scheiding niet van toepassing op sommige individuen, die daarom kunnen
stellen dat zij juist beoordeeld worden op grond van hun ras in plaats van
op grond van een relevant criterium. Omdat bovendien de voorzieningen als
criterium hanteren dat eigendom en management in handen van leden van
minderheden moeten zijn, zijn ze 'overinclusief: veel van hen zullen niet
de gezichtspunten uitdragen die de FCC ondervertegenwoordigd acht. En ze
zijn 'onderinclusief omdat degenen die die standpunten wei uitdragen niet
een voorkeursbehandeling krijgen. (5073) Het lijkt dus toch vooral te gaan
om 'outright racial balancing' in het verschaffen van zendmachtigingen in
plaats van het bevorderen van diversiteit in de ether.

Rechter Kennedy, gesteund door Scalia, maakt in een aparte 'dissenting
opinion' duidelijk waarom hij de opinie van O'Connor steunt. Zijn motieven
(en die van Scalia) om niet met de meerderheid in te stemmen gaan nog
iets verder dan die van de andere 'dissenters'. Hij trekt 66n lijn tussen de
oude 'separate but equal'-doctrine van voor 'Brown v. Board of Education',
waarin ook een beroep werd gedaan op 'governmental interest' ter recht-
vaardiging van een onderscheid naar ras, en de huidige 'unequal but benign'
redenering. Deze uitgangspunten zijn even ongerechtvaardigd, indien niet
de betekenis van 'benign' zeer scherp omlijnd en beperkt wordt tot het
bevorderen van een constitutioneel toelaatbaar doel. (5075-7) Wat dat doel
precies is maakt Kennedy niet duidelijk; in ieder geval gaat het niet verder
dan het verschaffen van compensatie, in een beperkte zin, aan de slachtof-
fers van geidentificeerde discriminatie. (5075)



79

2.4 Conclusie

In deze conclusie geef ik eerst een overzicht van de belangrijkste criteria
die nu (april 1991) volgens het Supreme Court gehanteerd moeten worden
ter beoordeling van voorkeursbehandeling. Vervolgens inventariseer ik de
opvattingen van de verschillende rechters, zoals die uit hun opinies naar
voren komen.

Ten aanzien van de door het Hof gehanteerde criteria moet onderscheid
gemaakt worden tussen publieke instellingen en particuliere werkgevers. De
laatsten zijn alleen aan Title VII-vereisten onderworpen; de eerste ook aan
de eisen van de Constitutie. De toetsing, zowel aan de Constitutite als aan
Title VII, is altijd tweeledig: zowel het nagestreefde doel als het gehan-
teerde middel om het doel te bereiken, dienen aanvaardbaar te zijn.

Volgens Title VII kan een rechter een 'affirmative action' verplichting
opleggen aan een werkgever, indien dat noodzakelijk is ter remediEring van
'persistent or egregious discrimination'. Dit mag ook niet-slachtoffers ten
goede komen.61 , eber' en 'Johnson' verschaffen de vereisten van Title VII
ten aanzien van vrijwillige 'affirmative action' programma's. Vrijwillig kan
een werkgever in overeenstemming met Title VII een 'affirmative action'
plan uitvoeren, indien het erop is gericht grote raciale of geslachtelijke
onevenwichtigheden in traditioneel gescheiden categorietn banen te elimine-
ren. Het plan mag er slechts toe dienen een uitgebalanceerde werknemers-
populatie te verkrijgen en niet om een permanente raciale of geslachtelijke
balans te handhaven. 2 Als er een grote ondervertegenwoordiging van leden
van minderheidsgroeperingen of vrouwen onder de werknemers van een
bedrijf bestaat in vergelijking met de relevante beroepsgroep, dan mogen
raciale, etnische of geslachtelijke criteria als een factor voor het nemen
van beslissingen ten aanzien van werknemers meetellen totdat een evenwicht
is bereikt. Voor beroepen waarvoor geen vakbekwaamheid is vereist geldt
dat deze vergelijking gemaakt moet worden met de totale bevolking of met
de totale arbeidsmarkt. In 'Johnson' is bepaald dat de gevonden ongelijkhe-
den niet zo groot hoeven te zijn dat er van een prima facie inbreuk op
Title VII sprake is.

Een 'affirmative action' programma mag in ieder geval niet 'unnecessarily
trammel the interests' van blanke of mannelijke werknemers, en mag geen
absoluut beletsel vormen voor hun promotiekansen. Leden van de benadeelde
groep mag dlls niet de toegang tot een maatschappelijk goed onmogelijk
gemaakt worden. Voorts moet een dergelijk programma tijdelijk werkzaam
zijn, namelijk totdat de onevenwichtigheid is opgeheven.63 Bovendien mag
een voorkeursbeleid niet het dienstjarenbeginsel doorbreken, tenzij wellicht
in het geval van het geven van compensatie aan slachtoffers van directe

61. Zie 'Sheet Metal Workers' en 'Firefighters v. Cleveland'.
62. Zie 'Weber' en 'Johnson'.
63.  Zie voor deze vereisten 'Weber' en Johnson'.
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discriminatie door de betreffende werkgever (zogenaamd 'make whole re-
lier).64 Tot slot moet een maatregel waarbij een 'affirmative action' plan
aan een werkgever wordt opgelegd (altijd alleen vanwege ernstige door
hem gepleegde discriminatie), omstandigheden aangeven die de werkgever
verontschuldigen als hij het voorgeschreven doel niet heeft gehaald.65

Ten aanzien van de constitutionele vereisten moet onderscheid gemaakt
worden tussen voorkeursbehandeling van vrouwen en voorkeursbehandeling
op grond van ras en afkomst. Voorkeursbehandeling van vrouwen wordt,
beoordeeld naar de eisen van de Constitutie, waarschijnlijk onderworpen
aan de 'intermediate scrutiny test'. Het Supreme Court heeft zich daar
nog niet over uitgelaten. Buiten de context van voorkeursbehandeling is
bevoordeling van vrouwen gerechtvaardigd met een beroep op compensatie
van de gevolgen van wat vermoedelijk aangeduid kan worden als 'maat-
schappelijke discriminatie' van hen. In 'Kahn v. Shevin'66 werd de 'rational
basis test' toegepast om een wet te toetsen en vervolgens goed te keuren
die een uitzondering in de vermogensbelasting voor weduwen, maar niet
voor weduwnaars, creterde.67 In 'Califano v. Webster'68 werd een tot 1975
in de Social Security Act bestaande hogere uitkering voor bejaarde vrouwen
in vergelijking met bejaarde mannen van dezelfde leeftijd, toegelaten na
toetsing aan de Constitutie. Overwogen werd dat "classifications by gender
must serve important governmental objectives and must be related to
achievement of those objectives."(317) "Redressing our society's longstan-
ding disparate treatment of women" is zo'n 'objective'; de bepaling in de
Social Security Act beoogde juist "to compensate women for past economic
discrimination:(318) Discriminatie van vrouwen in het verleden op een
terrein van het maatschappelijk leven, is dus, in ieder geval indien onschul-
digen er niet van te lijden hebben, voldoende reden om op dat terrein, ten
voordele van vrouwen, mannen en vrouwen ongelijk te behandelen. Het is
niet aannemelijk dat in het geval van voorkeursbchandeling ineens de 'strict
scrutiny test' toegepast zal worden.

Maatregelen waarin een raciaal onderscheid gehanteerd wordt, worden
beoordeeld naar een zwaardere constitutionele toets. In 'Richmond' heeft
een meerderheid van het Hof bepaald dat in dat geval de 'strict scrutiny

64. Zie 'Stotts'.
65. Zie 'Sheet Metal Workers'.

66. 416 U.S. 351, 40 L Ed 2d 189 (1974).
67.  Whether from overt discrimination or from the socialization process of a mate-
dominated culture, the job market is inhospitable to the woman seeking any but
the lowest paid jobs.' (353) Voor een weduwe die haar hele leven afhankelijk is
geweest van cen kostwinner, bestaan zeer grote problemen bij het vinden van cen
baan. Daarom bcrust de ongclijkc behandeling in de wet op een 'ground of differen-
ce having a fair and substantial relation to the object of the legislation".

68. 430 U.S. 313, 51 L Ed 2d 360 (1977); zie ook 'Craig v. Boren', 429 U.S. 190, 197
(1976).
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test' dient te worden toegepast. Alleen als een raciaal onderscheid voorkomt
in een maatregel afkomstig van het Congres, wordt getoetst met behulp
van de 'intermediate scrutiny test ., 69

Formeel houdt de 'strict scrutiny test' in dat een maatregel waarin een
raciaal onderscheid is opgenomen, in overeenstemming is met de Constitutie
indien hij 'narrowly tailored' is om een 'compelling governmental interest'
te dienen. De invulling ervan in de praktijk verschilt nogal per rechter. In-
dien het maatregelen betreft die niet van het Congres afkomstig zijn, dan
is het in ieder geval noodzakelijk dat een voorkeursbehandeling compense-
rend van aard is, in de zin dat de gevolgen van geidentificeerde discrimina-
tie worden rechtgezet. Compensatie van algemene maatschappelijke discrimi-
natie is geen legitiem doel.70

Scalia en Kennedy hanteren de meest strikte eisen voor compensatie:
een voorkeursbehandeling mag alleen gegeven worden door een overheids-
instelling die zelf gediscrimineerd heeft en alleen aan de slachtoffers van
die discriminatie.71 Ook Stevens stelt dat, als er een compenserende recht-
vaardiging gegeven wordt voor een voorkeursbehandeling, die compensatie
dan 'strikt' beoordeeld moet worden.72 0,Connor, Rehnquist en White achten
het in beginsel ook mogelijk dat een overheidsinstelling compensatie geeft
voor discriminatie van particulieren binnen haar rechtsgebied.73 0,Connor
stemde evenwel ook in met Powells opinie in 'Wygant', waarin hij stelde
dat een compenserende voorkeursbehandeling gegeven moet worden door de
instelling die de discriminatie pleegde; tevens impliceerde hij dat het niet
onconstitutioneel is als behalve de slachtoffers van de discriminatie leden
van dezelfde minderheidsgroep als de slachtoffers daarvan profiteren. Welke
compensatie onder de 'strict scrutiny test' toegelaten is, is dus onduidelijk.

Vervolgens is niet precies duidelijk welk bewijs voor de discriminatie
geleverd moet worden. Vereist is een 'strong basis in evidence', maar dat
laat nog veel ruimte. Statistisch bewijs wordt vermoedelijk wel toegelaten.
Uit belangrijke statistische ongelijkheden kan geconcludeerd worden dat er
gediscrimineerd is. Die ongelijkheden moeten op dezelfde manier worden
vastgesteld als in Title VII-zaken. In 'Wygant' werd niet O'Connors sugges-
tie gevolgd dat een statistische ongelijkheid een prima facie inbreuk op
Title VII moest kunnen ondersteunen. In 'Richmond' werd gesteld dat het
geleverde bewijs 'niet in de buurt kwam van een inbreuk op Title VII', en
dat het dus niet geaccepteerd kon worden. Het is mogelijk dat de gevraagde
omvang van het te leveren bewijs in Constitutionele zaken, uiteindelijk
toch niet verschilt van die in Title VII-zaken.

69. Zie 'Metro'.
70. Zie o.a. 'Wygant'.
71. Zic 'Richmond' cn 'Metro'; Scalia betrok dit standpunt ook in de Title VII-zaak
'Johnson'.
72. Zie 'Richmond'.
73. Zie 'Richmond'.
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Indien een legitiem doel van voorkeursbehandeling is vastgesteld, dient
getoetst te worden of de wijze waarop voorkeursbehandeling gegeven wordt,
voldoende 'narrowly tailored' is om dat doel te bereiken. Een probleem
hierbij is dat het niet duidelijk is of ook anderen dan de slachtoffers van
discriminatie van een voorkeursbehandeling mogen profiteren. In beginsel
mag dat niet, maar er zijn blijkbaar uitzonderingen. Overigens wijken de
belangrijkste factoren die voor 'narrow tailoring' onder de loep genomen
moeten worden, niet af van de factoren die in het kader van Title VII

74getoetst worden. De gevolgen voor onschuldige derden mogen niet te
groot zijn en dienen niet slechts op de schouders van enkele burgers te
rusten. Er dient in ieder geval een evenwicht te bestaan tussen het belang
van het doel dat met de voorkeursmaatregel wordt gediend en de lasten die
onschuldigen erdoor dragen. Strikte quota, dat wil zeggen quota die een
vaste hoeveelheid van de te verdelen goederen opzij zetten zuiver op grond
van het criterium 'ras', mogen nooit worden gehanteerd.

Voor maatregelen van het Congres die een raciaal onderscheid bevatten,
geldt de 'intermediate scrutiny test'.75 Deze toetsing laat toe dat in zeer
ruime zin gecompenseerd wordt voor discriminatie in het verleden, zelfs als
het algemene maatschappelijke discriminatie betreft. Bovendien mag het
Congres ook voor niet-compenserende, belangrijke doeleinden raciale onder-
scheidingen hanteren. De manier waarop zo'n belangrijk doel wordt nage-
streefd dient 'substantially related' te zijn met het doel. Er dient dan
getoetst te worden of toepassing van het middel in belangrijke mate het
doel dient. Het is mogelijk, gezien de opvatting van de meerderheid van
het Hof in 'Metro', dat het middel lichtelijk 'overinclusief mag zijn ten
opzichte van het doel, als het doel in het algemeen bereikt wordt. Voor
het overige wijkt deze toetsing nauwelijks af van de toetsing op 'narrow
tailoring'. Indien er geen rechten van anderen en geen 'legitimate firmly
rooted expectations of competing applicants'76 bestaan, is voorkeursbehan-
deling ten opzichte van hen toegestaan. Ook onder deze test zijn strikte
quota niet toegestaan. In gevallen van zeer buitensporige discriminatie mag
een rechter weI een quotum opleggen.77

Uit de opinies van de rechters blijkt dat er verschil van mening bestaat
over wat precies een 'compelling governmental interest' en wat een 'impor-
tant governmental interest' is. Op een algemeen niveau zijn drie standpun-
ten te onderscheiden. Het eerste standpunt houdt in dat voorkeursbehande-
ling slechts toegestaan is, indien het compensatie van discriminatie in
strikte zin beoogt. De discriminatie dient dan in ieder geval geidentificeerd

74. Zic de factoren door Powell in 'Fullilove' genoemd en in 'Sheet Metal Workers'

herhaald (54 LW 5001).
75. Zie 'Metro' en 'Fullilovc'.
76. Brennan in 'Metro', citercnd uit 'Johnson'.
77. Zie 'Paradise'.
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te zijn, dat wil zeggen dat er voldoende bewijs dient te bestaan dat er
door een persoon, een groep personen, een instelling of een aantal aan-
wijsbare instellingen is gediscrimineerd, en dat er slachtoffers van die
discriminatie aanwijsbaar zijn. Het tweede standpunt houdt in dat voor-
keursbehandeling is toegestaan indien het compensatie van geidentificeerde
of van maatschappelijke, niet nader geidentificeerde, discriminatie beoogt.
Volgens dit standpunt mogen ook de effecten van discriminatie die indirect,
via talloze maatschappelijke praktijken, werkzaam is gecompenseerd worden.
Dit is een vorm van compensatie in een zeer ruime zin, omdat ervan uit-
gegaan wordt dat alle leden van groepen die gediscrimineerd zijn of worden,
en die nu relatief ondervertegenwoordigd zijn, te lijden hebben (gehad) van
(indirecte) discriminatie. Om die reden is voorkeursbehandeling tevens
resultaatgericht: de vertegenwoordiging van die groepen dient, in ieder
geval waar zij ondervertegenwoordigd zijn, verbeterd te worden. Het derde
standpunt houdt in dat in het geheel niet naar het verleden gekeken wordt,
maar dat alleen naar toekomstige 'public benefits' gekeken wordt.

Het onderscheid tussen het eerste en de laatste twee standpunten is
vrij scherp, en dat geldt met name voor de opvattingen van het gelijkheids-
beginsel die uit het eerste en het tweede standpunt blijken. Het eerste
standpunt is sterk individu-gericht en heeft weinig oog voor de sociale
context waarin gehandeld wordt. (Powell in 'Bakke' en O'Connor in 'Rich-
mond'78: •the guarantee of equal protection cannot mean one thing when
applied to one individual and something else when applied to a person of
another color:) Slechts een direct oorzakelijk verband tussen handelingen
van personen en bestaande ongelijkheden kan de conclusie rechtvaardigen
dat er gediscrimineerd is. 'Maatschappelijke discriminatie' moet dan ook,
uitgaande van dit standpunt, als 'amorf en 'vaag' en dus juridisch irrele-
vant worden verworpen.

Het tweede standpunt benadrukt dat individuen niet in een sociaal vacu-
um handelen; hun handelen is juist voor het belangrijkste deel bepaald door
de sociale, economische en historische context waarin gehandeld wordt.
Behalve directe is ook indirecte of maatschappelijke discriminatie juridisch
relevant. Als talloze (verspreide) maatschappelijke praktijken steeds weer
nadelige effecten blijken te hebben voor eed groep personen waarvan de
leden nogal eens te maken hebben met directe discriminatie, dan dienen ook
die effecten discriminerend genoemd te worden.

Degenen die het tweede en/of het derde standpunt aanhangen, staan
hantering van de 'intermediate scrutiny test' voor. Dat geldt alleen niet
voor Powell, die in 'Bakke' de 'strict scruliny test' toepaste, maar het
mogelijk achtte dat de universiteit ter wille van de diversiteit in de studen-
tenpopulatie een voorkeursbehandeling gaf aan zwarten. Brennan, Marshall
en Blackmun stellen zich op het tweede of, indien nodig, (sinds 'Metro') op
het derde standpunt, en hanteren daarvoor de 'intermediate scrutiny test'.

78.  Resp. 438 U.S. 265, 289-90 en 57 LW 4132,4139.
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Stevens gaat uit van het derde standpunt en hanteert daarvoor de 'inter-
mediate scrutiny test', hoewel hij de mogelijkheden voor 'race conscious'
maatregelen ten behoeve van 'public benefits' beperkt acht. Als het evenwel
gaat om compensatie van discriminatie stelt hij zich op het eerste standpunt
op en vereist dan 'strict scrutiny'.

Alle andere rechters stellen zich op het eerste standpunt op en hanteren
de 'strict scrutiny test'. Wat die test precies inhoudt is, zoals opgemerkt,
niet duidelijk. De meest strikte opvatting houdt in dat voorkeursbehandeling
alleen mag dienen ter compensatie van slachtoffers van discriminatie en
gegeven dient te worden door degene die gediscrimineerd heeft (Scalia en
vermoedelijk Kennedy). Rehnquist is het vermoedelijk in belangrijke mate
eens met Scalia (hij ondersteunde zijn opinie in 'Johnson'), maar stemde in
'Richmond', samen met White, in met O'Connors stelling dat, hoewel in
beginsel iedereen alleen zijn eigen discriminatie moet goedmaken, een
overheidsinstelling met regelgevende bevoegdheid 'race conscious' maat-
regelen mag treffen die beogen de binnen haar rechtsgebied door particulie-
ren gepleegde discriminatie te compenseren. In dit geval compenseert een
ander dan degene die gediscrimineerd heeft de effecten van de discriminatie.
Powell, die eveneens de 'strict scrutiny test' hanteerde, liet in 'Bakke',
'Wygant', 'Sheet Metal Workers' en 'Paradise' de mogelijkheid open dat
voorkeursbehandeling ook niet-slachtoffers van geidentificeerde discriminatie
ten goede komt; hij meende echter wel dat de voorkeursbehandeling gegeven
dient te worden door degene die de discriminatie heeft gepleegd.

Tussen de (zeer) strikt compenserende redenering en de (zeer) ruim
compenserende redenering bestaan blijkbaar nog een aantal opvattingen die
vanuit het strikte model vertrekken, maar kunnen leiden tot het geoorloofd
achten van een voorkeursbehandeling die in een ruimere zin compensatie
voor discriminatie verschaft. Indien het toelaatbaar is, zoals onder meer
O'Connor meent, dat anderen dan de dader van de discriminerende handeling
compensatie voor de discriminatie verschaffen, zodat de dader niet behoeft
te worden geidentificeerd, is het onderzoek naar de mogelijke rechtvaardi-

ging van voorkeursbehandeling al voor een belangrijk deel verschoven van
de discriminerende handeling naar het discriminerende resultaat. Dan wordt
dus het verband tussen een bepaalde, niet naar individuen gespecificeerde

maatschappelijke praktijk en feitelijke maatschappelijke verhoudingen erkend
en als relevant aangemerkt. Het juridisch relevant achten van algemene
maatschappelijke discriminatie betreft een uitbreiding van het erkennen en
relevant aanmerken van dergelijke verbanden. Voor O'Connor c.s. staan de
maatschappelijke praktijken en ongelijke maatschappelijke verhoudingen die
in verband met elkaar de conclusie kunnen ondersteunen dat er algemene
maatschappelijke discriminatie heeft plaats gevonden, in een te ver verwij-
derd verband met elkaar om juridisch relevant te zijn. Tussen de vrij
strikte positie die zij inneemt en de positie dat algemene, 'vage', maat-
schappelijke discriminatie moet worden gecompenseerd, zijn echter vele, in
aflopende mate strikte, standpunten mogelijk, van waaruit de juridische
relevantie van het verband tussen maatschappelijke praktijken en maat-
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schappelijke verhoudingen beoordeeld kan worden. Rechter Marshall laat
bijvoorbeeld in zijn 'dissenting opinion' in 'Richmond' zien, dat de gemeente
Richmond volstrekt niet alleen op grond van het bestaan van algemene
maatschappelijke discriminatie geconcludeerd had dat een 'set-aside' voor
minderheden gerechtvaardigd was. Er waren vele aanwijzingen dat in de
aannemerswereld in de Richmond-regio decennia lang is gediscrimineerd.79

De kern van de controverse tussen de voor- en de tegenstanders van
toepassing van de 'strict scrutiny test' ligt dus in verschillende opvattingen
over de wijze waarop maatschappelijke factoren het handelen van mensen
beYnvloeden, en, als gevolg daarvan, verschillende opvattingen over de mate
waarin die factoren moeten worden gecorrigeerd. Deze controverse is in de
laatste jaren met de vervanging van rechters door ideologisch nogal be-
vlogen rechters, toegenomen. De recente vervanging van Brennan door
Souter zal hoogstwaarschijnlijk het evenwicht verder ten gunste van de
voorstanders verschuiven.

79. "Richmond's reliance on localized, industry-specific findings is a far cry from
the reliance on generalized 'societal discrimination' which the majority decries as a
basis for remedial action." (57 LW 4132,4152)
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HOOFDSTUK 3

VOORKEURSBEHANDELING EN DE GRONDWET

VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

3.1 Inleiding

In de Bondsrepubliek Duitsland is al geruime tijd een heftige discussie
gaande over de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling. Centraal in de
discussie staat de vraag wat de grondwet gebiedt en verbiedt op het terrein
van de gelijke behandeling, en wat de betekenis is van andere grondrechten
in verhouding tot de gelijke behandelingseisen.

Art. 3 van de Grundgesetz (GG) luidt:

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Manner und Frauen sind gleichberechtigt.
(3) Nicmand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, sciner Rasse,

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, scines Glaubens, seiner religidsen oder

politischen Anschauungen benachteiligt oder bcvorzugt werden.

De sentimenten over de uitleg van dit artikel kunnen hoog oplopen, omdat
in de leden twee en drie ervan enkele kenmerken met name worden ge-
noemd. Tot nu toe is er, wat voorkeursbehandeling betreft, vooral gedis-
cussieerd over de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling van vrouwen.
Ik zal me dan ook beperken tot een analyse van deze discussie. Een tweede

beperking is dat ik alleen aandacht zal schenken aan voorkeursbehandeling
bij aanstellingen in functies en in beperkte mate aan voorkeursbehandeling
bij toelating tot opleidingen. Andere vormen van voorkeursbehandeling (zo-

als bij het toekennen van plaatsen op kieslijsten of bij het samenstellen

van 'Betriebsrate') laat ik onbesproken.
Net als in de Verenigde Staten zou de hoogste uitlegger van de grond-

wet, het Bundesverfassungsgericht, in voorkeursbehandelingszaken het laat-
ste woord (hebben) kunnen spreken. Tot nu toe is dat evenwel nog niet
gebeurd. Er bestaan wel enkele uitspraken van het Bundesverfassungsge-
richt die van betekenis zijn in de discussie over voorkeursbehandeling,
maar doorslaggevend ten aanzien van de vraag of voorkeursbehandeling

geoorloofd is, zijn die niet. Vandaar dat een analyse van de vraag naar de
grondwettelijke toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling in de Bondsrepu-
bliek zich vooral mi moeten orienteren aan de standpunten van (invloed-
rijke) juristen en aan rechterlijke uitspraken over de uitleg van relevante
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grondwetsartikelen.

Men is er in de Bondsrepubliek in het algemeen van overtuigd dat allerlei
vormen van positieve actie, in de zin van maatregelen die indirect de
deelname van vrouwen aan het arbeidsproces beogen te bevorderen, (grond-
wettelijk) toelaatbaar zijn. De discussie spitst zich toe op de vraag of
zogenaamde 'Quoten' grondwettelijk toelaatbaar of zelfs geboden zijn. Onder
deze quota gaat een veelheid van mogelijke maatregelen schuil. Het meest
gehanteerde onderscheid is dat tussen 'imperative Quoten' en influenzieren-
de Quoten'.1 Bij de eerste gaat het om een dwingende verplichting om een
bepaald percentage van te bezetten posities te reserveren voor een bepaalde

groep personen, met daaraan vastgeknoopt een directe sanctie voor het
geval dat niet aan die verplichting wordt voldaan. Bij de tweede gaat het
om het inzetten van bepaalde middelen ter beinvloeding van de overwegin-

gen van instanties die besluiten moeten nemen over aanstellingen. Die mid-
delen kunnen zijn aanmoedigingen en begunstigingen in de vorm van sub-
sidies, credieten, belastingvoordelen en dergelijke. Het betreft hier het
indirecte doorzetten van quota, met als enige sanctie dat bij niet voldoen
de voordelen niet worden opgestreken.

Imperatieve quota worden ook wel aangeduid als 'starre Quoten' en
'influenzierende Quoten' wel als 'Zielvorgabe: Daarnaast wordt onderscheid
gemaakt naar 'leistungsbezogene Quoten' en quota die dat niet zijn. Bij
'leistungsbezogene Quoten' gaat het om het opvullen van posities met kan-
didaten uit de groep die de voorkeur krijgt, evenwel slechts indien die
kandidaten gelijk gekwalificeerd zijn aan kandidaten uit andere groepen.2

De Duitse bondsregering heeft zich uitgesproken tegen starre quota en
voor 'Zielvorgabe' en 'Leistungsbezogene Quoten'.3 Ze doet dat me(le op
grond van de grondwettelijke bezwaren die onder andere naar voren zijn
gebracht tijdens de Sachverst8ndigenanh6rung die het Bundesministerium
for Jugend, Familie und Gesundheit samen met het Bundesministerium des
Innern had georganiseerd op 21 januari 1982 over het thema 'Kann die
Situation der Frauen durch ein Antidiskriminierungsgesetz verbessert wer-
den?' De daar geopperde bezwaren spelen een belangrijke rol in de discussie
over de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling en zullen in de volgende

paragrafen, in de opinies van verschillende deskundigen, aan de orde komen.

Het is noodzakelijk voordien kort in te gaan op de wijze van toetsing aan
het gelijkheidsbeginsel in de Duitse grondwet. Men is het er in de Duitse

1.  Geintroduceerd door Schmitt Glaeser, Schmitt Glaeser (1982a), p. 9-10.
2. Zie bijvoorbeeld Hohmann-Dennhardt, p. 30-33.

3. Stellungnahme der Bundesregicning zum Sechsten Jugendbericht, p. V, Stellung-
nahme des Bundesministers fiir Jugend, Familie und Gesundheit zum Bericht der

EnquEte-Kommission 'Frau und Gesellschaft', p. 12, en Richtlinie zur beruflichen
Furderung von Frauen in der Bundesven*altung, p.  148.
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juridische wereld over eens dat de leden 2 en 3 van art. 3 GG concretise-
ringen zijn van het algemene gelijkheidsbeginsel in art. 3 lid 1 GG, en als
zodanig voorrang hebben boven dat gelijkheidsbeginsel.4

De toetsing aan art. 3 lid 1 GG door het Bundesverfassungsgericht is van
dien aard dat er in de Bondsrepubliek voor verschillende groepen mensen
zekere quota kunnen bestaan. Zo bestaan die voor gehandicapten in de
Schwerbehindertengesetz van  1979  in  de  vorm van 'imperative Quoten .,5

Daarnaast bestaan er andere regelingen die feitelijk als quota werken.6 In
sommige gevallen bestaan er blijkbaar redenen om af te wijken van een
gelijke behandeling. Volgens het Bundesverfassungsgericht bestaan die
redenen "wenn fOr eine differenzierende Regelung sachlich einleuchtende
Grunde bestehen, die dem Gerechtigkeitsgefuhl entsprechen und keine Will-
kur erkennen lassen."7 Het Bundesverfassungsgericht heeft altijd deze
willekeurtoets gehanteerd in de interpretatie van art. 3 lid 1 GG.8

Een uitzondering op de gelijke behandeling kan niet gemaakt worden
voor de groepen genoemd in art. 3 lid 2 en 3 GG, omdat de grondwet daar
zelf het algemene gelijkheidsbeginsel in stellige bewoordingen concretiseert.
Desalniettemin heeft het Bundesverfassungsgericht erkend dat differentie-
ringen naar geslacht in regelingen wel mogen worden gemaakt met het oog
op de biologische of functionele verschillen tussen de geslachten, indien
die verschillen van zeer groot belang zijn in de te ordenen verhoudingen.9
Het aanknopen bij deze verschillen is dan niet willekeurig.

Onder andere in de discussie over voorkeursbehandeling voor vrouwen
stellen velen tegenwoordig dat deze toetsingscriteria niet zonder meer
voldoen. Er kunnen ook andere redenen zijn die een differentiering op
grond van 66n der criteria genoemd in art. 3 lid 3 GG rechtvaardigen. De
vraag is alleen welke redenen dat zijn.

Een voor deze kwestie belangrijke ontwikkeling van de laatste tijd is,
dat in het algemeen het gevoelen onder juristen terrein wint dat er meer
genuanceerde eisen gesteld dienen te worden aan de rechtvaardiging van
welke differentiering dan ook. Het Bundesverfassungsgericht lijkt zich door
dat gevoelen te laten leiden, aangezien het in de laatste jaren inzake art.
3 lid 1 GG regelmatig niet de Willekeurtoets heeft aangelegd, maar de
genuanceerdere evenredigheidstoets.10 Bovendien heeft het gerecht ook

4. Starck, p. 12, Friauf (198lb), p. 36, BVerfG 3,225, 239-240; 9, 237, 248; 9, 124,
128; 15, 337, 343; 39, 169, 186; 37, 217, 259.
5. Grondwettig geacht in BVerfG 57, 139.
6. Zoals in de Heimkehrgesctz van 1950 en de Gesetz zur Regelung der Wiedergut-
machung nationalsozialistischen Unrcchts fiir AngchBrige des 6ffentlichen Dienstes
van 1965.

7.  BVerfG 15, 337, 343, hetgeen vaste rechtspraak is.
8. Voor het ecist geformulecrd door Lcibholz, passim. Zie voor het cerst het besluit
van het BVerfG van 23 okt. 1951, BVerfG 1, 14, 52.
9. BVerfG 15, 337, 343.
10. BVerfG 55, 172, 88 cn voorts alle uitspraken genoemd in noot 165.
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eenmaal het criterium ter toetsing van art. 3 lid 2 GG opgerekt.11

Deze ontwikkelingen komen in de volgende paragrafen nader ter sprake in
het licht van de discussie over voorkeursbehandeling. In paragraaf 3.2
worden de mogelijke interpretaties van art. 3 lid 2 en 3 GG geanalyseerd;
het is de vraag wat eigenlijk met 'Gleichberechtigung' wordt bedoeld en wat
de verhouding is tussen de twee leden van art. 3. In paragraaf 3.3 wordt de
verhouding tussen het gelijkheidsbeginsel en het 'Sozialstaatsprinzip' van
art. 20 lid 1 GG belicht en bezien wat daarvan de betekenis kan zijn voor
een oordeel over voorkeursbehandeling. De paragrafen 3.4 en 3.5 gaan in
op de grondwettelijke mogelijkheden om voorkeursbehandeling te geven in
respectievelijk de overheidsdienst en de particuliere sector. Paragraaf 3.6
bevat een conclusie van dit hoofdstuk.

3.2 De interpretatie van art. 3 lid 2 en lid 3 GG

Art. 3 lid 2 en lid 3 GG houden beide een discriminatieverbod in. Maar wat
is precies de betekenis van die verboden? Beantwoording van die vraag
dwingt tot het beantwoorden van een tweede vraag: verschilt het discrimi-
natieverbod in art. 3 lid 2 GG van het discriminatieverbod op grond van
geslacht in art. 3 lid 3 GG? Art. 3 lid 3 GG is zeer duidelijk: niemand mag
op grond van zijn geslacht benadeeld of bevoordeeld worden. Het betreft
hier een individueel recht op non-discriminatie, cen verbod om te differen-
tieren naar geslacht. Is art. 3 lid 2 GG hiermee identiek of gaat de beteke-
nis ervan er boven uit? Een aantal gezaghebbende juristen meent dat de
twee leden identiek zijn.12 Daarin worden ze gesteund door een vroege
uitspraak van het Bundesverfassungsgericht.13 Deze klassieke interpretatie
staat de laatste jaren onder kritiek: tegenwoordig wordt vaak aangenomen
dat er een verschil in betekenis bestaat tussen de twee leden.14 Kern van
deze opvatting is dat lid 2 veel meer bevat dan het individuele discrimina-
tieverbod van lid 3. Het bestaan van dat meerdere en de inhoud ervan
worden gebaseerd op een onderscheid tussen de zogenaamde subjectief-
rechtelijke en de objectief-rechtelijke inhoud van grondrechten, waarvan
het bestaan sin(is enige tijd erkend wordi zowel door het Bundesverfas-
sungsgericht als door schrijvers.

Onder de subjectief-rechtelijke inhoud van grondrechten verstaat men

11. BVerfG 74, 163, 180.
12. Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Abs. 2 Rdnr 207, Diirig in Maunz-Diirig, Art. 3
Abs. 2 Rdnr 1; Art. 3 Abs. 3 Rdnr 4, Stein in Kommentar zum GG, Art. 3 Rdnr 86,
Schmitt Glaeser (19823), p. 18
13.  BVerfG 3, 225, 248.
14. Zie onder andere Lange, p. 1175, Pfarr/Fuchsloch, p. 2202-3, Slupik, p. 79, 100-
1, en ook Friauf (19818),p. 10-11.
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het karakter van grondrechten als afweerrecht. Het betreft hier het klas-
sieke aan ieder individu toekomende, tegenover de staat geldende recht op
niet-inmenging in zijn privt-aangelegenheden. Het discriminatieverbod van
art. 3 GG omvat in ieder geval dit klassieke, individuele recht op non-dis-
criminatie.

Men spreekt van de objectief-rechtelijke inhoud van een grondrecht als
het grondrecht een opdracht inhoudt aan de wetgever om niet slechts zich
te onthouden van een inbreuk op een fundamenteel recht, maar ook zoda-
nige maatregelen te treffen dat het beschermd wordt en feitelijk uitgeoe-
fend kan worden. Het gaat hier dus om een positieve verplichting van de
staat. Dit objectief-rechtelijk karakter van grondrechten is tegenwoordig
door vrijwel ieder erkend, maar is nog niet in gelijke mate gevestigd als
het subjectief-rechtelijk karakter.15 Er ontbreekt vooralsnog overeenstem-
ming over de grondslag ervan. Stern maakt ten aanzien van een mogelijke
grondslag onderscheid tussen '(Leit-)prinzipien' of 'Rechtsgrundsatze', de
institutionele betekenis van grondrechten en de 'Wertorientierung' van
grondrechten.16 Het Bundesverfassungsgericht spreekt van het laatste. Voor
het eerst in het zogenaamde 'Luth-Urteil' noemt het de 'objektive Wert-
ordnung' die mede in de grondwet belichaamd is.17 Deze opvatting is in
later jaren vaste rechtspraak geworden.

Volgens Stern zijn er slechts enkele grondrechten die een plicht voor
de wetgever inhouden om bepaalde maatregelen te treffen, en die tevens
een subjectief (publiek-)recht daarop inhouden.18 Edn van die grondrech-
ten is art. 6 lid 4 en lid 5 GG. Ten aanzien van art. 6 lid 5 GG is dat
ook erkend door het Bundesverfassungsgericht. In dat artikel is een19

opdracht vervat aan de wetgever om voor onwettige kinderen gelijke voor-
waarden in het leven te roepen met betrekking tot hun ontwikkeling en
plaats in de samenleving, als voor wettige kinderen. Dat omvat volgens
het Bundesverfassungsgericht meer dan een gelijkstelling in het recht; het
kan de wetgever ertoe nopen situaties ongelijk te behandelen die op het
eerste gezicht gelijk zijn.20 De grondwetgever heeft zelfs bedoeld om met
behulp van het recht bij te dragen aan de afschaffing van maatschappelijke
discriminatie ten aanzien van onwettige kinderen.21

De vraag is of en in hoeverre art. 3 GG ook een dergelijke opdracht

15. Stern (1984), p. 907.
16. Stern (1984), p. 911-2. Alexy kiest voor het begrip 'principes'; Alexy, o.a. p. 130
e.v.

17. BVerfG 6, 55, 71-72; zie ook het 'Spiegel-Urtcil', BVerfG 20, 162, 175-6 ten
aanzien van de objectief- en de subjecticf-rechtelijke kant van de vrijheid van
drukpers
18. Stern (1984), p. 934-6.

19. BVcrfG 17, 280.
20. BVerfG 17, 280, 284.
21. BVerfG 25, 167, 182.
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inhoudt. Daarover lopen de meningen zeer uiteen, met name ten aanzien
van het tweede lid van art. 3. Sommigen zien in art. 3 lid 2 GG absoluut
geen plicht voor de staat om actief op te treden. 2 Tussen 'Gleichberech-
tigung' en feitelijke sociale gelijkheid bestaat dan geen dwingende samen-

hang. Sterker, volgens Gusy leiden 'Gleichberechtigung' en gelijke vrijheid
juist tot verscheidenheid en dus is het verband tussen gelijke vrijheid,
'Gleichberechtigung' en feitelijke sociale getijkheid een toevallige. Het
bewerkstelligen van feitelijke gelijkheid sluit dus 'Gleichberechtigung'
vrijwel volledig uit en is dlls in tegenspraak met het doel van 'Gleichbe-
rechtigung'.23

Volgens een aantal schrijvers is de plicht van de staat op grond van
art. 3 lid 2 GG veelomvattend en ook zeer concreet: de overheid heeft tot
taak om niet alleen maar de gelijkheid tussen de geslachten in het recht
te bewerkstelligen, maar ook in de sociale werkelijkheid.24 Ook de 'Sach-
verstandigenkommision' die de Bondsregering had ingesteld ter advisering
over de 'Verbesserung der Chancengleichheit von Madchen' kiest voor een
zodanig materieel in te vullen 'Gleichberechtigungs'-gebod.25 De consequen-
tie van de erkenning van deze veelomvattende plicht is dat vrouwen zoge-
naamde 'Teilhaberechte' aan de grondwet kunnen ontlenen. Deze rechten

zijn door het Bundesverfassungsgericht ooit erkend in het 'Numerus-Clau-
sus-Urteil'. Na de constatering dat grondrechten niet alleen afweerrechten
inhouden, stelt het Bundesverfassungsgericht

k starker der moderne Staat sich der sozialen Sicherung und kulturellen Farderung
der Burger zuwendet, desto mchr tritt im Verhiiltnis zwischen Biirger und Staat
neben das urspriingliche Postulat grundrechtlicher Freiheitssichcrung vor dem Staat

die komplementare Forderung nach grundrechtlicher VerbOrgung der Teilhabe an

staatlichen Iristungen.
26

Na deze uitspraak ontstond al snel discussie over de vraag of het hier
ging om oorspronkelijke 'Teilhaberechte' of om afgeleide; dat wil zeggen,
gaat het om rechten die iedere burger direct kan ontlenen aan de grondwet,
of is het zo dat in beginsel de wetgever de grondwet concretiseert via
wetgeving volgens de opdracht die in de grondwet besloten ligt en dat
vervolgens iedere burger die zich in gelijke omstandigheden bevindt als
degene tot wie de wet zich richt, een recht heeft op 'deelname', op gelijke

22. Oa. Mengel, p. 533, Gusy, p. 2509.

23.  Gusy, p. 2507; zic ook Kempen, p. 368
24. Pfarr/Fuchsloch, p. 2203, Pfarr, Sachverstandigenanharung, p. 195, Slupik, p. 23,

75,90, Garbe-Emden, p. 81, Dix, p. 356,373,375, Weber, p. 46,47, Lange. p. 1176,

Kutsch, p. 197.
25. Bericht  der Sachverst ndigenkommission inzake  'Verbesserung der Chancen-

gleichheit von Madchen in der Bundesrepublik Deutschland', p. 16.
26. BVerfG 33,303,330.
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voorzieningen?
In de zojuist genoemde radicale opvatting bestaan er oorspronkelijke

'Teilhaberechte'. In deze opvatting is art. 3 lid 2 GG een sociaal grond-
recht, een collectief recht (voor vrouwen) op feitelijke sociale gelijkstelling
(met mannen), soms zelfs een 'vrouwengrondrecht'.27 Tegen deze achter-
grond laten zich starre quota op velerlei terreinen met een zeker gemak
verdedigen; quota zijn gericht op een gelijk aandeel voor mannen en vrou-
wen in de maatschappelijke koek en dat is precies wat de grondwet voor-
schrijft.28

Ondanks het feit dat het Bundesverfassungsgericht in 1953 opgemerkt
heeft

Von 'Gicichmacherei' wesensmiissig verschiedener Kategorien kann im Zusammen-

hang mit dem Begriff der Glcichberechtigung schon dcshalb nicht die Rede scin,
weil das Differenzierungsverbot des Art. 3 Abs. 2 GG ebenso wic das des Abs. 3 nur
die Bedeutung hat, class die aufgefiihrten faktischen Verse:hiedenheiten keine recht-
liche, nicht aber auch dass sic keine gesellschaftliche, soziologische, psychologische
oder sonstige Wirkung haben durfen.29

heeft het zich later op een wat veranderingsgezinder wijze geuit ten aan-
zien van het gelijkheidspostulaat:

Scine Geltung (van het gelijkheidsbeginsel, JHW) htingt nicht von der traditionellen
Oberzeugung der Betroffenen ab. Art. 3 Abs. 2, 3 GG wome nicht lediglich vorher
geltende Rechtsgrundsdtze bestV:tigen, sondern fur die Zukunft die Gicichwertigkeit
der Geschlechter durchsetzen.30

Im Obrigen verlilre das Verfassungsgebot scine Funktion, fiir die Zukunft die Gleich-
berechtigung der Geschlechter durchzusetzen, wenn es inhaltlich darauf reduziert
wiirde, die vorgefundene gesclischaftliche Wirklichkeit, etwa die vorhandenen Lohn-
unterschiede bei Mannern und Frauen, hinzunehmen.31

Het Bundesverfassungsgericht erkent dus het bestaan van cen zekere sociale
dimensie aan art. 3 lid 2 GG. Er bestaat evenwel geen reden om te veron-
derstellen dat het Bundesverfassungsgericht oorspronkelijke 'Teilhaberechte'
zou erkennen. Het Bundesverwaltungsgericht heeft zich uitdrukkelijk tegen
het bestaan van dit soort aanspraken gekeerd.32

27. Slupik, p. 24.

28. Slupili p. 122 e.v., Garbe-Emden, p. 160-1, Stab, passim, Laubach, p. 316-7,
Hohmann-Dennhardt, p. 44-46, Lange, p. 1179.
29. BVerfG 3, 225, 241.
30. BVerfG 15, 337, 345.
31. BVerfG 57, 345-6.
32.  BVerwG 52,339,345.
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Het Verfassungsgericht Bremen gaat daarentegen wel een stapje verder.
In een beslissing van 26 november 1987 3 spreekt het van een "objektiven
Programmgehalt des Gleichberechtigungsgebotes", dat uit art. 3 lid 2 GG
zou spreken.34 Doelstelling bij de opstelling van de grondwet was het
streven naar aanpassing van de juridische en sociale positie van de vrouw
aan die van de man. Dat impliceert het streven naar 'Gleichberechtigung'
tussen de geslachten, niet alleen in het recht, maar ook in de werkelijk-
heid.35 Deze overwegingen leiden het Verfassungsgericht Bremen tot de
conclusie dat de 'Richtlinie zur F6rderung von Frauen im 8ffentlicher
Dienst' van de Freie Hansestadt Bremen, waarin 'leistungsbezogene Quoten'
waren vastgesteld, niet strijdig is met de grondwet.

Een belangrijk probleem bij de interpretatie van het objectief-rechtelijke
apect van art. 3 lid 2 GG is dat de verhouding tot het subjectief-rechtelijke
aspect, het individuele afweerrecht, niet duidelijk is. Hetgeen wel duidelijk
is, is dat ze gemakkelijk in conflict kunnen komen. Voor een aantal van ge-
noemde schrijvers is dat geen probleem. Slupik is het meest radicaal. Zij
stelt dat het derde lid van art. 3 geinterpreteerd moet worden in het licht
van het tweede lid, dat volgens haar een collectief vrouwenrecht bevat;
dat impliceert dat een benadeling van mannen gerechtvaardigd is, indien
dat nodig is ter realisering van het gebod van het tweede lid.36 Volgens
Garbe-Emden spelen individuele nondiscriminatierechten in het geheel niet
in het geval van quota, daar die rechten pas gelden binnen de quota. Art.
3 lid 2 GG schrijft immers gelijke aandelen voor mannen en vrouwen voor.
Pas binnen die aandelen kan eventuele discriminatie aan de orde komen.37
Ook Dix ziet niet een tegenstelling tussen bevoordelende maatregelen voor
vrouwen en het individuele recht van iedere man op nondiscriminatie.38 En
Lange meent dat, indien vrouwen met eerbiediging van de 'Gleichberech-
tigung' zoals voorgeschreven in art. 3 lid 2 GG, feitelijk bevoordeeld wor-
den ter opheffing van een feitelijke benadeling, er geen sprake is van een
door art. 3 lid 3 GG verboden bevoordeling, maar van een op grond van de
objektief-rechtelijk inhoud van art. 3 lid 3 GG toegelaten opheffing van een
benadeling; en in dat geval is er geen sprake van een benadeling van man-
nen in de zin van art. 3 lid 3 GG.39

Velen stellen dat juist hier de schoen wringt. Sachs is de meest uit-
gesproken criticus van de gedachte dat er aan 66n en hetzelfde grondrecht
een collectieve en een individuele dimensie kleven, die feitelijk niet met
elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Hij meent dat het objectief-

33.  VG Bremen, 3 A 392/86, Neue Juristische Wochenschrift 1988,50, p. 3224-8.
34. Ibid., p. 3224.
35. Ibid., p. 3225.
36. Slupik, p. 101-2, 122; zie ook Raasch, p. 330.

37.  Garbe-Emden, p. 160-1.
38.  Dix, p. 376-7.

39. Lange, p. 1178.
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rechtelijke gebod van art. 3 GG inhoudt dat alle mensen gelijk behandeld
dienen te worden en dat dit beginsel juist de grondslag vormt voor aan
art. 3 te ontlenen subjectieve rechten. Het subjectieve recht op gelijke
behandeling heeft geen andere inhoud dan het objectief-rechtelijke gelijk-
heidsgebod; het betreft in dat geval alleen het in acht nemen van het gebod
tegenover 66n persoon: hij dient niet aan ongelijke behandeling te worden
onderworpen, niet benadeeld te worden in vergelijking met anderen.0 Het
betreft hier eigenlijk een uitwerking van het klassieke afweerrecht, namelijk
een afweer van een ongelijke behandeling. Dat is het enige dat art. 3 GG
voorschrijft. Dit betekent volgens Sachs dat er geen oorspronkelijke 'Teil-
haberechte' bestaan, maar slechts afgeleide. 1 Oorspronkelijke 'Teilhaberech-
te' zijn niet verenigbaar met afweerrechten: zij kunnen de staat verplich-
ten tot handelen dat een inbreuk maakt op het gelijkheidsrecht als afweer-
recht. De radicale interpretatie van de objektief-rechtelijke inhoud van het
gelijkheidsbe insel leidt tot een 'Umdeutung' van een grondrecht in een
groepsrecht.4 Art. 3 GG heeft echter alleen een objectief-rechtelijke
inhoud voorzover het aanknoopt bij een gelijkheid van kansen, en niet bij
een gelijkheid van resultaat. Nu bestaat er niet noodzakelijk een conflict
tussen individuele gelijke behandeling en groepsgelijkstelling. De laatste
kan het gevolg zijn van een kansengelijkheid; groepsongelijkheid kan er
ook het gevolg van zijn; een noodzakelijk verband ertussen bestaat evenwel
niet. Alle maatregelen die een effectieve kansengelijkheid beogen te realise-
ren, moeten noodzakelijk het differentieringsverbod als minimum van iedere
kansengelijkheid insluiten. Het subjectieve recht op nondifferentiering naar
geslacht is juist essentieel voor de (objectieve) kansengelijkheid. 3

De conclusies van Sachs worden niet door iedereen gedeeld, maar een
groot aantal auteurs is het wel met een aantal stellingen van Sachs eens.

Kenmerkend voor de zojuist genoemde uitspraak van het Verfassungsge-
richt Bremen is dat daar het subjectieve recht van iedere man op nondis-
criminatie niet zomaar terzijde wordt geschoven ten gunste van benoemin-
gen van vrouwen, ook al zijn ze gelijk gekwalificeerd. Er dient bij iedere
benoeming naar 'Einzelfallgerechtigkeit' gestreefd te worden, dat wil zeggen
dat niet bij gelijke kwalificatie van de kandidaten automatisch gekozen
mag worden voor de vrouwelijke kandidaat, maar dat in ieder geval opnieuw
afgewogen moet worden tussen de individuele gronden die voor de aanstel-
ling van de man aangevoerd kunnen worden en het doel van bevordering
van aanstellingen van vrouwen. 4 Deze gedachte is afkomstig uit een uit-
gebreid advies over positieve actie voor vrouwen in de overheidsdienst, dat
Benda heeft geschreven in opdracht van de Freie und Hansestadt Hamburg.

40. Sachs (1989b),p. 416-7.
41. Voor eenzelfde argumentatie, zic Hesse (1988), p. 117 e.v.
42. Sachs (1989b), p. 558.

43. Sachs (1989b), p. 558.
44. VerfG Bremen, t.a.p., p. 3227.
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Benda is te scharen onder de groep van auteurs die van mening is dat de
staat wel een plicht heeft om actief op te treden ten behoeve van de
mogelijkheden voor burgers om de grondrechten uit te oefenen, die met
andere woorden van mening is dat grondrechten ook een objectief-rech-
telijke inhoud hebben, maar die de plichten die uit art. 3 lid 2 GG voor de
staat voortvloeien beperkt acht, en in ieder geval niet zeer concreet. Benda
stelt duidelijk dat art. 3 lid 2 GG een individueel grondrecht is. 5 Een
sollicitant kan niet worden tegengeworpen dat hij afstand moet doen van
zijn individuele recht op gelijke behandeling ter afwending van een getals-

matig (statistisch) onrecht. Uit art. 3 lid 2 GG zijn dan wel 'Teilhaberechte'
af te leiden - immers ook het Bundesverfassungsgericht vindt dat de sociale
werkelijkheid wel aanpassing behoeft ter realisering van het doel van
'Gleichberechtigung' - maar verwezenlijking daarvan mag niet ten koste

gaan van het individuele recht op nondifferentiering naar geslacht. Positieve

actie-maatregelen waardoor mannen niet worden benadeeld zijn wel toelaat-
baar op grond van art. 3 GG; quota zijn evenwel op grond van art. 3 niet
te verdedigen. Tot zover strekt de objectief-rechtelijke inhoud van het
artikel zich niet uit. 6

Ook Schmitt Glaeser is van mening dat art. 3 lid 2 GG geen expliciete

'Verfassungsauftrag' inhoudt. WeI houdt het een 'Aufgabe' in voor de staat

om daden te stellen in de richting van opheffing der feitelijke ongelijkhe-
den tussen mannen en vrouwen. 7 Het artikel heeft een richtlijnfunctie
voor de staat. De wetgever kan wetten stellen die feitelijke ongelijkheden

tussen mannen en vrouwen wegnemen. Een moderne overheid staat voor de

opgave om de voorwaarden voor gelijkheid en vrijheid voor ieder te reali-
seren. 8 In het licht hiervan zijn zeker wel afgeleide 'Teilhaberechte' te
verdedigen. Oorspronkelijke 'Teilhaberechte' bestaan evenwel alleen op een
zeer elementair niveau.49

Friauf leest in art. 3 lid 2 GG evenmin een opdracht 'zu aktiver Gestal-
tung der Sozialordnung'.50 Ondanks het fcit dat in de grondrechten wel
degelijk zekere objektieve waarden belichaamd zijn, komt toch de vrijheids-

garanderende functie van grondrechten als oorspronkelijke afweerrechten
de hoogste waarde toe.51 Dat betekent dat er hooguit afgeleide 'Teilhabean-
spruche' kunnen bestaan. De wetgever komt in beginsel de vrijheid toe de
grondrechten maatschappelijk betekenis te geven in concrete rechtsregels.

De laatst genoemde opvattingen vertegenwoordigen de meest gezagheb-

45. Benda, p. 119; zie ook Friauf, Sachverstandigenanh8rung, p. 105.

46. Benda, p. 123-130.

47. Schmitt Glaeser (19822), p. 22-25, en (1982b), p. 387.
48. Schmitt Glaeser (19823), p. 32, (1982b), p. 387, en in de Sachverstandigenanh&

rung, p. 180.

49.  Zic ook Stem (1984), p. 371 en Friauf (19813), p. 33.

50. Friauf (19813), p. 13.
51. Friauf (198la), p. 23.
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bende interpretatie van art. 3 lid 2 GG: het bevat in de eerste plaats een
afweerrecht en dat kan niet zomaar met een beroep op een objectief-rech-
telijke interpretatie geldingskracht ontnomen worden. Indien afgezien wordt
van de prioriteit van een objectief-rechtelijke interpretatie van art. 3 lid 2
GG, dan zijn met een beroep op art. 3 lid 2 GG quoterende maatregelen
voor vrouwen niet te verdedigen.

Indien aan het objectief-rechtelijke aspect van het gelijkheidsbeginsel
geen doorslaggevende betekenis moet worden toegekend, dan zou voorkeurs-
behandeling wellicht gerechtvaardigd kunnen worden op grond dat het een
compensatie is voor door discriminatie geleden nadeel. In het algemeen is
het zo dat, indien iemand onderworpen wordt aan een niet zakelijk gerecht-
vaardigde ongelijke behandeling, en hij daardoor schade oploopt, die on-
gelijke behandeling en de daaruit voortvloeiende schade vaak een voldoende
zakelijke reden vormen om een ongelijke behandeling te rechtvaardigen die
(iets van) het onrecht moet goedmaken. Het 'Wiedergutmachungsrecht' is
daarvan een voorbeeld.52 Het gaat hier evenwel altijd om persoonlijk gele-
den nadelen.53 In dat geval is het geven van compensatie toelaatbaar en
soms opdracht. Het aanknopingspunt van de compensatie is dan altijd de
eerdere in schade resulterende ongelijke behandeling en pas op de tweede
plaats wellicht criteria als ras en geslacht.54

Volgens Benda gaat het bij voorkeursbehandeling en quota niet om het
rechtzetten van individueel ondergane discriminatie, maar om het gelijk
trekken van ongelijkheden die statistisch meetbaar zijn en die niet (of
moeilijk) te wijten zijn aan aanwijsbare, discriminerende handelingen. Het
gaat vooral om het rechtzetten van structurele of indirecte discriminatie;
discriminatie die verborgen ligt in maatschappelijke structuren en/of die
het gevolg is van vroegere (maatschappelijke) discriminatie.55 Ook volgens
Dix doen de concrete ontstaansvoorwaarden voor de ongelijkheid en het
persoonlijk lijden van nadeel niet ter zake voor de conclusie dat voorkeurs-
behandeling gegeven dient te worden.56

Formeel juridisch stuit men hier op een probleem. Friauf zegt het zeer
duidelijk:

Die ZugehOrigkeit zu einem friiher benachteiligten Geschlecht ist, wenn sic sich
heute nicht mehr in einem individuell messbaren Nachteil niederschlagt, unter
glcichheitsrechtlichen Aspekten kein kompensationsfahiger Tatbestand.57

52. Zie noot 6.
53. Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Rdnr 118, Schmitt Glaeser (1982b), p. 385, Friauf,
Sachverstandigenanharung, p. 8 en 67, en Dix, p. 376.
54.  Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Abs.3 Rdnr 264, Friauf (198la),p. 32.
55. Bcnda, p. 1

56.  Dix, p. 375-6.
51 Friauf, SachverstSndigenanh8rung, p. 105.



97

Bovendien bevat art. 3 lid 2 GG geen groepsrecht, en is dus compensatie
aan een groep voor geleden nadeel niet mogelijk.58

Indien er (ook) niets te compenseren valt, doorbreken quota op niet-
gerechtvaardigde wijze het gelijkheidsbeginsel ten behoeve van een wille-
keurige 'Gleichmacherei'. Het gelijkheidsbeginsel als zodanig sluit evenwel
niet uit dat er andere redenen dan compensatie voor individueel geleden
nadeel bestaan om over te gaan tot het opheffen van maatschappelijke
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen door middel van een voorkeursbe-
handeling.59 Een dergelijke reden zou kunnen voortvloeien uit het 'Sozial-
staatsprinzip'.60 Dit beginsel, neergelegd in art. 20 lid 1 en art. 28 lid 1
GG, kan complementair aan de grondrechten werkzaam zijn en in bepaalde
gevallen leiden tot opdrachten aan de staat tot 'Gleichmacherei'.

3.3 'Gleichberechtigung' en het 'Sozialstaatsprinzip'

In art. 20 lid 1 GG en art. 28 lid 1 GG wordt de Bondsrepubliek aangeduid
tls een demokratische en sociale (rechts-)staat. Deze kwalificaties brengen

verplichtingen met zich mee. De staat dient te handelen op de grondslag
van het recht en dient tevens (een minstens minimale mate van) sociale
rechtvaardigheid te bewerkstelligen.61 Wat de exacte uitleg van deze vereis-
ten ook is, ze zijn niet zonder meer altijd met elkaar te verenigen. Het
garanderen van de grondrechten als afweerrechten valt onder het rechts-
staatsbeginsel. Het 'Sozialstaatsprinzip' houdt een opdracht in aan de staat
om het alle burgers mogelijk te maken toegang te hebben tot de grondwet-
telijk beschermde rechtsgoederen.62 Als zodanig is het 'Sozialstaatsprinzip'
van belang voor de interpretatie der grondrechten, vooral in hun objectief-
rechtelijke betekenis. Waartoe verplicht het 'Sozialstaatsprinzip' de staat
en welke beleidsmogelijkheden creeert het voor de staat met betrekking tot
de uitleg van het gelijkheidsbeginsel? En wat is de verhouding van deze
verplichting respectievelijk mogelijkheden tot het subjectief-rechtelijke
afweerrecht dat aan het gelijkheidsbeginsel van art. 3 GG is te ontlenen?
Meer concreet: is in het 'Sozialstaatsprinzip' de verplichting of de mogelijk-
heid neergelegd om onder de huidige omstandigheden maatregelen te nemen
ter voorkeursbehandeling van vrouwen, in de vorm van quota?

Veel schrijvers zijn het erover eens dat het 'Sozialstaatsprinzip' een
zekere sociale gelijkheid beoogt. Het gaat dan om een gelijkheid van kan-
sen. Starck benadrukt dat een kans een gelukselement in zich heeft en
dat de grondwet natuurlijk nooit een gelijkheid van gelukstreffers kan

58. Friauf, ibid., p. 8.
59. Benda, p. 106.

60. Friauf (19813),p. 22.
61.  Herzog in Maunz-Durig, Art. 20 Abs. 1 Rdnr 36.
62.  Benda, p. 145.
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garanderen. 3 Hetgeen bedoeld kan zijn, aldus Starck, is een startgelijk-
heid, een gelijkheid van uitgangsvoorwaarden voor ieder. Deze gelijke
voorwaarden worden in de eerste plaats verschaft door rechtsgelijkheid.
Maar omdat rechtsgelijkheid op grond van feitelijke ongelijkheid geen
gelijke startvoorwaarden inhoudt, houdt de eis van een gelijkheid van
kansen meer in dan de eis van rechtsgelijkheid. Het is op dit punt dat het
'Sozialstaatsprinzip' aangrijpt. Het gaat dan evenwel niet om een bewerk-
stelliging van feitelijke maatschappelijke gelijkheid, maar om een "Anglei-
chung der faktischen Verhaltnisse".64 Deze is nodig ter compensering van

feitelijke ongelijkheden, zodat de rechtsgelijkheid gerealiseerd kan wor-
den. 5

Zo meent ook Stern dat het 'Sozialstaatsprinzip' oproept tot een garan-
dering van het grondrecht van art. 3 GG. 6 Centraal staat niet de feitelijke
maatschappelijke gelijkheid, maar de gelijkheid van kansen.

Wer daraus an Stelle der Verbesserung der Chancengleichheit die Ergebnisgleichheit

[-] macht, der verkennt allerdings das Sozialstaatsprinzip (und der Gleichheits-

satz). Das sozialstaatlichc Prinzip verlangt nicht permanent Itistungen und Zutei-
lungen bis zur Herstellung einer cgalit :ren Gesellschaft, sondern nur die Glcichheit

der Entwicklungsmoglichkeiten in der Gesellschaft.
67

Kloepfer is evenzo van opvatting dat kansengelijkheid in de rechtsstaat
wortelt in de idee van de preventieve garandering van grondrechten en niet
in eisen van sociale gelijkheid. 8 Een zekere mate van gelijke vrijheid dient
immers verzekerd te worden met het oog op de vrijheid en niet omwille van
de gelijkheid als zodanig.69

Herzog maakt een onderscheid tussen juridische kansengelijkheid, die
door art. 3 GG gegarandeerd wordt, en feitelijke kansengelijkheid. Op deze
laatste richt het 'Sozialstaatsprinzip' zich. Omdat het hier gaat om een
feitelijke gelijkheid van ontwikkelingskansen, spreekt Herzog liever van
'kansenrechtvaardigheid'.70 In gelijke zin laat Friauf zich uit:

Sozialstaatlichkcit bedeutet 1-] prim r Pflicht des Staates zur Daseinsvorsoree, zur

Sorge dafur, dass scine Burger in die Lage versetzt werden, ihr Dascin in einer

63.  Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Rdnr 28, cn Starck, p. 70.

64.  Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Rdnr 29.
65. Starck, p. 57; zie ook Stein in Kommentar zum GG, Art. 3 Rdnr 71-73, DOrig in
Maunz-Durig, Art. 3 Abs. 1 Rdnr 91 e.v.
66. Stern (1984),p. 924.
67. Stern (1984), p. 930, zie ook Scholler, p. 16 en 70, Benda, p. 138, en Hohmann-

Dennhardt, p. 4445.

68.  Ktoepfer, p. 43.

69. Kloepfer, p. 41.
70.  Herzog in Maunz-Durig, Art. 20 Abs. 1 Rdnr 3740.
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Weisc zu gestaltcn, die menschenwurdig ist und dem vom Grundgesetz aufgerich-
teten Lcitbild vom Menschen entspricht. Dieses Lcitbild setzt den freien Biirger
voraus, der verm6ge sciner grundrechtlichen Freiheit imstande ist, scine Persdnlich-
keit zu entfatten und zugleich als Teilnchmer am demokratischen Prozess die Ge-
mcinschaft mit zu tragen. Deshalb gehBrt zur Dascinsvorsorge auch die Realisie-

rung der in den Grundrechten angelegten Freiheitschancen.71

Het Bundesverfassungsgericht sluit bij deze gedachten aan:

Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fursorge fur Einzelne oder fur
Gruppen der Gesellschaft, die aufgrund persdnlicher Lebensumst:inde oder gesell-
schaftlicher Benachteiligung in ihrer personlichen und sozialen Entfaltung behindert

sind.72

Het Bundesverwaltungsgericht zegt met zoveel woorden:

Verhbiltnisse zu schaffen, die eine Vcr;virklichung der Grundrechte iiberhaupt erst
ermBglichen, ist in crster Linic eine Aufgabe des Gesetzgebers. Sic ergibt sich [-]
aus dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG und aus der [-] objektiven Wert-
ordnung, die sich in den Grundrechten verkBrpert

73

Wat betekent dit 'Sozialstaatsprinzip' voor de interpretatie van art. 3 lid 2
GG? Het Bundesverfassungsgericht heeft reeds in 1959 bepaald dat in de
sfeer van de rechtsbescherming een gelijktrekking van de situatie van
bemiddelden en onbemiddelden geboden is door het gelijkheidsbeginsel in
verbinding met het 'Sozialstaatsprinzip'.74 Het 'Sozialstaatsprinzip' articu-
leert derhalve bepaalde elementen van een objectief-rechtelijke interpretatic
van het gelijkheidsbeginsel.

Starck is over de betekenis van het 'Sozialstaatsprinzip' voor art. 3 lid
2 GG zeer terughoudend, vanwege de mogelijkheid van benadeling van man-

nen, die niet op biologische of functionele gronden te baseren is.75 Iedere
interpretatie van het 'Sozialstaatsprinzip' heeft de grondrechten te eer-
biedigen. In Starcks visie houdt dat voor allerlei maatregelen gericht op
voorkeursbehandeling van vrouwen grote beperkingen in.

Friauf beroept zich ook voornamelijk op het 'Sozialstaatsprinzip', waar
hij concludeert dat er in de grondwet een opdracht ligt voor de staat ter
bevordering van de mogelijkheden voor vrouwen om gelijke rechten uit te
oefenen. 6 Het 'Sozialstaatsprinzip' verplicht de staat tot een actief en

71.  Friauf (1971), p. 676.
72. BVerfG 35,376,387.
73. BVerwG 52,339,345.
74. BVerfG 9, 124, 131.
75.  Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Abs. 2 Rdnr 225.
76. Friauf (1981a),p. 27.



100

'modificerend' optreden in de sociale en economische sfeer. De sociale
dimensie van de 'Gleichberechtigung' laat niet een interpretatie van art. 3GG toe zuiver en alleen als afweerrecht: het verplicht de wetgever een
feitelijk bestaand gebrek in de mogelijkheden ter uitoefening van gelijke
rechten op te heffen.77 Omdat dit het maken van politieke keuzen vereist,
komt de invulling van die sociale dimensie aan de wetgever toe.78 Pas als
de wetgever concrete maatregelen getroffen heeft, ontstaan er mogelijke
aanspraken voor burgers. De wetgever blijft evenwel gebonden aan degrondrechtenN. Dat betekent dat voorkeursbehandelingsmaatregelen in ieder
geval niet de afweerrechten van art. 3 GG mogen schenden. En dat impli-ceert dat quota die alleen op grond van geslacht differentieren ter ophef-
fing van een statistische ongelijkheid niet toegestaan zijn.80 Het 'Sozial-
staatsprinzip' stuit daar op een grens.

Schmitt Glaeser is van mening dat het 'Sozialstaatsprinzip' niet leidt
tot het in art. 3 lid 2 GG lezen van een opdracht aan de staat om feite-
lijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen, maar dat de
staat op grond daarvan wei iets in die richting moet doen en dus maatre-
gelen uit kan vaardigen waarin een voorkeursbehandeling van vrouwen wordtbevolen.81 Maar die maatregelen dienen aan voorwaarden te voldoen. Het
grondwettelijk rechtsstaatbeginsel eist dat het individu ontoelaatbaar ingrij-pen van de staat bespaard blijft. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
moet derhalve ondraaglijk groot zijn, wit in bepaalde gevallen de prioriteit
van het vrije handelen van burgers terzijde gesteld worden; dat wil zeggen
dat er afgezien van geslachtelijke verschillen zodanige feitelijke ongelijk-heden bestaan dat een rechtens gelijke behandeling zuiver theorie zou
zijn.82 Daarnaast dienen de andere vereisten van de grondwet geiderbiedigd
te worden.83

Schmitt Glaeser acht de mogelijkheid van voorkeursbehandeling in begin-
sel open mede op grond van de uitspraak van het Bundesverfassungsgerichtinzake de situatie van onwettige kinderen. Het gerecht bepaalde dat opgrond van art. 6 lid 5 GG een ongelijke behandeling ten gunste van onwet-
tige kinderen noodzakelijk kan zijn vanwege de ongelijke uitgangsposities
van wettige en onwettige kinderen.84 Deze gedachte is volgens Schmitt
Glaeser te transponeren naar art. 3 lid 2 en lid 3 GG, hoewel daarin geen
'Verfassungsauftrag' ligt. Doorslaggevend is evenwel dat het Bundesver-

77. Friauf (19818), p. 29.
78. Friauf (19818), p. 33.
79. Zie ook dc volgende paragrafen.
80.  Friauf in de Sachverst:indigenanh8rung, p. 8 en 105.
81. Schmitt Glaeser (1982b), p. 387.
82. Schmitt Glaeser (19822), p. 34, (1982b), p. 386-7, en in de Sachverst3ndigenan-
h6rung,p. 181.

83. Zie de volgende paragrafen.
84. BVerfG 25, 167, 183.

-
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fassungsgericht in dat oordeel de noodzaak om te compenseren   grond
van sociale redenen als een rechtens relevante categorie heeft erkend.

Schmitt Glaeser wijst er op dat er vele groepen in de samenleving zijn
die op grond van deze criteria een voorkeursbehandeling zouden kunnen
gaan opeisen, indien aan 66n groep gegeven, omdat er dan voor hen af-
geleide 'Teilhaberechte' zouden kunnen zijn ontstaan. Praktisch ontstaat er
dan een vrijwel onoplosbare puzzel ten aanzien van de vraag wie in een
concreet geval recht heeft op aanstelling.

De conclusie van Schmitt Glaeser dat een noodzaak om te compenseren
op grond van sociale overwegingen een rechtens relevante categorie kan
zijn, wordt gesteund door een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht
uit 1987. Daarin overwoog het gerecht:

In neuerer Zeit wird crdrtert, ob nicht dem Gleichberechtigungsgebot cbenso wic
anderen Grundrechten neben dem Charakter als Abwchrrecht auch positive Vcr-
pflichtungen des Gesetzgebers zur F8rderung und Unterstiitzung der Grundrechtsver-
wirklichung zu entnehmen sind. Im Zusammenhang damit wird das Sozialstaatsprinzip
als fur den Gesetzgeber verpflichtend in Betracht gezogen, das im besonderen Masse

auf positive staatliche Tdtigkeit statt auf blosse Enthaltsamkeit im Sinne ciner

Respektierung vorgefundener gesellschaftlicher Strukturen und VerhSltnisse bezogen
sci.86

Maar hoever de plicht van de overheid reikt om een feitelijke 'Gleichbe-
rechtigung' tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen, laat het Bundes-
verfassungsgericht in het midden. Het gerecht moest alleen een uitspraak
doen over een reeds door de wetgever vastgestelde bevoordeling van vrou-
wen, namelijk om hen reeds op zestigjarige leeftijd in plaats van op 65-
jarige leeftijd, zoals voor mannen geldt, pensioen toe te kennen, ter com-
pensatie van feitelijke nadelen die typisch vrouwen treffen. Het Bundesver-
fassungsgericht overwoog dat er aanleiding bestaat

die bisherige Rechtsprechung zu Art. 3 Abs. 2 GG dahingehend zu crgiinzen, dass
der Gesetzgeber zu einer Ungleichbehandlun& auch dann befugt ist, wenn er einen
sozialstaattich motivierten typisierenden Ausgleich von Nachteilen anordnet, die
ihrerseits auch auf biologische Unterschiede zuriickgehen. Darin liegt keine Un-
gleichbehandlung 'wegen des Geschlechts- [-1, sondern cine Massnahme, die auf
eine Kompensation crlittencr Nachtcile zielt.87

Enkele zaken zijn opvallend in deze uitspraak. Ten eerste gaat het om een
handelen van de wetgever op grond van het 'Sozialstaatsprinzip' in verbin-

85. Schmitt Glaeser (1982a), p. 45, (1982b), p. 388, en in dc Sachverst8ndigenan-
h6rung, p. 190; zie ook Denninger in de Sachverstiindigenanh8rung, p. 109.
86. BVerfG 74, 163, 179.
87. BVerfG 74,163,180.



102

ding met het gelijkheidsbeginsel. Ten tweede gaat het om compensatie van
nadelen die op de een of andere wijze verbonden zijn met ('zurock gehen
auf') biologische verschillen. Daar kan veel onder vallen. Het is in ieder
geval ruimer dan het criterium dat im Hinblick auf die biologischen oder
funktionalen Unterschiede der Geschlechter differenzierende Regelungen
nicht ausgeschlossen sind:88 Bij dit laatste gaat het om verschillen als het
moederschap en dergelijke. Het nieuwe criterium laat toe dat differentit-
rende regelingen getroffen worden op grond van redenen die in verband
staa,; met biologische verschillen, dat wil zeggen dat ook feitelijke benade-
lingen die samenhangen met biologische verschillen grond kunnen zijn voor
een ongelijke, bevoordelende behandeling. Dat het Bundesverfassungsgericht
het oog hierop heeft, blijkt uit de nadere overweging dat de omstandighe-
den die de toetsing onder het gezichtspunt van het opheffen van nadelen
beinvloeden, gezien de zich voltrekkende wijzigingen in de feitelijke ver-
houdingen tussen mannen en vrouwen, in de loop van verdere ontwikkelin-
gen aan betekenis zullen verliezen.

Ten derde: het Bundesverfassungsgericht benadrukt dat de waardering
der nadelen en het kiezen van maatregelen ter opheffing daarvan in begin-
sel tot de competentie van de wetgever behoren. Ten vierde: het Bundesver-
fassungsgericht acht "zum Ausgleich dieser Nachteile [--] die Einrtiumun

des den Frauen gew8hrten, nicht alint erheblichen Vorteils unbedenklich.'85
Het Bundesverfassungsgericht hanteert hier een criterium dat niet verder
uitgewerkt wordt; blijkbaar mogen dit soort maatregelen niet al te ingrij-
pend zijn.90 Duidelijk is in ieder geval dat sommige maatregelen die vrou-
wen bevoordelen grondwettelijk toegestaan zijn.

Tot deze conclusie komt ook Benda in zijn reeds genoemde advies. Benda
gaat nader in op de verhouding tussen de uit het 'Sozialstaatsprinzip'
voortvloeiende opdracht aan de staat en de subjectief-rechtelijke inhoud
van het gelijkheidsbeginsel. Ter bewerkstelliging van een kansengelijkheid
voor iedereen dient de staat actief op te treden.91 De staat heeft daarbij
bepaalde vrijheden, maar is gebonden aan de grondrechten. Waar het op
aankomt is dat de wetgever tracht een 'praktische Konkordanz' te bewerk-
stelligen bij het concretiseren der verschillende grondrechten.92 Botsingen
tussen verschillende grondrechten dienen vermeden te worden. Niet door op
abstract niveau het ene grondrecht van hogere rang te verklaren dan het
andere, maar door ze in concrete maatregelen zo op elkaar af te stemmen
dat ze beide aan realisering winnen. Dat betekent dat er niet 66n algemeen
geldende oplossing te geven is voor een conflict tussen subjectieve en door
het 'Sozialstaatsprinzip' geTnspireerde, objectieve elementen van het gelijk-

88. BVerfG 15, 337, 313.
89.  BVerfG 74, 163, 181, cursivering toegevoegd
90. Zie verder paragraaf 3.6.
91. Benda, p. 138.
92.  Benda, p. 135; zie ook Hesse (1988), p. 317 e.v.
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heidsbeginsel.93 Maar als grondrechten beperkt kunnen worden door het
'Sozialstaatsprinzip', dan in ieder geval niet direct, dat wil zeggen zonder
nadere concretisering door de wetgever, hetgeen ook de mening is van het
Bundesverfassungsgericht.94

Bij quota gaat het om dergelijke beperkingen. Dat betekent dat in ieder
geval niet slechts in maatregelen afkomstig van het bestuur quota opgeno-
men kunnen worden. Alleen de wetgever is daartoe bevoegd.

95

Wanneer is de wetgever bevoegd om quota (in welke vorm dan ook) vast
te stellen ten behoeve van vrouwen? Afgezien van de eisen die andere
grondrechten stellen,96 dienen er volgens Benda, gezien het feit dat het
doel is het bewerkstelligen van kansengelijkheid, dat wil zeggen rechtsge-
lijkheid die niet los te zien is van de sociale werkelijkheid, feitelijke
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te bestaan die onverdraaglijk
zijn.97 Dat betekent dat zuiver op schematische gelijkheid gerichte quota
uitgesloten zijn. Het bewerkstelligen van sociale rechtvaardigheid is geen
statistisch probleem.

Deze overwegingen en het streven naar 'praktische Konkordanz' bij de
uitleg van grondrechten, brengen Benda tot de conclusie dat in iedere
situatie waarin beslist moet worden of een vrouw de voorkeur krijgt, op-
nieuw een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden tussen de belangen
van de in aanmerking komende man(nen) en het belang van het aanstellen
van een vrouw. In die afweging moeten ook andere relevante sociale ge-
zichtspunten betrokken worden. Het gaat steeds om mensen, die allemaal
te kampen kunnen hebben (gellad) met benadelende omstandigheden.98

Wanneer dan de voorkeur gegeven wordt aan een vrouw, dan is dat niet
omdat het geslacht een overweging is van enig gewicht, maar omdat het
een argument van sociale rechtvaardigheid betreft. En dat impliceert dat
art. 3 lid 2 en 3 GG niet geschonden wordt.99 Deze redenering van Benda

loopt parallel aan de redenering van het Bundesverfassungsgericht in de
zojuist besproken uitspraak.

93. Benda, p. 148.
94. BVerfG 59, 231, 262.

95. Benda, p. 154. Het Verfassungsgericht Bremen is van mening dat ook het bestuur
dergclijkc maatregelen mag nemen; in de opinie van het gerecht is cen dergelijke
maatregel te funderen op de objecticf-rechtelijke inhoud van art. 3 lid 2 GG en
bestaat er dus van stonde af aan reeds geen grondrechtencollisie. C\Ierfo Bremen,
zie noot 33, p. 3227.) Het Oberverwaltungsgencht Nordrhein-Westfalen is echter
van mening dat al dit soort maatregelen door de Bondswetgever genomen moeten

worden. (OVG NW, besluit van 15-6-1989 -6 8 1318/89 -, en besluit van 23-10-

1990 - 12 B 2298/90 -. Zie ook par. 3.6.)
96.  Zie dc volgendc paragrafen.

97.  Renda, p. 155-6, hiermee aansluitend bij Schmitt Glaeser.

98.  Benda, p. 156-7.

99.  Benda, p. 190, zie ook Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Abs. 3 Rdnr 264.
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Sachs kritiseert deze wijze van argumenteren. Er wordt volgens hem
veel te lichlvaardig besloten tot niet-schending van art. 3 lid 3 GG. Er
blijft niets van de inhoud van het differentieringsverbod over indien met
een beroep op een of ander sociaal doel een maatregel uitgevaardigd wordt
die aanknoopt bij het onderscheid in geslacht, maar die gezien moet worden
als niet differentitrend 'wegens' geslacht.100 Dit soort teleologische recht-
vaardigingen vinden in de ogen van Sachs geen genade; hij spreekt zelfs
van een "Rockfall in das 'finale' Deutungsmuster" van het Bundesverfas-
sungsgericht.101 Door op deze wijze een voorkeursbehandeling te verdedigen
wordt indirect een "unselige Einstieg in eine Quotengesellschaft als statis-
tisch untermauerte Neuauflage des Standestaates' gerechtvaardigd.102

Maar ook gezien vanuit de tegenpool van Sachs bestaat kritiek op Benda.
Volgens Slupik is het juist verkeerd om voorkeursbehandeling van vrouwen
te rechtvaardigen met een beroep op het 'Sozialstaatsprinzip', omdat dan
andere sociale overwegingen ook meegewogen moeten worden.103 Dit streven
naar 'Einzelfallgerechtigkeit' is volgens haar niet in overeenstemming met
de vereisten die volgen uit de 'collectiefrechtelijke dimensie' van art. 3 lid
2 GG. Die vereisten wijzen namelijk in de richting van prioriteit van de
bevoordeling van de vrouw. De gelijkstelling met andere sociale belangen
miskent "dass die faktische Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
selbst8ndiges Gerechtigkeitsfordernis ist, das sich aus dem gemeinsamen
Sozialschicksal der Gruppe der Frauen herleitet. .104

Benda, en anderen met hem (en waarschijnlijk ook het Bundesverfas-
sungsgericht), neemt dus een tussenpositie in, die in het geval van een
onverdraaglijk grote feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op
een bepaald terrein, een voorkeursbehandeling van vrouwen voor toelaatbaar
houdt, mits steeds een zorgvuldige afweging in concreto plaats vindt van
de belangen die in het spel zijn, en een 'praktische Konkordanz' in de uit-
leg der grondrechten bereikt kan worden. Dit laatste houdt in dat ook de
vereisten, neergelegd in andere grondrechten, gerespekteerd dienen te
worden. Deze grondrechten kunnen onderverdeeld worden in grondrechten
die betrekking hebben op aanstellingen in overheidsdienst, en grondrechten
die betrekking hebben op vrijheden in de particuliere sector.

3.4 Voorkeursbehandeling bij aanstelling in overheidsdienst

Speciaal met betrekking tot de toegang tot overheidsfuncties geldt art. 33
lid 2 GG:

100. Sachs (1989b), p. 555; zie ook Sachs (1989a).
101. Sachs (1989b), p. 555.
102. Sachs (1989b), p. 558.
103. Slupili p. 94-95.
104. Slupik, p. 95.
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Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befdhigung und fachlichen Lcistung glei-
chen Zugang zu jedem 6ffentlichen Amte.

Het moet enerzijds garanderen dat de overheid de beste en meest geschikte
werknemers aantrekt en anderzijds dat iedere burger naar zijn bekwaam-
heden de mogelijkheid heeft om in overheidsdienst te treden.105

De criteria zijn vrij ruim. 'Eignung' sluit 'Befiihigung' en 'fachliche
Leistung' praktisch reeds in; het omvat de gehele persoonlijkheid van de
kandidaat, ook de geschiktheid van karakter. Befahigung' wordt meestal106 ,

door middel van diploma's getoetst; bij 'fachliche Leistung' gaat het vooral
om praktische bekwaamheid, dat wil zeggen om ervaring in het vak. Deze
en de andere criteria van art. 33 GG zijn concretiseringen van art. 3
GG.107 Ze zijn limitatief; andere mogen in de beoordeling geen rol spelen,
behoudens criteria die uit andere grondrechten volgen. Een van die grond-
rechten waaruit relevante criteria kunnen voortvloeien, is het 'Sozialstaats-
prinzip:108 Op grond van dit principe wordt het prestatiebeginsel doorbro-
ken bijvoorbeeld ten gunste van gehandicapten.

Alle auteurs zijn het erover eens, met het Bundesverfassungsgericht, dat
functionele en biologische onderscheidingen tussen mannen en vrouwen een
rol kunnen spelen in de beoordeling met betrekking tot aanstelling in
overheidsdienst. Veel schrijvers zijn het er ook over eens dat het pres-
tatiebeginsel niet zodanig doorbroken mag worden ten gunste van vrouwen
dat een minder dan de meest geschikte kandidaat benoemd wordt. Sommigen
evenwel achten ook een bij voorkeur benoemen van vrouwen bij gelijke
geschiktheid van kandidaten niet geoorloofd op grond van strijd met art. 33
lid 2 GG. Starck stelt zich op dat standpunt: de criteria van art. 33 lid 2
GG zijn limitatief; het behoren tot een bepaald geslacht kan derhalve geen

110legitiem keuzecriterium zijn.109 Ook Hanau is deze mening toegedaan.
Radicaal hiertegenover staan degenen die zelfs strikte quota toelaatbaar

achten en dus ook 'leistungsbezogene' quota. Garbe-Emden meent dat de
discriminatie-ervaringen van vrouwen dwingen tot een hogere waardering
van hun kwalificaties.111 Zij zouden dus op grond van hun ervaringen vaak
juist beter geschikt zijn voor een functie. Bovendien is er bij strikte quota
niet eens sprake van de noodzaak van vergelijking van prestaties, aangezien
er volgens haar in dat opzicht een gedeelde arbeidsmarkt bestaat: voor

105. Maunz in Maunz-Durig, Art. 33 Rdnr 12.
106. Maunz in Maunz-Durig, Art. 33 Rdnr 19; Stern (1984), p. 346.
107. Stern (1984), p. 346-7.
108.  Maunz in Maunz-Durig, Art. 33 Rdnr 21-22
109.  Starck in v. Mangoldt, Art. 3 Abs. 2 Rdnr 211; zie ook Mengel, p. 535.
110. Hanau, p. 218-221, cn Hanau in de Sachverstbindigenanh6rung, p. 115; zie ook
Kempen, p. 370.

111. Garbe-Emden, p. 164.
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vrouwen en mannen zijn bepaalde delen gereserveerd. 112

Maar ook met verwijzing naar het 'Sozialstaatsprinzip' zijn maatregelen
te verdedigen die niet een gelijke geschiktheid vereisen. Volgens Pfarr en
Fuchsloch moeten vrouwen niet vanwege de grondwet geconfronteerd worden
met een kwalificatievergelijking met mannen, indien vrouwen in een bepaal-
de functie ondervertegenwoordigd zijn en indien voorkeursbehandeling
onderdeel is van een toelaatbare en de belangen van mannen niet uit het
oog verliezende bevordering van het aandeel van vrouwen in overheids-
dienst. Een minimale of voldoende kwalificatie zou dan kunnen volstaan.113

De meeste auteurs zijn van mening dat strikte quota niet verenigbaar
zijn met art. 33 lid 2 GG, maar dat, indien er een gelijke geschiktheid
bestaat van twee kandidaten, wel overwegingen van sociaal-politieke aard
een rol mogen spelen.114 Zo meent Schmitt Glaeser dat het geslacht alleen
als aanvullend criterium gebruikt mag worden; dat wil zeggen alleen in
geval dat op grond van de criteria van art. 33 lid 2 GG een gelijke kwalifi-
catie is vastgesteld, mag een eventuele voorkeursbehandeling van vrouwen
in de overwegingen betrokken worden.115 Twee praktische bezwaren voor-
ziet Schmitt Glaeser evenwel. Ten eerste is een gelijkheid van kwalificaties
nauwelijks precies vast te stellen. Ofwel men vat dat criterium zeer nauw-
keurig op en dan is er meestal geen precies gelijke kwalificatie te bepalen
en zal dus vrijwel nooit toegekomen worden aan een voorkeursbehandeling.
Ofwel men vat het criterium ruim op, hetgeen neerkomt op een gedeel-
telijke miskenning der kwalificatiecriteria en dus van de grondwet.

Ten tweede ontstaat het gevaar dat, indien eenmaal de mogelijkheid van
algemeen erkende aanvullende criteria geopend wordt, ook vele andere
groepen hun aandeel in de overheidsfuncties gaan opeisen. Daarmee wordt
een onoplosbaar probleem gecreterd ten aanzien van de vraag wie in een
concreet geval benoemd moet worden, indien verschillende groepen verte-
genwoordigd zijn op een (vrijwel) gelijk geschiktheidsniveau.116

Benda is degene die zich het meest uitvoerig heeft ingelaten met de
vraag of voorkeursbehandeling van vrouwen in enigerlei zin verenigbaar is
met art. 33 lid 2 GG. Naar zijn opvatting is in art. 33 lid 2 GG een in-
dividueel recht belichaamd, dat zich richt op kansengelijkheid voor ieder,
in die zin dat alleen de daar genoemde, op prestaties betrokken criteria in
de concurrentie voor overheidsfuncties maatgevend zijn.117 Dat betekent dat

112.  Garbe-Emden, p. 160, 166; zic ook Slupik, p. 130.
113. Pfarr/Fuchsloch, p. 2205; zic ook Garbe-Emden, p. 165 en Pfarr in de Sachver-

standigenanhbrung, p. 196-7.
114. Zic o. a. Schmidt-Assmann, p. 18, Hohmann-Dennhardt, p. 49, Simitis in de

Sachverst:indigenanh6rung, p. 171, en Denninger, ibidem, p. 110 en de hierna bespro-
ken auteurs.
115. Schmitt Glaescr (19823), p. 44-45, (1982b), p. 387, en in de Sachverstbndigenan-

h6rung, p. 190.
116. Schmitt Glaescr (19822), p. 46-47, en in de Sachverst ndigenanh8rung, p. 191.
117 n..A, n 166
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het criterium 'behorend tot het vrouwelijk geslacht' in ieder geval een rol
mag spelen, indien het oplossen van specifiek vrouwelijke problemen be-
hoort tot de te verrichten werkzaamheden.118 Algemene vermoedens dat
vrouwen, bijvoorbeeld op grond van hun discriminatie-ervaring, beter ge-
schikt zijn voor een functie, zijn niet als criterium toelaatbaar.119 In in-
dividuele gevallen kan wel doorslaggevend zijn het feit dat een vrouw
beschikt over de bewezen eigenschap zich tegen weerstanden in toch een
bepaalde bekwaamheid eigen te maken. De beoordeling dient evenwel altijd
te berusten op de criteria van art. 33 lid 2 GG. Die mogen niet terzijde

geschoven worden. Dat impliceert dat in het concrete geval allerlei kwali-
teiten van een persoon die hem beter geschikt maken voor de functie mogen
worden meegewogen, inclusief het vrouw-zijn, indien dat verbonden is met
een dergelijke kwaliteit. In het algemeen zijn evenwel aan het vrouw-zijn,
behalve de bekende en algemeen erkende biologische en functionele, niet
bepaalde kwalificaties te verbinden.120 Strikte quota zijn dus in ieder geval

niet toelaatbaar.
Indien echter toepassing van het prestatieprincipe van art. 33 lid 2 GG

niet tot een eenduidige keuze voor den kandidaat leidt, dan zou volgens
Benda het afbouwen van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
overwegingen betrokken kunnen worden.121 De statistieken wijzen uit dat
vrouwen gemiddeld een kleinere kans hebben om door te dringen in (hogere)
overheidsfuncties. Dat betekent niet dat iedere vrouw een kleinere kans
heeft gehad, en daarom is het twijfelachtig of er consensus onder de bevol-

king bestaat over de noodzaak van voorkeursbehandeling. Het al dan niet
bestaan van een consensus is volgens Benda wel degelijk van belang bij dit
soort sociaal-politieke doelstellingen. Indien echter de wetgever het 'Sozial-
staatsprinzip' op die wijze invult, dan is dat toelaatbaar en niet in strijd
met art. 33 lid 2 GG.122

Het is evenwel de vraag, zoals Schmitt Glaeser vaststelt, of het in de
praktijk wel mogelijk is te concluderen tot gelijke geschiktheid. Natuurlijk
dient zoveel mogelijk gemeten te worden aan geobjectiveerde geschiktheids-
criteria. Exacte gelijkheid, ook naar die criteria, bestaat echter nooit; het
is derhalve volgens Benda beter te spreken vdn een eventuele gelijkwaar-
digheid der kandidaten.123 Daarnaast blijft er altijd een bepaalde mate van
subjectieve waardering over.124 Het gaat dus niet om een mathematisch
exact vaststelbare gelijkheid (zoals Schmitt Glaeser lijkt te suggereren),
maar om een verantwoordelijke, niet door persoonlijke sympathie of antipa-

118. Benda, p. 162.
119. Benda, p. 162-3.
120. Benda, p. 168.

121. Benda, p. 179 en 183.

122. Benda, p. 184.
123. Benda, p. 170.

124. Benda, p. 177.
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thie beinvloede beoordeling.125
Benda concludeert dat op grond van art. 33 lid 2 GG en art. 3 lid 2 GG

de beter gekwalificeerde man een individueel recht heeft op aanstelling in
de overheidsfunctie. Een zodanige voorkeursbehandeling dat een minder
gekwalificeerde vrouw aangesteld wordt is strijdig met deze grondrechten.
Bij een gelijkwaardige geschiktheid mag ook op andere criteria, namelijk
van sociale of sociaal-politieke aard een beroep gedaan worden. Daar deze
criteria ook op beide partijen van toepassing kunnen zijn, dient steeds in
het concrete geval een afweging gemaakt te worden.126 Ook 'leistungsbe-
zogene' quota dienen derhalve niet star te 44 maar ruimte te laten voor
verschillende overwegingen. Bij aanstellingen in overheidsdienst zijn der-

127halve, naast deze quota, alleen streefcijfers grondwettelijk toelaatbaar.
Er zijn tot nu (april 1991) enkele rechterlijke uitspraken geweest op

Landsniveau over de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling van vrouwen
bij gelijke geschiktheid in het geval van aanstellingen in overheidsdienst.
Het Verfassungsgericht Bremen heeft, mede op grond van het advies van
Benda, deze vorm van voorkeursbehandeling niet strijdig geacht met de
grondwet.128 Het Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen heeft daaren-
tegen geoordeeld dat het zonder meer bij gelijke geschiktheid geven van
een voorkeursbehandeling aan vrouwen in strijd is met art. 33 lid 2 en art.
3 lid 2 en lid 3 GG.129 Dat oordeel betrof de voorkeursbehandeling zoals
voorgeschreven door de 'Frauenf6rderungsgesetz van Nordrhein-Westfa-,130

len. In paragraaf 25 lid 5 van deze wet is bepaald dat bij gelijke geschikt-
heid van kandidaten voor een functie in de openbare dienst van het land
Nordrhein-Westfalen, de vrouwelijke kandidaat aangesteld moet worden. Het
gerecht concludeert dat, omdat deze regeling een benadeling van mannen
inhoudt, en dus art. 3 GG in het geding is, alleen de Bondswetgever tot
een dergelijke voorkeursregeling kan besluiten. Om deze reden is de rege-
ling nietig. Bovendien is de regeling nietig omdat zij een inbreuk maakt op
art. 33 lid 2 GG in verband met art. 3 lid 2 en lid 3 GG: ook al zijn kan-
didaten gelijk geschikt, dan nog mag niet het criterium 'vrouw-zijn' zonder
meer als hulpcriterium ingeroepen worden om een aanstellingsbesluit te
nemen. Het criterium 'vrouw-zijn' mag alleen een rol spelen, conform de
uitspraken van het Bundesverfassungsgericht, indien het om biologische of
functionele redenen relevant is, of indien het gaat om een compensatie van

125.  Benda, p. 173.
126. Benda, p. 189-190.

127. Benda, p. 192-3.
128.  Zic noot 33, en zie par. 3.2.
129. OVG NW, besluit van 23-10-1990 - 12 B 2298/90 -, Deutsches Verwaltungiblatt
15 januari 1991, p. 118-121; zie ook OVG NW, besluit van 15-6-1989 -6 8 1318/89-
Die 6ffentliche Venvaltung oktober 1989, Heft 20, p. 909-10.
130. 'Gesetz zur Farderung der beruflichen Chancen fur Frauen im 6ffentlichen
Dienst' van 31-10-1989.



109

geleden nadelen die te herleiden zijn op biologische onderscheidingen. De
in art. 3 lid 2 en lid 3 GG besloten liggende objectieve waardemaatstaf kan
naar de opvatting van het gerecht rechtvaardigen dat regelingen worden
getroffen die typisch door vrouwen geleden nadelen compenseren. Dat geldt
bijvoorbeeld voor maatregelen ten behoeve van herintredende vrouwen, en
voor maatregelen leidend tot het bijtellen van ouderschapsjaren of tot het
opschuiven van leeftijdsgrenzen. De leden 2 en 3 van art. 3 GG verbieden
daarentegen maatregelen die zonder meer naar geslacht differentieren:
indien bij gelijke geschiktheid van een man en een vrouw voor een functie
altijd een vrouw wordt aangesteld, omdat zij een vrouw is, en niet de man,
omdat hij geen vrouw is, dan is er strijd met de grondwet. Omdat op grond
van de 'Frauenfarderungsgesetz' vrouwen altijd voorrang krijgen, is de
betreffende regeling in strijd met de grondwet. Een dergelijk beleid kan
als consequentie hebben dat mannen volledig uitgesloten worden van de
toegang tot een bepaald beroep, ook al hebben de vrouwen die voorrang
krijgen zelf geen nadelen verbonden met hun vrouw-zijn, in hun loopbaan
opgelopen.

3.5 Voorkeursbehandeling in de particuliere sector

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid van voorkeursbehandeling in de
particuliere sector, is van belang het antwoord op de vraag in hoeverre
grondrechten in de Bondsrepubliek derdenwerking hebben. Zonder al te uit-
voerig op dit omvangrijke vraagstuk in te gaan, kan gesteld worden dat in
het algemeen grondrechten directe derdenwerking ontberen.131 Dat geldt
zeker voor art. 3 GG. In het privdverkeer mag bijvoorbeeld op allerlei
terreinen onderscheid gemaakt worden op grond van geslacht, zonder dat
dat strijd oplevert met art. 3 lid 2 en 3 GG. Tegen het geven van voor-
keursbehandeling op wi willige basis zijn dan ook geen grondwettelijk
bezwaren aan te voeren.12 Dat betekent niet dat de grondrechten geen en-
kele betekenis hebben voor het privaatrecht. In het algemeen erkent men
wel een indirecte werking van grondrechten. De grondrechten zijn principes
die aan de gehele rechtsorde ten grondslag liggen en op die grond in ver-
schillende intensiteit ook doorwerken in het privaatrecht, en wel vooral via
de vage begrippen.133

Nu gaat het hier om de vraag of de wetgever de grondrechten binnen
de sfeer van het privaatrecht concretiseren kan. De grondwet beoogt immers
voor een belangrijk decl de vrijheid der burgers, hun zelfbepaling en eigen

131.  DOrig in Maunz-Durig, Art. 1 Abs. 3 Rdnr 127 c.v.
132. Zic o.a. Mengel, p. 537.

133. Diirig in Maunz-Dorig, Art. 1 Abs. 3 Rdnr 132-3, en zie BVerfG 7, 198,205,
waarin crkend wordt dat de 'Wertentscheidungen' van de grondwet in het privaat-
recht doorwerken.
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verantwoordelijkheid, kortom hun individuele autonomie te garanderen. Voor
het hier gestelde probleem is vooral van belang art. 12 lid 1 GG en daar-
naast art. 14 lid 1 GG en art. 2 lid 1 GG.

In art. 2 lid 1 GG is het recht van een ieder op vrije ontplooiing van
zijn persoonlijkheid vastgelegd. Volgens het Bundesverfassungsgericht richt
dit artikel zich niet slechts op een kernbereik van de persoonlijkheid, die
het wezen van de mens als geestelijk-zedelijk persoon uitmaakt, maar op
de handelingsvrijheid in omvattende zin.134 Op economisch terrein garan-
deert dit artikel de contractsvrijheid.135 Concretisering van art. 2 lid 1 GG
en van de contractsvrijheid heeft (onder andere) plaats gevonden in art. 12
lid 1 GG, dat de vrijheid van beroepskeuze garandeert, en in art. 14 lid 1
GG, dat de eigendom beschermt.136 Art. 2 lid 1 GG verhoudt zich dus als
tex generalis tot de artt. 12 lid 1 en 14 lid 1 GG. Inbreuken op art. 2 lid
1 GG zijn wel mogelijk, ook op sociaal-politieke gronden, maar zijn onder-
worpen aan het evenredigheidsbeginsel.137 Daar hetzelfde geldt voor in-
breuken op art. 12 lid 1 GG en art. 14 lid 1 GG, beperk ik me tot een be-
spreking daarvan.

Art. 12 lid 1 GG staat hier verder centraal, aangezien art. 14 lid 1 GG
alleen van belang is voor zover een inbreuk op de contractsvrijheid vermo-
gensconsequenties heeft en als zodanig de vrijheid van ondernemen aan-
tast.138 Bij kleine of beginnende bedrijfjes zouden hier problemen kunnen
ontstaan in het geval van een verplichte voorkeursbehandeling. Ik ben geen
serieus voorstel tegengekomen om voorkeursbehandeling ook reeds bij dit
soort bedrijres verplicht te stellen. Grotere bedrijven zullen niet gauw in
problemen komen, behalve wellicht bij zeer strikte en omvangrijke quota,
die voor meerdere groepen gelden.

Scholz en Schmitt Glaeser zijn van mening dat een imperatieve quotum-
regeling niet verenigbaar is met de °f grond van art. 12 lid 1 GG bestaande
contractsvrijheid van de werkgever.1 9 Alleen in het geval van monopolies,
dus wanneer de beroepskeuze van de werknemer ernstig beperkt is, zijn
wellicht dwingende quota toelaatbaar. Overigens heeft de werkgever een
grondwettelijk recht werknemers naar zijn eigen vrije beslissing aan te
stellen. Deze vrijheid gaat zover dat ook geen 'leistungsbezogene' quota
verplicht gesteld mogen worden.140 Wat volgens Schmitt Glaeser wel toe-
laatbaar is, zijn 'influenzierende' quota: zolang het de ondernemer vrij
staat om geen maatregelen te treffen om de ondervertegenwoordiging van

134. BVerfG 6, 32,36.

135.  Diirig in Maunz-Durig, Art. 2 Abs. 1  Rdnr 53.
136. Ibid.

137.  Diirig in Maunz-Durig, Art. 2 Abs. 1 Rdnr 63.
138. Scholz in Maunz-Durig, Art. 12 Rdnr 132; zie ook Friauf (1981b), p. 26-31.
139. Scholz in Maunz-Durig, Art. 12 Rdnr 152, Schmitt Glaescr (1982a), p. 60,

(19821)), p. 386; zie ook Denniger in de Sachverst ndigenanharung, p. 110.
140. Zie daarentegen Hohmann-Dennhardt, p. 48-52.
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vrouwen in zijn onderneming op te heffen, ook al gaat dat ten koste van
bijvoorbeeld subsidies die hij anders zou hebben gekregen, wordt de con-
tractsvrijheid niet geschonden.

141

Nu is de contractsvrijheid van de werkgever natuurlijk niet absoluut.
Volgens het Bundesverfassungsgericht zijn inbreuken crop wel mogelijk,
maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Het gerecht heeft daartoe een
aantal criteria opgesteld, zich baserend op de in het 'Apotheken-Urteil'
ontwikkelde 'Stufentheorie'.142 Een maatregel die inbreuk maakt op art. 12
lid 1 GG is gerechtvaardigd, indien hij

durch verniinftige Griinde des Gemeinwohls gerechtfertigt erschcint, die gewi:hlten
Mittcl zur Erreichung des verfolgtcn Zwecks geeignet und erforderlich sind und die
Beschriinkung den Betroffenen zumutbar ist.143

Dit is een formulering van het evenredigheidsbeginsel. De uitspraak waarin
hij voorkwam, betrof de toelaatbaarheid van de 'Schwerbehindertengesetz',
die de toets kon doorstaan. Volgens Schmitt Glaeser is bevordering van de
vertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijven niet te vergelijken met de
bevordering van de vertegenwoordiging van gehandicapten. De laatste berust
rechtstreeks op art. 1 lid 1 GG, waarin de waarde der mensen beschermd
wordt. De eerste valt niet binnen deze context.144

Ook Mengel acht de inbreuk op art. 12 lid 1 GG door dwingende quota
voor vrouwen niet in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. Als
het doel is het bestrijden van discriminatie, zowel directe als indirecte,
dan is quotering daarvoor niet een geschikt en vereist middel.145

Dix komt tot de conclusie dat maatregelen ter bevordering van de ver-
tegenwoordiging van vrouwen in bedrijven wel toelaatbaar zijn. Het legiti-
merende doel is de "faktische Durchsetzung des verfassungsrechtlichen
Gleichberechtigungsgrundsatzes" (namelijk art. 3 lid 2 GG).146 Vele mid-
delen, waaronder quota, zijn daarvoor geschikt, zelfs kwalificatie-onafhan-
kelijke, en tevens vereist, vanwege het feit dat alternatieven niet vol-
doen.147 Garbe-Emden komt tot eenzelfde conclusie, uitgaande van het doel
van een 'sociaal rechtvaardiger verdeling van levenskansen:148 Ook Hof-
mann acht ter bestrijding van het feit dat vrouwen niet overeenkomstig
hun aandeel in de bevolking vertegenwoordigd zijn in maatschappelijke

141. Schmitt Glaeser (1982a), p. 61-62, (1982b), p. 386; en zie Hohmann-Dennhardt, '
p. 48-52.
142. BVerfG 7, 377.
143.  BVerfG 57,139, 158-9.
144. Schmitt Glaeser (19828), p. 60 en in de Sachverstandigenanh6rung, p. 187.
145. Mengel, p. 538.
146.  Dix, p. 356.

147.  Dix, p. 361-6; zie in dezelfdc zin Slupik, p. 126-9 en 131.

148. Garbe-Emden, p. 169; zic ook Pfarr/Fuchsloch, p. 2204.
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posities, dwingende quota geschikt en vereist en dus in overeenstemming
met het evenredigheidsbeginsel.149

Formeel gezien komt voorkeursbehandeling ook in strijd met paragraaf
61la lid 1 van het Burgerliches Gesetzbuch.150 Met par. 611a BGB zijn in
ieder geval alle vormen van positieve actie voor vrouwen verenigbaar die
geen benadeling van mannen betekenen. Quota en streefcijfers zijn evenwel
niet toelaatbaar.151 Ook influenzierende' quota zijn volgens Schmitt Glaeser
strijdig met par. 61la BGB, omdat dit differentitringsverbod ook indirecte
benadeling op grond van geslacht omvat. Zowel Hanau als Schmitt Glaeser
zijn overigens van mening dat op dit punt par. 61la BGB veranderd moet
worden, zodat in ieder geval streefcijfers en 'influenzierende' quota weI
toelaatbaar zullen zijn.

Eich meent dat par. 61la BGB alleen een verbod van benadeling op grond
van geslacht inhoudt; bevoordeling op grond van geslacht is daarom toege-
staan zolang daaruit niet benadeling van een lid van het andere geslacht
volgt. De betreffende paragraaf wil juist kansengelijkheid voor een ieder
garanderen; het behelst dus zeker geen absoluut differentieringsverbod.152
Slupik is dezelfde opvatting toegedaan; par. 61la BGB moet geinterpreteerd
worden in het licht van de EG-richtlijn inzake gelijke behandeling, waar
het een uitvloeisel van is, en dat betekent volgens Slupik dat maatregelen
ter bevordering van de kansengelijkheid voor vrouwen - in het bijzonder
door het afbouwen van feitelijk bestaande ongelijkheden - ook volgens par.
61la BGB toelaatbaar zijn. Uit par. 61la BGB moet naar haar inzien niet
geconcludeerd worden dat leden van het mannelijk geslacht niet benadeeld
mogen worden ter verwezenlijking van dit doel.153

Waar zeer veel auteurs het over eens zijn, is de aanvaardbaarheid van quota

149. Hofmann, p. 257.
150. Par. 6118 lid 1 BGB luidt: "Der Arbeitgeber darf cinen Arbeitnehmer bei ciner
Vereinbarung oder ciner Massnahme, insbesondere bei der Begriindung des Arbeits-

verhiiltnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer KOndigung,
nicht wegen scines Geschlechts benachteiligen. Eine unterschiedlichc Behandlung

wegen des Geschlechts ist jedoch zulksig, soweit cine Vereinbarung oder eine
Massnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuubenden T tigkeit zum Gegenstand
hat und cin bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung fur diese Tatigkeit
ist. Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine Bc-
nachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen, triigt der Arbcitgeber die
Beweislast dafiir, dass nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche Griinde eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht unverzichtbare Vor-
aussetzung fur die auszuiibende Tiitigkeit ist."
151.  Hanau, p. 212, en in de SachverstJndigenanharung, p. 115.
152. Eich, p. 2329.
153. Slupik, p. 124-6.
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bij de toelating tot opleidingen.154 Deze kwestie valt ook binnen de wer-
kingssfeer van art. 12 lid 1 GG. Hier is in het geding een feitelijke gelijk-
heid van kansen om een vrije beroepskeuze te kunnen doen. Scholz spreekt
van een (partieel) sociaal recht op opleiding.155 Het Bundesverfassungsge-
richt heeft daartoe in het 'Numerus-Clausus-Urteil' de aanzet gegeven:

Aus dem in Art. 12 Abs. 1 GG gewahrleisteten Recht auf freie Wahl des Berufes und

der Ausbildungsstiitte in Verbindung mit dem allgemcinen Gleichheitssatz und dem
Sozialstaatsprinzip folgt cin Recht auf Zulassung zum Hochschulstudium. 156

Volgens Schmitt Glaeser moeten dwingende quota bij de toelating tot oplei-
dingen evenwel beperkt blijven tot die vakgebieden waar vrouwen (en even-
tueel leden van andere groeperingen) sedert lange tijd op onverdraaglijke
wijze ondervertegenwoordigd zijn.157

3.6 Conclusie

Inmiddels zijn vele landen in de Bondsrepubliek overgegaan tot het vaststel-
len van maatregelen die 'leistungsbezogene' quota of streefcijfers bevatten
voor de overheidsdienst.158 Zij volgen daarmee het advies dat Benda schreef
voor de stad Hamburg en dat nu als een algemene richtlijn beschouwd
wordt.

Benda houdt, uitgaande van het beginsel van gelijkheid van kansen,
vast aan een aantal voorwaarden voor de toelaatbaarheid van voorkeursbe-
handeling: ten eerste moet het gaan om een onverdraaglijk grote feitelijke
ongelijkheid op een bepaald terrein tussen mannen en vrouwen; ten tweede
dient ten aanzien van (andere) grondrechten een 'praktische Konkordanz'
bereikt te worden; en ten derde dient vooral ook in het concrete geval
rekening gehouden te worden met andere sociale belangen. De laatste twee
vereisten gaan in elkaar op voor zover die andere sociale belangen uitdruk-
king vinden in het 'Sozialstaatsprinzip'.

Het eerste door Benda gestelde vereiste sluit aan bij een door Schmitt
Glaeser gestelde voorwaarde. Volgens Schmitt Glaeser is het bestaan van
een onverdraaglijk grote feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
op een bepaald terrein een gegeven waar het recht mee rekening te houden
heeft. Hij ziet zich in die opvatting gesterkt door het Bundesverfassungs-
gericht dat een 'Nachholbedarf als een rechtens relevante categorie aan-

154. Schmitt Glaeser (19823), p. 63, (1982b), p. 386, Slupik, p. 123, Pfarr/Fuchsloch,
p. 2206, Hohmann-Dennhardt, p. 46, Simitis in de Sachverst ndigenanhdrung, p. 171.
155.  Schotz in Maunz-Durig, Art. 12 Rdnr 62
156. BVerfG 33, 303.
157. Schmitt Glaeser (1982a), p. 65.
158.  Onder andere Hamburg, Bremen en Nordrhein-Westfalen.
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merkt.159
Het Bundesverfassungsgericht heeft later in ieder geval bepaald dat een

maatregel die aanknoopt bij het onderscheid tussen mannen en vrouwen ge-
rechtvaardigd is, indien hij een 'Kompensation erlittener Nachteile' be-
°ogt.160 Deze rechtvaardiging vindt zijn grond in een interpretatie van het
gelijkheidsbeginsel van art. 3 GG in verbinding met het 'Sozialstaatsprin-
zip' van de artt. 20 en 28 GG.161

Het is mogelijk dat er zich een zekere consensus aftekent in de Bonds-
republiek rond het advies van Benda, en dat het Bundesverfassungsgericht
te zijner tijd een voorkeursregeling die voldoet aan de voorwaarden zoals

geformuleerd door Benda, niet strijdig met de grondwet zal achten, op
grond dat er sprake is van het sociaal gerechtvaardigd compenseren van
geleden nadelen. Een tweetal zaken zijn hierbij opvallend. Ten eerste staat
centraal de gelijkheid van kansen. Resultaatgerichte argumenten voor voor-
keursbehandeling, gebaseerd op de eis dat mannen en vrouwen feitelijk
gelijk zijn vertegenwoordigd in banen, worden in de Bondsrepubliek wel
met enige kracht verwoord, maar vinden geen aanhang bij de meerder-162

heid.
Het tweede dat opvalt is een verschil met het debat over voorkeursbe-

handeling zoals dat in de Verenigde Staten wordt gevoerd. Daar wordt nogal
eens vereist dat individuele, discriminerende daden worden gerdentificeerd,
voordat een voorkeursbehandeling gerechtvaardigd is. In de Bondsrepubliek
wordt een dergelijke identificatie niet vereist. Als er sprake is van compen-
satie van geleden nadelen, dan zijn die nadelen op een algemene, en niet
op een individuele basis vastgesteld. Dit verschil zou verklaard kunnen
worden uit het feit dat de Duitse compensatie-gedachte niet direct en
zonder meer afgeleid wordt uit het gelijkheidsbeginsel, maar uit de com-
binatie van gelijkheidsbeginsel en 'Sozialstaatsprinzip'. In de Verenigde
Staten wordt niet gemakkelijk een sociale dimensie toegekend aan het
gelijkheidsbeginsel. Compensatie kan dan ook volgens velen in de Verenigde
Staten slechts gegeven worden voor een inbreuk op een (klassiek) afweer-
recht, dus voor (aantoonbare) individuele discriminatie. Indien, zoals in de
Bondsrepubliek, mede een beroep op het 'Sozialstaatsprinzip' gedaan kan
worden, dan kunnen ook tekortkomingen in het garanderen van de uitoefe-
ning van een grondrecht (de objectief-rechtelijke dimensie) in aanmerking
komen voor compensatie. Wie er precies is tekort geschoten (of heeft
gediscrimineerd) kan dan veelal in het midden blijven.

Aansluitend bij een gedachte van Hesse, luidt Benda's tweede voorwaarde
dat er gestreefd dient te worden naar een 'praktische Konkordanz' in de

159. Schmitt Glaeser (19822), p. 45, (1982b), p. 388; BVerfG 25, 167, 183.

160. BVerfG 74, 163, 180.

161. BVerfG 74, 163, 179 en Benda, p. 135 e.v.
162. Zic Slupik, passim, Gait,e-Emden, passim, Raasch, passim en anderen.
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uitleg der grondrechten. Zoals Stern duidelijk maakt, is dit een vorm163

van interpretatie die plaats vindt in het kader van een toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel. Dit beginsel richt zich, algemeen gezien, op de
verhouding tussen middel en doel en op de verhouding tussen beoogde

rechtsgevolgen en andere rechtsgevolgen.
In de laatste jaren is in de Bondsrepubliek de aandacht voor het even-

redigheidsbeginsel enorm toegenomen, zowel van de kant van auteurs als
van de kant van rechters. Naast het gebruik ervan bij de toetsing aan art.
12 lid 1 GG, achten velen het tegenwoordig wenselijk het ook te gebruiken
bij toetsing aan andere grondrechten, waaronder het gelijkheidbeginsel.164

Omdat het evenredigheidsbeginsel een absoluut karakter van grondrechten
en een abstrakte rangorde van grondrechten afwijst en daarentegen een
genuanceerde toetsing vordert, lijkt het bij uitstek geschikt om ingebracht
te worden bij de toetsing van voorkeursbehandeling.

Een groot aantal auteurs heeft inmiddels gewezen op het feit dat het
Bundesverfassungsgericht in de laatste tijd in veel gevallen ten aanzien
van het algemene gelijkheidsbeginsel van art. 3 GG een genuanceerdere
toets toepast dan de willekeurtoets. Men spreekt al van een nieuw ontstane
vaste rechtspraak.165 In de nieuwe formulering is het zo dat het gelijk-
heidsbeginsel geschonden wordt, indien

eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders

behandelt wird, obwohl zwischen beiden keine Unterschiede von solcher Art und
Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen kdnnen.

166

Men spreekt hier van een toetsing aan het evenredi heidsbeginsel en ziet
deze toetsing als strenger dan de willekeurtoets.1 7 (De laatste vroeg
immers slechts naar een 'sachlich einteuchtende Grund' om een ongelijke
behandeling te rechtvaardigen.)

Hoewel het Bundesverfassungsgericht zich bij de toetsing aan het gelijk-
heidsbeginsel niet wenst te binden aan een vaste structuur, waaraan in-

168houdelijke criteria zouden zijn te ontlenen, zijn in de literatuur wel
allerlei pogingen ondernomen om tot een nadere structurering te komen.

163. Stern (1988), p. 930.
164. O.a. Klocpfer, p. 58 e.v.
165. Zo bijvoorbeeld rechter Katzenstein, BVerfG 74, 28. (Hoewel de nicuwe for-
mukring vooral door de cerste senaat van het Bundesverfassungsgericht gehanteerd

wordt.)
166. Zie onder andere BVerfG 55, 72, 88; 60, 123, 133 e.v, 65, 104, 112 e.v.; 65,
377,384; 66, 234, 242; 67,231, 236; 68, 287, 301; 73,301, 321; 74, 203,217; 75,78,
105.

167. Zie o.a. Hesse (1988), p. 171, Maass, p. 19, Schoch, p. 876, Wendt, p. 781, cn
Robbers, p. 751.
168. Schoch, p. 874.
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Hieruit blijkt dat een aantal vereisten in de evenredigheidstoets centraal
staat. Allereerst dient de aangewende differentiflring geschikt te zijn ter
verwezenlijking van het gestelde doel. Voorts dient de differentiering ver-
eist te zijn ter verwezenlijking van het gestelde doel; hier gaat het om
de vraag naar de omvang van de verschillende gevolgen der differentiering.
En tenslotte dient de differentiBring 'sachangemessen' te zijn, dat wil
zeggen dat er (in engere zin) evenredigheid dient te bestaan tussen de
gevolgen van de differentiering en het belang van het nagestreefde doel.
De eerste twee vereisten knopen aan bij de aard van de als differentia-
tiecriteria genomen verschillen tussen groepen; het laatste sluit aan bij het
gewicht der gevonden verschillen.169 Sommigen splitsen deze criteria veel
verder uit, zoals bijvoorbeeld Wendt en Schoch, anderen beperken ze tot
twee criteria door de laatste te zien als onderdeel van de eerste twee.170

Hesse wijst erop dat in een representatieve democratie het Verfassungs-
gericht zich alleen mag inlaten met een controle die niet in politiek bedrij-
ven omslaat, en dat de willekeurtoets dus nooit geheel verlaten mag worden
ten gunste van de nieuwe formulering. De willekeurtoets blijft altijd de
grondregel.

171

Door een aantal auteurs wordt erop gewezen dat de nieuwe toetsing
door het Bundesverfassungsgericht sterke gelijkenis vertoont met de toetsing
door het Amerikaanse Supreme Court. De willekeurtoets is niet anders dan
de 'rational basis test'; de tegenwoordig vaak toegepaste gelaagde toetsing
aan het evenredigheidsbeginsel komt overeen met een strengere vorm van
'scrutiny', zoals gehanteerd door het Supreme Court.172 Vooral de toetsing
aan de bijzondere gelijkheidsrechten in de Duitse grondwet komt volgens
Hesse en Kommers overeen met de strengere toetsing door het Supreme
Court in de gevallen dat dezelfde criteria tot een ongelijke behandeling
hebben geleid. 173

Dat deze nieuwe wijze van toetsen niet beperkt blijft tot het algemene

gelijkheidsbeginsel, zou kunnen blijken uit het genoemde oordeel van het
Bundesverfassungsgericht, waarin een compensatie van geleden nadeel als
rechtvaardiging wordt geaccepteerd om vrouwen te bevoordelen. In dat
oordeel worden die voordelen "nicht allzu erheblich' genoemd.174 Er dient
dus volgens het Bundesverfassungsgericht een zekere evenredigheid te
bestaan tussen de voordelen die aan vrouwen worden toegekend en het
daarmee gepaard gaande nadeel voor mannen. De vraag of andere middelen
niet geschikter zouden zijn, werd door het gerecht niet beantwoord, aan-
gezien dan in de beleidsvrijheid van de wetgever zou worden getreden.

169.  Zie voor deze vereisten Wendi, p. 781 c.v. en Schoch, p. 874 c.v.
170. Zic Maass, p. 21.

171. Hesse (1984), p. 191.
172. Zie Maass, p. 17, 18 en 21, Hesse (1984), p. 197-8
173. Hesse (1984), p. 198, cn Kommers, p. 46.
174. BVerfa 74, 163, 181.
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Aangezien het Bundesverfassungsgericht in deze uitspraak heeft duidelijk
gemaakt dat maatregelen die differentieren naar geslacht, grondwettelijk
toelaatbaar zijn, indien zij een belangrijk doel dienen als het compenseren
van geleden nadelen en niet onevenredig belastend zijn, is het mogelijk dat
het Bundesverfassungsgericht sommige vormen van voorkeursbehandeling van
vrouwen, zoals bijvoorbeeld die vormen die voldoen aan de voorwaarden
zoals gesteld door Benda, te zijner tijd grondwettelijk toelaatbaar zal
achten.175 Door veel auteurs wordt voor de toetsing van voorkeursbehande-
ling aan de grondwet, toepassing van de evenredigheidstoets in ieder geval
aanbevolen.176

175. Ecn mogetijkc, vrij strikte manier waarop de toctsing van ecn voorkeursbe-

handeling door het Bundesverfassungsgericht zou kunnen uitvallen, wordt getoond
door de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen van 23
oktober 1990; zic par. 3.4 bij noot 129.
176. O.a. Hofman, p. 257, Dix, p. 356, Pfarr/Fuchsloch, p. 2206, Robbers, p. 757, cn
inhoudelijk ook Renda, p. 135, 147-8, en 155-6.



118

HOOFDSTUK 4

GELIJKHEID ALS BEGINSEL

4.1 Inleiding

Uit het onderzoek naar opvattingen over de verhouding tussen het gelijk-

heidsbeginsel en voorkeursbehandeling in de Verenigde Staten en Duitsland,
blijkt dat op vele manieren over die verhouding te denken valt. De inter-
pretatie van het gelijkheidsbeginsel heeft in al die opvattingen een schar-
nierfunctie. Het gelijkheidsbeginsel lijkt op vele wijzen uit te leggen, die
vaak met elkaar in strijd zijn.

In het recht vervult het gelijkheidsbeginsel een elementaire functie.
Maar wat is de aard van dat gelijkheidsbeginsel? Verbiedt het intrinsiek
het gebruik van bepaalde differentiatiecriteria? Heeft het een intrinsieke
band met (een bepaalde vorm van) gelijkheid in de samenleving? Of betref-
fen rechtsgelijkheid en maatschappelijke gelijkheid autonome sferen waar-
tussen hooguit contingente, dat wil zeggen niet-n008171,kelijke, banden
bestaan? Kortom, wat zijn criteria voor gelijkheid, of waaraan zijn ze te
ontlenen?

Nu is gelijkheid, in het recht of in de samenteving, nooit zomaar gelijk-
heid zonder meer; het is altijd een normatieve gelijkheid, een gelijkheid die
gebaseerd is op de gelding van bepaalde normen.1 In een andere zin zou
gezegd kunnen worden dat de gelding van normen juist mede is gebaseerd
op het gelijkheidsbeginsel. De gedachte dat mensen in beginsel gelijk zijn
ligt immers ten grondslag aan onze opvattingen van het recht. De vraag
kan dus gesteld worden wat het betekent te spreken over gelijkheid als
beginsel. Wat is de verhouding tussen de gelijkheid van mensen in een
fundamentele zin en het normatieve gelijkheidsbeginsel?

Dit hoofdstuk is geschreven vanuit de gedachte dat over gelijkheid in
een normatieve zin niet ten principale gesproken kan worden zonder dat
duidelijk is gemaakt wat onder gelijkheid in een fundamentele zin verstaan
moet worden. Wit men uitspraken doen in controversidle kwesties als de
verhouding tussen voorkeursbehandeling en het gelijkheidsbeginsel, dan kan
niet volstaan worden met een simpele verwijzing naar geldende (rechts-)nor-
men, maar dan zal opgehelderd moeten worden wat de verhouding is van
de relevant geachte normen tot het gelijkheidsbeginsel in fundamentele

1. "Gelding" hier in de betekenis van 'bindende kracht", niet slechts in juridische
zin, maar in morek zin.
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zin. Dit hoofdstuk beoogt althans enige helderheid te verschaffen in dezen.

Hedendaagse gelijkheidsopvattingen gaan veelal uit van politiek-filoso-
fische, ethische, epistemologische en antropologische vooronderstellingen
die in en na de Verlichting zijn geformuleerd. Omdat een systematische
analyse van het gelijkheidsbeginsel niet goed mogelijk is zonder inzicht in
de betekenis van die vooronderstellingen in de oorspronkelijke theorieen,
bevat dit hoofdstuk in paragraaf 4.2 en 4.3 een beschouwing van enkele

belangrijke oorspronkelijke gedachten en de daarin uitgedrukte gelijkheids-
opvatting. Omdat het belangrijkste onderscheid in die opvattingen de tegen-
stelling tussen (klassiek-)liberale en collectivistische opvattingen betreft,
zijn de theorieen en de paragrafen naar dat onderscheid ingedeeld.

In paragraaf 4.4 ga ik nader in op het persoonsbegrip dat in de bespro-
ken theorieiln naar voren komt. Het recht doen aan de persoon maakt deel
uit van de grondslag van alle theoriedn van rechtvaardigheid en recht. Als
in het recht personen gelijk behandeld dienen te worden dan is het van
belang te weten wat verstaan moet worden onder die persoon. Om de so-
ciale dimensie van het persoon-zijn niet uit het oog te verliezen, moet het
recht onvermijdelijk uitgaan van een ruim persoonsbegrip. Zowel Rawls als
Habermas hebben getracht recht te doen aan die sociale dimensie van ons
bestaan. Het is daarom interessant te bezien hoe zij de fundamentele gelijk-
heid van mensen zien en wat hun opvatting is over de wijze waarop tot
een normatief gelijkheidsbeginsel geconcludeerd kan worden. Dit beslaat
respectievelijk paragraaf 4.5 en 4.6. Beiden hanteren een zuiver procedureel

uitgangspunt in hun theorieen: vertrekkend vanuit zeer beperkte vooronder-
stellingen menen zij een volledige sociaal-politieke ethiek te kunnen for-
muleren. Geen van beide theoriean bevat naar mijn mening een goed begrip

van waar het om gaat als recht gedaan moet worden aan de persoon. In
beide theorieen wordt het respect dat gelijkelijk aan personen verschuldigd

is, door middel van de gehanteerde uitgangspunten gereduceerd tot het
respect dat aan abstracte, gedecontextualiseerde, volledig rationele, en in
deze opzichten gelijke, personen verschuldigd zou zijn.

In de slotparagraaf (4.7) betoog ik dat alle zuiver procedureel opgezette

theorietn, waarin dergelijke reducties onvermijdelijk zijn, te kampen hebben
met een onaanvaardbaar betekenisverlies voor het handelen in een concrete
samenleving. Betekenisvolle procedures voltrekken zich alleen binnen de
communicatie van mensen in een concrete samenleving. Zij reduceren dus
niet reeds door hun eigen begrippelijke structuur de veelheid van maat-

schappelijke waarden, maar laten interpretaties van waarden over aan
mensen die in een concrete situatie afwegingen moeten maken ten aanzien
van waarden en belangen. Het gelijkheidsbeginsel drukt dan ook niet een
fundamentele gelijkheid van mensen uit op een abstract niveau, maar houdt

een gelijkheid van mensen in als lid van de communicatiegemeenschap
waarvan zij decl uitmaken. Die verhouding is bepalend voor de betekenis
van het normatieve gelijkheidsbeginsel. Het instandhouden van een com-
municatieve gemeenschap houdt in ieder geval in dat er geen grote feite-

lijke ongelijkheden bestaan. Dit zou men een elementair aspect van de
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sociale dimensie van het gelijkheidsbeginsel kunnen noemen. Maar overigens
wordt het gelijkheidsbeginsel bepaald door de concrete betekenis van waar-
den en belangen in een samenleving. Om tot uiting te laten komen dat het
hier om een afweging gaat, kan het gelijkheidsbeginsel aangeduid worden
als een evenredigheidsbeginsel: het handelen moet beoordeeld worden naar
een afweging van de gevolgen die het heeft voor te dienen belangen. Het
waarderende element in deze beoordeling is zowel gelegen in het rangschik-
ken der belangen als in het kwalificeren der gevolgen.

Het starten van het onderzoek bij politiek-filosofische theorieen van de
Verlichting betekent niet dat voordien niet ook belangrijke en invloedrijke
theorietn op dat terrein zijn geformuleerd. Indien men evenwel spreekt
over gelijkheid en het gelijkheidsbeginsel in de rechtsstaat, dan ligt het
startpunt van het onderzoek bij de Verlichting voor de hand. In 66n opzicht
echter niet, en dat is waar het de formulering van het normatieve gelijk-
heidsbeginsel als zodanig betreft. Deze is ontleend aan de politieke filosofie
van Aristoteles: behandel gelijk wat gelijk is en behandel het ongelijke
ongelijk, naar de mate van ongelijkheid.2 Aristoteles was zich er terdege
van bewust dat het beginsel, zo geformuleerd, niet meer uitdrukt dan een
proportionaliteits- of evenredigheidseis: de verschillen die men aanbrengt
dienen gerechtvaardigd te zijn door redenen die verwijzen naar het gewicht
van relevante belangen. Zowel in de Ethica Nicomachea als in de Politica
stelt Aristoteles aan de orde de vraag welke soort gelijkheid in het geding
is. Voor Aristoteles is het deugdzame karakter het criterium dat bepaalt in
welke opzichten mensen gelijk behandeld dienen te worden. In deugdzaam-
heid nu bestaan er grote verschillen tussen mensen. Gelijke behandeling
impliceert derhalve niet opheffing van sociale onderscheidingen, maar het
respecteren ervan; het betekent het erkennen van het meerwaardige als
meerwaardig.

De overtuiging dat het noodzakelijk is bepaalde onderscheidingen te
respecteren als we spreken over gelijkheid, is ons niet vreemd. Hier ligt de
basis voor de gedachte dat gelijke behandeling maatschappelijke ongelijkheid
teweeg kan brengen. De vraag is natuurlijk welke onderscheidingen relevant
zijn en dus gerespecteerd dienen te worden en welke niet. Aristoteles was
ervan overtuigd dat er natuurlijke ongelijkheden tussen mensen bestaan
die als zodanig relevant zijn. Het deugdzame karakter van een persoon is
goeddeels bepaald door de natuur; er zijn nu eenmaal natuurlijke verschillen
tussen Grieken en niet-Grieken, tussen slaven en (andere) burgers van de
polis, tussen vrouwen en mannen. Maar ook vanwege de cultuur van de polis
kunnen bepaalde verschillen relevant zijn; alleen de vrije en van dagelijkse
beslommeringen gevrijwaarde man heeft voldoende mogelijkheden om de
deugd te beoefenen en persoonlijke volmaaktheid te bereiken.3 De Aris-

2. Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1131a25-32, en Politica, 1282b15-1284a2.

3.  Zie hierover Verhaeghe, p. 124-165.
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totelische gelijkheidsopvatting is zo gekoppeld aan een teleologische visie
op de moraal: normen worden bepaald door de natuurlijke, objektieve crite-
ria van het ideate leven als goed en deugdzaam burger in de polis.

In de rechtsstaat zijn differentiatiecriteria niet gebaseerd op een natuur-
lijke ongelijkheid van mensen en zij worden niet zonder meer bepaald door
de cultuur als betrof het een objectieve ordening die slechts gereflecteerd
wordt in het leven van mensen. De gelijkheidsopvattingen in de hedendaagse
rechtsstaat gaan juist uit van een fundamentele natuurlijke gelijkheid van
mensen.

Het concept van een natuurlijke gelijkheid van mensen is ouder dan de
moderne tijd. Reeds de Stoa kende het: alle mensen delen op grond van hun
redelijkheid in de goddelijke logos en zijn daarom gelijk. Ook in het chris-
tendom is de idee van een natuurlijke gelijkheid reeds eeuwenlang aanwezig:
iedereen is gelijk voor God. De verwerkelijking van deze gelijkheid vindt
evenwel pas plaats in het hiernamaals; maatschappelijk gezien had zij feite-
lijk geen consequenties.

Pas in de 17de eeuw wordt de idee van een natuurlijke gelijkheid van
mensen geseculariseerd en krijgen gelijkheidsidealen daadwerkelijk betekenis
voor de menselijke betrekkingen in het ondermaanse, zij het dat zeker in
die tijd niet ideeen van maatschappelijke gelijkheid overheersen. Deze
secularisering van het gelijkheidsidee komt tot stand in samenhang met de
opkomende aandacht voor het individu: in politieke theorieen komt, in over-
eenstemming met het nieuwe wereldbeeld, de gedachte naar voren dat de
samenleving niet een boven alle individuen uitstijgende reele entiteit is
met een statische, hierarchische opbouw, maar slechts het veranderlijke
totaal van handelende individuen. Hobbes en Locke passen deze gedachte
toe en vertalen de natuurlijke gelijkheidsidee in het burgerlijke gelijkheids-
ideaal, uitgedrukt in de notie van een juridische gelijkheid. Later gaan
Kant en andere lit)eralen eveneens uit van de vrijheid en gelijkheid van
mensen en formuleren juridische gelijkheidsbegrippen.

Deels in reactie op de liberate politieke theorieiln, ontstaat er ook een
stroming in de politieke filosofie die niet een individualistisch uitgangspunt
kiest. In deze stroming wordt het juridische gelijkheidsbegrip in toenemende
mate bekritiseerd, en wel het meest radikaal door Marx.

In de volgende paragraaf komt een aantal klassiek-liberale gelijkheidsop-
vattingen aan de orde. In paragraaf 4.3 staan enkele belangrijke collectivis-
tische gelijkheidsopvattingen centraal.

4.2 Klassiek-liberale gelijkheidsopvattingen

De klassiek-liberate gelijkheidsopvattingen kan men, sterk schematiserend,
onderscheiden in twee soorten: de ene soort gaat ervan uit dat mensen
fundamenteel gelijk zijn in het bezit van een rationeel vermogen om morele
regels te leren kennen en daarnaar te handelen en om verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen leven. Deze gelijkheidsopvatting wordt uitgedragen
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door onder anderen Locke en Kant, hoezeer ze overigens ook verschillen in
hun aanpak. De andere gaat ervan uit dat mensen fundamenteel gelijk zijn
in hun capaciteit om gevoelens van genot en pijn te ervaren. Deze gelijk-
heidsopvatting wordt uitgedragen door de utilisten Bentham en J.S. Mill,
met als voorloper Hobbes. Het is niet zo dat er een strikte dichotomie
tussen gevoelens en rationaliteit bestaat in het werk van alle genoemde
filosofen; wel is het mogelijk te onderscheiden in uitgangspunten en nadruk
in de verschillende theorieitn.

De aanwezigheid van een rationeel vermogen leidend tot kennis van de
morele wet is voor Locke en Kant het belangrijkste politiek relevante
aspect van de mens. Het verschaft hun een theoretische grondslag voor de
rechtvaardiging van een liberale staat. Beiden trachtten op deze wijze een
alternatief te ontwikkelen voor de hierarchisch-teleologische opvattingen
van de samenleving en de absolutistische opvattingen van de staat in het
voor hen nabije verleden.

Voor Locke zijn alle mensen in de natuurtoestand gelijk: als afgezien
wordt van maatschappelijke instituties en hun historische ontwikkeling,
hebben mensen gelijke rechten. Deze zijn te kennen met behulp van de
rede.4 Op grond daarvan is een gelijke vrijheid voor ieder te postuleren.
In de natuurtoestand heerst dus niet een volledige gelijkheid in capacitei-
ten, een antropologisch gelijkheidsbegrip, maar een moreel gelijkheidsbe-
grip, dat een opdracht inhoudt aan een ieder om zijn redelijke vermogens
aan te wenden voor het leren kennen van en handelen naar de natuurwet.
De gelijke rechten die ieder heeft op bescherming van leven, vrijheid en
eigendom, zijn samen te vatten onder het recht op eigendoms, omdat ieder-
een zijn eigen persoon in eigendom heeft.6 Eigendom van zichzelf impliceert
eigendom van eigen leven en lichaam en de vrijheid daarmee te doen wat
men wil. Het individu bepaalt zijn leven zelf in en door zijn eigendom,
onafhankelijk van anderen. Deze eigendom is aan het individu zelf voor-
behouden; hij kan en mag daarvan geen afstand doen. Eigendomsrechten
zijn zo in Locke's theorie een metafoor voor mensenrechten.

Deze eigendom van zichzelf is niet alleen van belang in Locke's theorie,
omdat het een voorwaarde is voor de stelling dat ieder individu volledig
zelfstandig besluiten neemt, waaronder het besluit om in te stemmen met
een sociaal contract dat de rechtvaardiging vormt voor het handelen van
de overheid, maar ook omdat hij er een wijze van eigendomsverkrijging op
baseert. Alle zaken die nog niet iemands eigendom zijn en waarmee iemand
zijn arbeid 'vermengt', worden zijn eigendom, stelt Locke.7 Het is mogelijk
dat dit principe van eigendomsverkrijging geldt, omdat er op de wereld nog

4.  Locke, Two Treatises of Government, 2nd Treatisc, p. 289.
5. Ibid., p. 368.
6.  Ibid., p. 305.
7. Ibid., p. 306.
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ruim voldoende zaken niet iemands eigendom zijn. En omdat er nog genoeg
over is voor anderen om door middel van arbeid te verwerven, is het
slechts noodzakelijk om een bescherming van eenmaal verworven eigendom
te garanderen.

Deze garantie dient geboden te worden door de staat ('Commonwealth').
Het middel dat de staat daartoe in handen heeft is de wet. Hoewel de
wetgevende macht de hoogste macht is in de staat, (--) it is not, nor can
possibly be absolutely arbitrary over the lives and fortunes of the people:8
De wetgever dient het welzijn van het volk op het oog te hebben en dient
wetten vast te stellen die algemeen van aard zijn en gelijkelijk voor ieder-
een gelden, "not to be varied in particular cases, but to have one rule for
rich and poor, for the favourite at court, and the countryman at ploughw.9
Omdat de natuurlijke omstandigheden zodanig zijn, dat het voor ieder
mogelijk is zoveel eigendom te vergaren als hij kan gebruiken, is het vol-
doende dat er deze gelijkheid voor de wet bestaat. De gelijkheid van een
ieder voor de wet, waarin de bescherming van de eigendom en de vrijheid
van eigendomsverwerving wordt gegarandeerd, staat borg voor de mogelijk-
heid van het leiden van een vrij en zelfstandig leven.

Indien deze garantie door het recht wordt gegeven, dan is ieder individu
zelf verantwoordelijk te houden voor de maatschappelijke positie waarin hij
zich bevindt. De maatschappelijke ongelijkheid die er ontstaat, is niet een
zaak die het recht aangaat, maar is te wijten aan verschil in persoonlijk
initiatief. De gelijkheid voor de wet sanctioneert maatschappelijke ongelijk-

heid, vanwege de rechtens veronderstelde vrijheid van ieder individu: ieder
bezit de volledige eigendom van (heerschappij over) zichzelf, en is dus
volledig autonoom te beslissen over zijn eigen leven. Omdat in de praktijk
in dit opzicht de 66n vrijer is dan de ander, en maatschappelijke ongelijk-
heid niet alleen aan verschil in persoonlijke beslissingen is te wijten, is er
een spanning tussen de theorie en praktijk van Lockes leer te onderkennen.
Deze spanning vloeit voornamelijk voort uit zijn eigendomsopvatting en
uit de daarmee corresponderende individualistische waardenopvatting: de
capaciteit van het individu om zijn leven geheel onafhankelijk vorm te
geven in en door zijn eigendom vertegenwoordigt de hoogste waarde in de
theorie van Locke, en die waarde bestaat slechts voor het individu.

Kant is het goeddeels eens met de uitkomsten van de theorie van Locke,
maar verschilt van hem in een fundamenteel opzicht, waar hij schatplichtig
is aan Rousseau. Kant en Rousseau hanteren een aantal gelijke kennisthe-
oretische vooronderstellingen, waaronder ecn opvatting over vrijheid: vrij-
heid houdt in gehoorzaamheid aan de wet die men zichzelf geeft. Beginselen
voor het handelen liggen niet geprecodeerd in een natuurwet, maar zijn
een produkt van de redelijke wil. Net als Rousseau stelt Kant dat de vrij-

8. Ibid., p. 373.
9. Ibid., p. 381.



124

heid van de mens niet in zijn natuur gegrond is, maar in de onafhanke-
lijkheid die hij ten opzichte van natuurlijke drijfveren verwerft door de
zedelijke autonomie van zijn wil. Deze mogelijkheid om zich te richten
naar de eigen rede, komt aan alle mensen op gelijke wijze toe. Hierin
bestaat de waarde van een mens, die door een ieder in acht genomen dient
te worden.

Und so war der Mensch in eine Glcichheit mit allen vernunftigen Wesen, von wei-
chem Range sie auch sein magen, getreten [-]: niimlich, in Ansehung des An-
spruchs, selbst Zweck zu sein, von jedem anderen auch als cin solcher geschiitzt,
und von keinem bloss als Mittel zu anderen Zwecken gcbraucht zu werden. Hierin,
und nicht in der Vemunft, wie sic bloss als cin Werkzcug zu Befriedigung der man-
cherki Neigungen betrachtet wird, steckt der Grund der so unbeschrankten
Glcichheit des Menschen, selbst mit h8heren Wcsen, die ihm an Naturgaben sonst

Ober alle Vergleichung vorgehen mkhten, deren keines aber darum cin Recht hat,
10iiber ihn nach blossem Belieben zu schalten und zu walten.

Kant baseert aldus de gelijkheid niet op de vrijheid in een natuurtoestand,
maar op een transcendentale vrijheid. Deze vrijheid is, vanuit de ethiek
gezien, niet slechts beperkt door andermans vrijheid, maar is een vrijheid
bepaald door de imperatieven van de rede. Daarom ook "ist ein freier Wille
und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei'.11 Voor alle wezens die
over de rede kunnen beschikken geldt de categorische imperatief, die in
66n der formuleringen luidt: "handle so, als ob die Maxime deiner Handlung
durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte".12 Hande-
len in overeenstemming met de categorische imperatief wordt gevorderd
door de ethiek. In een samenleving kan echter niet van iedereen verwacht

..worden dat hij zijn plichten nateeft alleen vanuit ziJn innerlijke, morele
overtuiging. Kant formuleert dan ook als universeel rechtsprincipe: "handle
8usserlich so, dass der freie Gebrauch deiner Willkur mit der Freiheit von
jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kunne..13
Voor het recht is het dus voldoende, dat ieder zijn vrijheid is gegarandeerd.
De staat dient volgens Kant gebaseerd te zijn op rechtsbeginselen die, net
als in de theorie van Locke, slechts het feitelijke handelen betreffen en
niet de gezindheid waarmee gehandeld wordt. Het individu is, binnen de
grenzen van het recht, volledig vrij te handelen naar eigen wensen, inzich-
ten en doelstellingen. Het postuleren van deze vrijheid leidt ertoe, dat het
ook in de theorie van Kant in beginsel mogelijk is, dat er spanning bestaat
tussen rechtsgelijkheid en maatschappelijke gelijkheid. De aard van die
spanning wordt bepaald door Kants opvatting van de grondslagen van de

10. Kant, Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte, p. 91.
11. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 447.
12.  Ibid., 421.

13.  Kant, Die Metaphysik der Sitten, p. 338.
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rechtsstaat.
Volgens Kant zijn er drie principes waarop een rechtsstaat is gebaseerd,

namelijk:

1. Die Freiheit jedes Gliedes der Soziet t, als Menschen.
2. Die Gleichheit desselben mit jedcm andcren, als Untertan.
3. Die Sclbstdndigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Wesens, als Biirgers.

14

Deze principes zijn a priori idee8n van de rede: niet alleen in moreel
opzicht zijn ze dwingend, ook in logisch opzicht dwingen ze, aangezien
men zonder hen zich zelfs geen begrip kan vormen van een liberate, burger-
lijke staatsinrichting.

Met name het tweede principe is hier van belang. We zijn gelijk, stelt
Kant, als subjecten van een soeverein, dat wil zeggen, er dient een formele
gelijkheid tussen burgers van een staat te bestaan: een gelijkheid voor de
wet. Formele gelijkheid impliceert echter geen materiele gelijkheid.

Diese durchgiingige Gleichheit der Menschen in einem Staat, als Untertanen desscl-

ben, besteht aber ganz wohl mit der grdssten Ungleichheit, der Menge, und den
Graden ihres Besitztums, es sci an k6rperlicher oder Geistesuberlegenheit Ober
andere, oder an Gliicksgiitern ausser ihnen und an Rechten Oberhaupt (deren es
vicle geben kann) respektiv auf andere; so dass des cinen Wohlfahrt sehr vom Wil-
len des anderen abhY:ngt (des Armen vom Reichen), dass der eine gehorsamen muss
(wic das Kind den Eltern, oder das Weib dem Mann) und der andere ihm befiehlt,
dass der cine dient (als Tagldhner) der andere lohnt, u.s.w. Aber dem Rechte nach

([-] welches die Form Rechtens, nicht die Matcric oder das Objekt, worin ich ein
Recht habe, betrifft) sind sic dennoch, als Untertanen, alle einander gleich.15

Deze materidle ongelijkheid nu is volgens Kant alleen te rechtvaardigen
door het bestaan van een formeel gelijk recht op eigendom: iedereen dient
het recht te hebben om in een eerlijke 'competitie' eigendom te verwerven.
Eigendom stelt mensen in staat hun vrijheid ook uit te oefenen, hetgeen
een voorwaarde is voor het zijn van een actieve, zelfstandige burger, die
volledig kan participeren in de rechtsstaat. Als ieder in staat gesteld wordt
eigendom te verwerven, dan is het slechts te wijten aan zijn wil indien
iemand daar niet in slaagt. Kant is dan ook voorstander van een gelijkheid
van kansen voor een ieder:

Aus dieser Idee der Gleichheit der Menschen im gemeinen Wcsen als Untertanen

geht nun auch die Formel hervor Jedes Glied desselben muss zu jeder Stufe eines

Standes indemselben (die cincm Untertan zukommen kann) gelangen durfen, wozu
ihn sein Talent, scin Fleiss und sein Gluck hinbringen k6nnen. [-1 Man kann ihn

14. Kant, Ucber den Gemeinspruch..., p. 145, en Die Metaphysik der Sitten, p. 432

15.  Ibid; p. 147.
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in jedem Zustande fiir glucklich annehmen, wenn cr sich nur bewusst ist, dass es
nur an ihm selbst (seinem Verm6gen, oder ernstlichen Willen) oder an Umstanden,
die er keinem andercn Schuld geben kann, aber nicht an dem unwiderstchlichen
Willen anderer liege, dass er nicht zu gleicher Stufe mit anderen hinaufsteigt, die,
als wine Mituntertanen, hierin, was das Recht betrifft, vor ihm nichts voraus ha-
ben.

16

Maatschappelijke ongelijkheden zijn dus gerechtvaardigd, indien ze zijn
ontstaan door natuurlijke oorzaken, en niet als ze zijn ontstaan door wils-
oplegging van anderen. Maar Kant laat zich er niet over uit wat precies
een gelijkheid van kansen betekent en welke eisen deze gelijkheid stelt
aan het staatsoptreden.

Locke en Kant verbinden hun uitgangspunt van een gelijke redelijkheid
met een opvatting van gelijke waardigheid van individuen: ieder komt ge-
lijke waarde toe, omdat ieder de potentie heeft om in vrijheid zijn hande-
len en dus zijn leven vorm te geven. Geen van beiden verbindt daar ver-
gaande conclusies in maatschappelijk opzicht aan; slechts voor de wet is
men gelijk. Zij verschillen evenwel op een belangrijk punt in de wijze
waarop ze overigens uitdrukking geven aan die gelijkwaardigheid. Locke
vertaalt het aan ieder toekomende respect in eigendomsrechten en stelt de
bescherming hiervan als doel van het maatschappelijk contract. Kant
spreekt van de mens als doel in zichzelf, maar laat in het midden welke
uitdrukkingsvorm de zelfbepaling van het individu aanneemt of dient aan te
nemen. Voor Kant is eigendom niet een natuurlijk recht, maar een juridi-
sche constructie die pas betekenis krijgt door het sluiten van een hypo-
thetisch contract waarmee alle burgers kunnen instemmen. Door middel van
dit op Rousseau geinspireerde hypothetische contract wordt de waardig-
heid van iedere persoon gerepresenteerd in de grondslag voor het politieke
handelen. De politieke filosofie van Kant biedt aldus aanknopingspunten om
te pleiten voor andere, universeel gerechtvaardigde maatschappelijke- en
(impliciet) eigendomsverhoudingen. Indien immers allen zouden moeten
kunnen instemmen met de verdeling van goederen en kansen in de samen-
leving dan is daarmee een criterium gegeven met behulp waarvan gepleit
kan worden voor een grotere feitelijke maatschappelijke gelijkheid. Dit
criterium vormt de basis voor de twintigste-eeuwse pogingen om door
middel van een op consensus gerichte procedure de gelding van normatieve
beginselen aannemelijk te maken.17

Kant gaat evenwel uit van een scheiding tussen natuur en rede, tussen
factoren die feitelijk het handelen bepalen, zoals natuurlijke strevingen,
gevoelens en feitelijke omstandigheden, en het abstracte inzicht dat ont-
leend wordt aan de ratio. Dat betekent dat de imperatieven van de rede

16. Ibid., p. 147, 149.
17.  Zie de theoricen van Rawls en Habermas in resp. par. 43 en 4.6.
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uit zichzelf geen inhoudelijke bepaling van de (formele) beginselen van de
rechtsstaat mogelijk maken.18

Lijnrecht tegenover Kant staat een stroming in het liberalisme die geen
scheiding ziet tussen natuur en rede. Deze stroming gaat uit van een ande-
re, eveneens klassieke, liberale gelijkheidsopvatting gebaseerd op de stel-
ling dat mensen gelijk zijn in hun capaciteit om genot- en pijngevoelens te
ervaren.

Hobbes heeft voor degenen die zich op dit uitgangspunt stellen, voor-
werk verricht:

Nature hath made men so equal, in the faculties of the body, and mind; as that

though there be found one man sometimes manifestly stronger in body, or of

quicker mind than another; yet when all is reckoned together, the difference be-

tween man, and man, is not so considerable, as that one man can thereupon claim

to himself any benefit, to which another may not pretend, as well as he.
19

In een toestand waarin geen sociale regels gelden en waarin niet 66n in-
dividu zich van meer macht dan een ander heeft verzekerd, kortom in een
'state of nature', staat ieder individu tegenover de ander en heerst het
recht van de sterkste. Voor Hobbes bestaan er geen natuurlijke rechten,
zoals voor Locke. Er bestaan slechts natuurlijke verlangens: de verlangens
van lichaam en geest die iedereen in praktisch gelijke mate bezit.

Ook voor Bentham bestaan er geen natuurlijke rechten. Uitspraken over
natuurlijke rechten bestempelt hij, in overeenstemming met zijn afkeer van
ficties en metafysische uitspraken, als 'nonsense upon stilts'. Genot en
pijn zijn daarentegen de natuurlijke heersers over ons doen en laten; zo-
zeer zelfs dat ze de standaard van goed en kwaad bepalen.20 Deze gevoe-
lens van ieder individu zijn van gelijke waarde. Niemand kan van nature
meer aanspraak maken op genietingen dan een ander. De overheid dient
dan ook in het streven naar het grootste geluk voor het grootste aantal,
iedereen als gelijke in de morele calculus te verdisconteren.

In deze visie op de mens is rationaliteit niet een vermogen dat een
inhoud aan de ethiek geeft. De rede organiseert slechts onze verlangens;
het is een instrument ter verzekering van een optimale bevrediging van de

verlangens. In de hedonistische calculus worden de gekwantificeerde genie-
tingen en pijnen naast elkaar gezet, zodat op rationele wijze berekend kan
worden welke verdeling het grootste geluk voor het grootste aantal op-
levert.

Wat impliceert deze consequentialistische opvatting voor de maatschap-

18. Rousseau trekt uit deze scheiding tussen natuur en rede tegenovergestelde

conclusies cn onttrekt zich daarmee aan het liberate kamp; zie par. 4.3.

19. Hobbcs, Lcviathan, ch. 13, p. 98.
20. Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, p. 11.
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pelijke verdeling van goederen en kansen? Bentham draagt de wetgever op
te streven naar het grootste geluk voor het grootste aantal en daarbij
iedereen in een fundamentele zin gelijk te behandelen. Komt deze gelijke
behandeling neer op een kantiaanse gelijkheid van kansen of impliceert het
een meer inhoudelijke gelijkheid van geluksbeleving?

Bentham spreekt vaak van geluk in termen van rijkdom. Maar de

quantity of happiness produced by a particle of wealth (each particle being of the
same magnitude) will be less and less at every particle; the second will be less
than the first, the third than the second, and so on.21

Iedere volgende portie rijkdom heeft dus een afnemende meerwaarde in re-
sulterend geluk. Hieruit volgt, dat hoc meer rijkdom gelijk is verdeeld,
des te groter het totale geluk is.

Hoewel Bentham hiermee een aanhanger van een sociale gelijkheidsop-
vatting lijkt te zijn, moet hij toch niet in die zin als radicaal opgevat wor-
den. Integendeel, de zijns inziens aanwezige noodzaak om stimulansen voor
economische produktie te creeren, laat niet veel heel van het ideaal van
een gelijke distributie van geluk. Om werken en investeren aantrekkelijk te
maken, acht Bentham het noodzakelijk dat ieder de volledige marktopbrengst
van zijn werk of investering ontvangt. Ondanks de ermee gepaard gaande
sociale ongelijkheid is Bentham dus ervan overtuigd dat een samenleving in
zijn geheel het meeste baat heeft bij het functioneren van een vrije markt-
economie. De economische zekerheid die noodzakelijkerwijs door een over-
heid verschaft moet worden, indien zij streeft naar het grootste geluk voor
het grootste aantal, gaat voor sociale gelijkheid.22 Het is niet uitgesloten
dat in een welvarende economie beide bestaan, maar indien de bestaansze-
kerheid voor een belangrijk deel van de samenleving niet gegarandeerd is,
is het streven naar gelijkheid het tegenovergestelde van het streven naar
het grootste geluk: een dysfunctionerende economic stort iedereen in de
ellende.

De utilistische berekeningen van Bentham stellen dus restricties aan
maatschappelijke hervormingen gericht op sociale gelijkheid en benadrukken
de vrijheid van ondernemerschap. Kenmerkend voor het utilisme is dat er
slechts gesproken wordt over rechten van individuen voorzover er een
herleiding mogelijk is op een positieve uitkomst van die utilistische bere-
keningen. Er bestaan geen principiele garanties van gelijke rechten van
individuen, noch principiele bezwaren tegen aantasting van de individuele
vrijheid. De identiteit van het individu wordt verondersteld volledig op te
gaan in discontinue, fragmentarische en momentgebonden belevingen van
genot en pijn.

21. Bentham, Pannomial Fragments, Works, vol. III, p. 229, gecitecrd in Mitchell,
p. 174.

22.  Zie ook Bentham, Constitutional Code, vol. I, p. 352, art. 53.
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Bentham is in theoretisch opzicht te beschouwen als de antithese van
Kant: Bentham legt de nadruk op de bijzondere aard en intensiteit van de
strevingen van mensen, terwijl Kant zich daarvan geheel los maakt en zich
ertegenover opstelt. Voor Kant dient er recht gedaan te worden aan de
waardigheid van de mens door gehoorzaamheid te betonen aan de a priori
ideeen van de rede. Bij Bentham lijkt het concept van menselijke waar-
digheid niet te bestaan: iedere handeling heeft zijn prijs in het streven
naar geluk. De criteria gehanteerd door Bentham blijven zuiver extern aan
het individu; het individu heeft slechts waarde als object waarin genot, het
hoogste goed, zich openbaart.

In praktisch opzicht stemmen hun theorieen vaak overeen, onder andere
waar geen van beiden veronderstelt dat mensen uit morele overwegingen
handelen naar de wet, maar vooral op grond van dwang, daar de meeste
mensen hun eigen geluk zullen nastreven. De wet, als uitdrukking van de
vrijheid en gelijkheid der mensen, beperkt hen in hun concrete strevingen
en moet dus als extern aan hun handelingsmotieven opgevat worden.

De extreme posities, rationaliteit als geheel onafhankelijk van natuurlijke
strevingen en natuurlijke strevingen die de rationaliteit (slechts) als middel
gebruiken, bevatten antropologische visies die de werkelijkheid van het
concrete individuele leven geweld aan doen. Het is daarom begrijpelijk dat
er (ook) binnen het lit,eralisme pogingen in het werk zijn gesteld ter ver-
eniging van deze posities.23 John Stuart Mill is een der eersten die getracht
hebben een aantal positieve elementen van beide posities te verenigen. Van
zijn revisie van het utilisme gaat de suggestie uit dat het mogelijk is de
twee posities zodanig te verenigen, dat er een gelijkheidsconcept is te
verdedigen dat zowel recht doet aan het respect dat mensen in fundamen-
tele zin gelijk verschuldigd is, als aan hun concrete, menselijke verlangens.

In de theorie van Bentham zijn genietingen niet (moreel) gedifferen-
tieerd. Mill neemt ook het principe van het grootste geluk als uitgangs-
punt, maar stelt dat sommige genietingen van beduidend hogere kwaliteit
zijn dan andere. Mensen met veel levenservaring zullen een keuze maken
voor een vorm van bestaan die hun hogere vermogens aanspreekt.

Now it is an unquestionable fact that those who are equally acquainted with, and
equally capable of appreciating and enjoying, both (namelijk de superieure en de
infericure genictingen, JIIW), do give a most marked preference 10 the manner of
existence which employs their higher facultics.24

Mensen die dit soort kwalitatieve contrasten kunnen aanbrengen in hun
genietingen, zullen zich niet meer laten leiden door het adagium dat 'push-
pin is as good as poetry' (Bentham), maar zullen in hun strevingen de

23.  Zo ook de thcorie van Rawls, zie par. 43.
24. Mill, Utilitarianism, p. 280.
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cultuur en daarmee het leven van de mens zelf op een kwalitatief hoger
niveau willen brengen. Dit herkennen van kwalitatieve contrasten lijkt
gebaseerd op de inzichten van de rede. Maar MiH heeft toch niet het soort
redelijkheid op het oog als Locke en Kant. Bij deze laatsten stelt de ratio
individuen in staat moreel te differentitren tussen verschillende wensen,
voorkeuren en voornemens. De criteria die Mill hanteert blijken evenwel
uiteindelijk geen andere dan utilistische te zijn.25

Wel is een noodzakelijke voorwaarde voor herkenning van de hogere
genietingen dat men beschikt over een in vrijheid ontwikkelde persoonlijk-
heid. Het stellen van deze voorwaarde doet vermoeden dat Mill toch niet
in utilistische criteria de hoogste waarden herkende, maar daarentegen in
het individu als vormgever van zijn eigen leven.26 Op welke gronden nu
echter de herkenning van hogere genietingen precies mogelijk is, wordt
niet erg duidelijk. Mill blijft uiteindelijk steken in psychologismen: hij gaat
uit van een zekere natuurlijke ordening van genietingen en van een na-
tuurlijke wens om die hogere genietingen na te streven. De gedachte dat
ontwikkelde personen in dezen uiteindelijk toch kunnen volstaan met uti-
listische berekeningen, wijst in die richting.

Indien we Mill naar zijn woorden beoordelen, verlaat hij zich op utilis-
tische criteria en op empirische factoren; in dat geval verschilt zijn theo-
rie niet substantieel van de theorie van Bentham. Indien Mill opgevat moet
worden als mede voortzettend de traditie van het rationalisme waarin de
waarde van het vrije, autonome individu centraal staat, dan verzuimt hij
duidelijk te maken welke inhoudelijke consequenties dat heeft voor het
handelen van individuen. Om welke redenen zouden beperkingen opgelegd
moeten worden aan sommige handelingen en leefwijzen, indien die hande-
lingen en leefwijzen de beleving van genot maximaliseren?

Centraal in alle klassiek-liberale theorieen staat een geobjectiveerd, uni-
verseel subject, dat de wezenlijke, fundamentele gelijkheid van een ieder
vertegenwoordigt. Zowel in die theorieen waarin dat leidt tot een formeel
beginsel van rechtsgelijkheid, als in utilistische theorie in, heeft dat tot
gevolg dat vele ongelijkheden en verschillen tussen concrete personen uit
het zicht verdwijnen. In collectivistische gelijkheidsopvattingen heeft het
gelijkheidsbeginsel daarentegen niet (slechts) een formele en dus beperkte
betekenis voor de feitelijke verhoudingen van mensen.

4.3 Collectivistische gelijkheidsopvattingen

De belangrijkste vroeg-moderne collectivistische gelijkheidsopvatting is die
van Rousseau. Rousseau heeft het individualistische liberalisme hartgrondig

25. Ibid., p. 283.
26.  Zic voor mogelijke bevestigingen van dit vermocden vooral Mill, On Liberty.
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bekritiseerd. Zo ziet hij in een op Locke geinspireerd liberaal samenle-
vingsmodel een toename van sociale ongelijkheid tussen bezitters en niet-
bezitters, en stelt zich daar radikaal tegenover op. 7 Eigendom is niet een
natuurlijk recht, stelt Rousseau, maar heeft zijn wortels in conventies.
Net als Kant later, maakt Rousseau het onderscheid tussen natuurlijke
strevingen en de redelijke wil. Vrijheid is niet de vrijheid van het autarke
individu, dat opgaat in zijn eigendom en daaraan zijn identiteit en eigen-
waarde ontleent, maar vrijheid is volledige, rationele zelfbepaling; dat wil
zeggen een handelen volgens algemene principes die men zichzelf voor-
schrijft.

(-) la libertd morale, qui scule rend l'homme vraiment maitre de lui; car l'impul-

sion du seul apI)etit est esclavage, et l'obdissance A la loi qu'on s'est prescritte est
libert/.28

Dit impliceert een morele gelijkheid en rechtvaardigheid, daar algemene
principes geen geprivilegieerde positie toekennen aan een particulier belang
of individu. Omdat volgens Rousseau vrijheid inhoudt dat men feitelijk leeft
onder de heerschappij van een algemene wet die zelfgegeven is, dient de
oorspronkelijke sociaal-contractsluiting een vervolg te krijgen in het poli-
tieke handelen in de vorm van de volonte gdnerale. Volledige rationele
zelibepaling is slechts mogelijk indien men in staat gesteld wordt te han-
delen onafhankelijk van de willekeur van anderen. Ieder lid van de gemeen-
schap dient dus te participeren in de besluitvorming, in de totstandkoming
van de volont6 g6n6rale. Rousseau neemt hiermee afstand van de klassieke

natuurrechtsleer, waarin vrijheid en gelijkheid slechts in de natuurtoestand
aan elkaar gekoppeld bestaan: juist in de samenleving kan vrijheid niet be-
staan zonder gelijkheid.29 Het gelijkheidsbegrip ontstijgt aldus een formele
context: een politieke gemeenschap van gelijken die zich uitdrukt in de
volont6 gandrale, garandeert noodzakelijk een werkelijke vrijheid en, im-
pliciet, gelijkheid van een ieder. De 'imperatieven van de rede' zijn voor
Rousseau niet beperkt tot formele regulatieve ideeen, maar krijgen een
inhoud in de totstandkoming van de volont6 g6n6rale.

In de totstandkoming van de volontd gdntrale is de inhoud van de wet
tevens volledig bepaald: naast dit zuiver procedurele is er niet nog een
ander, inhoudelijk, criterium. En hier toont zich de door Rousseau gehan-
teerde strikte scheiding van natuur en rede, van wereldse belangen en
ethiek: het is niet mogelijk enige verbinding tussen deze tegengestelden te
creeren en aldus, buiten de procedure van de volont6 generale om, een
specifieke aanduiding van die inhoud te geven. Deze strikte scheiding bindt
Rousseau aan een visie op de staat als een instrument vrijwel uitsluitend

27. Rousseau, Discours sur l'Origine ct les Fondements de l'Intgalitd, p. 164 c.v.

28. Rousseau, Du Contrat Social, p. 365.

29. Ibid., p. 391.
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ter zedelijke vervolmaking van zijn onderdanen: de volont6 gdntrale laat
de individuele (rationele) wil van iedere burger niet tegenover die van de
ander staan, maar laat ze in elkaar grijpen. Ieder is zich immers, in het
licht van de waarde van de gemeenschap, bewust van het morele tekort
van zijn eigen individuele bestaan en zal zich dus stellen onder de ver-
enigende, algemene wet, die noodzakelijk de vrijheid en gelijkheid van allen
beoogt. Deze vereniging is primair; de precieze inhoud van de wet is van
secundair belang. De inhoud wordt bepaald door hetgeen verschijnt als de
overeenstemming die de leden der gemeenschap door rationele wilsbepaling
bereiken. Ruimte voor een ander criterium laat Rousseau niet. Wie een
andere mening had dan tenslotte als volont6 g6n6rale vastgesteld, heeft
zich blijkbaar vergist.30 Rousseau maakt uiteindelijk het particuliere volledig
ondergeschikt aan de zedelijke vervolmaking der burgers en geeft niet aan
op welke wijze respect voor de bijzondere belangen van iedere persoon
gegarandeerd wordt.

Behalve voor Kant, is de theorie van Rousseau ook voor anderen bron van
inspiratie geweest, onder wie Hegel en Marx. Ook hun gelijkheidsopvatting
is van groot belang voor iedere discussie over gelijkheid.

Hegel volgt Rousseau in diens kritiek op het natuurrecht en op de li-
berale, burgerlijke samenleving. Het recht en de sfeer van de vrije markt
dienen volgens Hegel begrepen te warden als momenten van de zich in de
geschiedenis verwerkelijkende universele vrije wil. Vrijheid kan niet slechts
zuivere abstractie, zuivere ontkenning van alle bepaaldheid zijn. De vrij-
heid komt ook in de werkelijkheid tot uitdrukking. Voor Hegel is de ge-
schiedenis doelgericht. Het gelijkheidsconcept behoort dan ook niet opgevat
te worden als een natuurrechtelijk postulaat, maar heeft zijn plaats in die
ontwikkeling van de vrije wil.31 Met het beschrijven van deze ontwikkeling
geeft Hegel weer hoe de concrete rechtswerkelijkheid begrepen moet wor-
den. Deze concrete rechtswerkelijkheid wordt geconstitueerd door de be-
middeling van twee abstracte momenten, namelijk de vrijheid (de vrije wil)
als zuivere onbepaaldheid, als absolute abstractie of algemeenheid, en de
vrijheid (de mle wil) als onderscheiding als bepaling van een inhoud of
verbijzondering.32 De zogenaamde natuurrechtelijke beginselen, waaronder
het gelijkheidsbeginsel, zijn postulaten op het niveau van de abstracte
algemeenheid. Ze staan in voortdurende oppositie met iedere verbijzonde-
ring. Een analyse van het gelijkheidsconcept mag niet op dit algemene
niveau blijven steken, want

Hier ware die Glcichheit nur Gleichheit der abstrakten Personen als sotcher, ausser
welcher eben damit alles, was den Besitz betrifft, dieser Bo(len der Unglcichheit,

30.  Ibid., p. 440, 441.
31. Hegel, Enzyklop dic der Philosophischen Wissenschaften III, par. 539.
32. Hegel, Grundlinien der Philosophic des Rechts, par. 5 en 6.
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ralit.33

Deze gelijkheid in abstracte zin verklaart nog niets over de gelijkheid in
concrete zin; het stelt slechts dat mensen rechtens een gelijke vrijheid
hebben, in de negatieve betekenis zoals door Kant gehanteerd, namelijk
als beperking op ieders willekeur, zodat de willekeur van de 6dn verenigd
kan worden met die van de ander. Deze in essentie liberate opvatting van
vrijheid en gelijkheid brengt niet de concrete, werkelijke vrijheid en ge-
lijkheid volledig tot begrip, omdat het er slechts een moment van is. Fei-
telijk zijn mensen juist meestal ongelijk door een groot aantal oorzaken.
Het burgerlijke, liberale gelijkheidsbegrip is, in zijn abstracte algemeen-
heid, zuivere ontkenning en onbepaaldheid en sluit daarom de reele on-
gelijkheden in een samenleving buiten de analyse. "Das konsequente Prinzip
der Gleichheit verwirft alle Unterschiede und lasst so keine Art von
Staatszustand bestehen."34 De verschillen die tussen mensen in de staat
aan het licht treden, kunnen niet allemaal als voor het recht irrelevant
gepasseerd worden: de gelijkheid voor de wet volstaat niet.

Dass die Biirger vor dem Gesetze gleich sind, enthalt cine hohe Wahrheit, aber die
so ausgedruckt eine Tautologie ist; denn es ist damit nur der gesetzliche Zustand

uberhaupt, dass die Gesetze herrschen, ausgesprochen.
35

Het concrete bestaan van de vrijheid is onmogelijk zonder dat rekening
wordt gehouden met de concrete verschillen tussen mensen. Het recht mag
dan ook niet blijven steken in abstracties, maar dient consequenties te
hebben in de werkelijkheid.

[-] in Riicksicht auf das Konkrete sind die Biirger ausser der Personlichkeit vor
dem Gesetze nur in dem gleich, worin sie sonst ausserhalb desselben gleich sind.
Nur die sonst, auf welche Weise es sci, zufdllig vorhandene Gleichheit des Verm&
gens, des Alters, der physischen St rke, des Talents, der Geschicklichkeit usf. oder
auch der Verbrechen usf. kann und soil ciner gleichen Behandlung vor dem Gesetze
[-1 im Konkreten fihig machen. Die Gesetze sclbst, ausser insofern sie jenen

engen Kreis der Pers8nlichkeit betreffen, sctzen die ungleichen Zustbinde voraus

und bestimmen die daraus hervorgehenden unglekhen rechtlichen Zustandigkeiten
und Pflichten.36

Concrete vrijheid impliceert concrete gelijkheid. Concrete gelijkheid is
echter niet volledige gelijkheid, maar is een eenheid van gelijkheid en
ongelijkheid. Rechtens kent dit gelijkheidsbegrip een formeel aspect, de

33. Ibid., par. 49.

34.  Hegel, Enzyklopiidie, par. 539.
35. Ibid.

36. Ibid.
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gelijkheid voor de wet, maar ook een materieel aspect, namelijk de erken-
ning van relevante verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Dit laat-
ste noodzaakt tot politiek handelen. De aberraties van de vrije markt en
de toevallige, fysieke en in uiterlijke verhoudingen liggende omstandighe-
den die tot armoede kunnen leiden, moeten door de politiek gecorrigeerd
worden.37 In de staat, daar waar de concrete vrijheid en de concrete
gelijkheid verwerkelijkt worden, komt de persoon met zijn bijzondere be-
langen volledig tot ontplooiing. Het algemeen abstracte wordt daar (uitein-
delijk volledig) concreet door bemiddeling met het bijzondere; dat wil zeg-
gen dat de vrijheid niet meer beperkt is, maar algemeen is geworden door-
dat iedereen er in deelt.38

In tegenstelling tot Kant, die slechts tot een formeel rechtsbeginsel kon
concluderen vanwege de consequent doorgevoerde tegenstelling van natuur
en rede, van feitelijkheid en rationaliteit, van vorm en inhoud, verschaft
de rechtsfilosofie van Hegel dus een opening naar het feitelijke. Het rede-
lijke in Hegels rechtsfilosofie is niet tegengesteld aan het feitelijke, maar
is er in werkzaam. Het 'Sollen' is niet gescheiden van het 'Sein'. Zo ziet
Hegel de 'burgerliche Gesellschaft', de sfeer van de markt, waar de ver-
schillende privt-belangen van burgers overheersen, als een noodzakelijk
element in de totstandkoming van vrijheid. Wat redelijk is, wordt mede
geconstitueerd (wordt 'bemiddeld') door het bijzondere, het andere. Het
bijzondere blijft niet tegenover het algemeen abstracte staan, maar zij
worden verenigd en bewaard in de redelijke verwerkelijking van de vrij-
heid.

Hegel vermijdt op deze wijze het formalisme van Kant, maar ook ver-
mijdt hij zo de door de scheiding van natuur en rede geinduceerde opvat-
ting van Rousseau, namelijk een staats- en wetsbegrip dat uitsluitend is
gericht op zedelijke perfectie. Het constitueren van een zedelijke gemeen-
schap is natuurlijk een doel van Hegels rechtsfilosofie, maar Hegel maakt
duidelijk dat dat onmogelijk is zonder ook de sfeer van de behoeftenbe-
vrediging recht te doen.

Uit de werkzaamheid van de rede in het feitelijke mag niet worden
geconcludeerd tot een volledige gelijkstelling van rede en feit. Onder wat
feitelijk is, bevindt zich veel dat niet noodzakelijk is en dus niet behoort
tot het wezenlijke, tot de werkelijke vrijheid, daar de ontplooiing van dit
begrip naar zijn structuur een noodzakelijk karakter heeft. En het is
(slechts) deze ontplooiing van het begrip, die aan te duiden is als het
redelijke. De vraag kan evenwel gesteld worden hoe we het verschil tussen
het redelijke en het feitelijke kunnen kennen. Hegel zegt: dat kunnen we
alleen als we terugkijken naar historische gebeurtenissen; 'Um noch Ober
das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu
ohnehin die Philosophie immer zu spUt. [--] die Eule der Minerva beginnt

37. Hegel, Grundlinien, par. 230-249.

38.  Ibid., par. 258 en 260.
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erst mit der einbrechenden Dammerung ihren Flug."39 Toch moeten we in
de praktijk criteria hanteren; en liefst natuurlijk degene die in overeen-
stemming zijn met wat redelijk is. Redelijk is de wijze waarop de vrije wil
zich verwerkelijkt in en door de staat. Hoe is te vermijden dat 'redelijke
criteria' alleen ontleend worden aan het staatsbelang en aan de gevestigde
instituten?

Deze vraag klemt te meer, daar Hegel kennis niet ziet als een produkt
van menselijke constructies, als een produkt van handelingen van mensen
die zich actief tot hun eveneens actieve omgeving verhouden. De synthese
die Hegel aanbrengt tussen feit en begrip laat onverklaard dat we kunnen
kiezen uit verschillende interpretaties van dezelfde verschijnselen.40 Het is
daarom niet voldoende te stellen dat ideeen zich verwerkelijken in de
wereld; door alleen dit te stellen worden de problemen van het bepalen
van een inhoud van normen niet opgelost, maar weggedacht en dus omzeild.

Het is tenslotte Marx geweest, die de meest vergaande kritiek heeft gele-
verd op het formele gelijkheidsbeginsel en op het methodologisch individu-
alisme. Hegel besefte reeds dat het noodzakelijk is de abstracte en formele
gelijkheid in de bemiddeling met het bijzondere 'op te heffen', in de zin
dat het abstracte begrip inhoud krijgt en zo concreet wordt. Marx gaat
een stap verder. Het is niet voldoende de formele gelijkheid op het niveau
van het begrip op te heffen; het is noodzakelijk dat het in de concrete
werkelijkheid volledig wordt opgeheven. Het formele, juridische gelijkheids-
begrip dient slechts ter legitimering van uitbuiting, en dus van extreme
maatschappelijke ongelijkheid. Op grond van de dialektiek volgens welke de
geschiedenis zich ontvouwt zullen de maatschappelijke tegenstellingen en
de vervreemding van de mens van zijn 'Gattung' worden opgeheven in de
volledige emancipatie van de mens. Dit houdt tevens de opheffing van het
dialektische proces zelf in: de tegenstellingen tussen de bijzondere belan-

gen onderling zijn in de communistische samenleving opgeheven. Deze
uiteindelijke opheffing leidt tot een radicale vorm van gelijkheid. Om aan
te geven wat die radicale gelijkheid inhoudt, is het nodig iets dieper in te
gaan op Marx' kritiek op de formele juridische gelijkheid.

In 'Zur Judenfrage' formuleert Marx een kritiek op het liberale vrij-
heids- en gelijkheidsdenken, die herinnert aan de kritiek van Rousseau en
Hegel:

Die Freiheit ist also das Recht, allcs zu tun und zu treiben, was keincm andern

schadet. Die Grenze, in welcher sich jeder dem andern unschadlich bewegen kann,

ist durch das Gesctz bestimmt, wie die Grenze zweier Felder durch den Zaunpfahl
bestimmt ist. Es handelt sich um die Freiheit des Menschen als isolierter auf sich

zuruckgezogencr Monade. 1-1 Aber das Menschenrecht der Frciheit basiert nicht

39. Ibid., Vorredc, p. XXIV.
40.  Zic Taylor (1975), p. 475-476 en 569.
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auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen, sondern vielmehr auf der
Absonderung des Menschen von dem Menschen. Es ist das Recht dieser Absonde-
rung, das Recht des beschr nkten, auf sich beschrankten Individuums. [-] Die
tgalitd [-] ist nichts als die Gleichheit der oben beschriebenen libertd, namlich:
dass jeder Mensch glcichmdssig als solche auf sich ruhende Monade betrachtet
wird.

41

De praktische verwerkelijking van deze vrijheid en gelijkheid heeft als
spil de privt-eigendom. Het bezit en genot van eigendom als kenmerk van
de vrijheid maakt dat men in de andere mens niet de verwerkelijking, maar
de beperking van zijn vrijheid ziet. De eigendom constitueert derhalve het
individu in zijn bijzondere belangen tegenover ieder ander individu. Ab-
stracties die het mogelijk maken dat individuen aldus van elkaar geschei-
den worden, hebben slechts ideologische, de werkelijkheid versluierende
waarde. Ze dienen daarom niet alleen begripsmatig, maar vooral ook feite-
lijk overstegen te worden.

Deze kritiek werkt Marx later uit in 'Das Kapital', als een kritiek op
de economie van de vrije markt, waar gelijke rechtssubjecten waren uit-
ruilen.

Er (der Arbeiter, JHW) und der Geldbesitzer begegnen sich auf dem Markt und
treten in Verh ltnis als ebenburtige Warenbesitzer, nur dadurch unterschieden, dass
der cine Khufer, der andre Verk ufer, beide also juristisch gleichc Personen sind.42

Het recht legitimeert met behulp van de abstracte begrippen vrijheid en
gelijkheid een feitelijk ongelijke verhouding tussen warenruilers. Zowel de
formele gelijkheid als de sociale ongelijkheid zullen worden opgeheven in
de proletarische revolutie, die in eerste instantie leidt tot de socialistische
staat en vervolgens tot de communistische samenleving. In de socialistische
staat bestaat nog het burgerlijke beginsel van gelijke rechten, omdat de
overgang naar de communistische samenleving wordt gekenmerkt door het
feit dat het een ontwikkeling betreft vanuit de kapitalistische samenleving.
Deze belasting uit het verleden kan niet in 66n keer volledig afgeworpen
worden. De gelijke rechten in de socialistische staat gelden het prestatie-
principe: er "herrscht dasselbe Prinzip wie beim Austausch von Warenii-
quivalenten, es wird gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel
Arbeit in einer andern ausgetauscht.•43 De ruil is nu werkelijk gelijk, omdat
geen meerwaarde meer is ingecalculeerd. Maar hier

ist dieses gleiche Recht stets noch mit einer burgerlichen Schranke behaftet. Das
Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell; die Gleichheit

41.  Marx, Zur Judenfrage, p 364-365.

42. Marx, Das Kapital, Vol. I, p. 182.
43. Marx, Kritik des Gothaer Programms, p. 20.
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bestcht darin, dass an gleichem Masstab, der Arbeit, gemessen wird. Der cine ist
aber physisch oder geistig dem andern uberlegen, liefert also in derselben Zcit
mehr Arbeit oder kann wdhrend mehr Zeit arbeiten; und die Arbeit, um als Mass zu
dienen, muB der Ausdehnung oder der Intensitat nach bestimmt werden, sonst hbrte
sic auf, Masstab zu scin. Diese gleiche Recht ist ungleiches Recht fur ungleiche
Arbeit. Es crkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder nur Arbeiter ist wie

der andre; aber es erkennt stilischweigend die ungleiche individuelle Begabung und
daher Lcistungsfahigkeit der Arbeiter als natiirliche Privilegien an. Es ist daher ein
Recht der Ungleichheit, scinem Inhalt nach, wie alles Recht. 4

Op deze plaats blijkt Marx' fundamentele kritiek op iedere abstractie van
het bijzondere, het particuliere, op iedere vorm van aanleggen van maat-
staven, die, noodzakelijkerwijze, extern zijn aan de concrete werkelijkheid,
en dus op iedere vorm van recht. Het recht houdt naar zijn aard geen
rekening met (alle) bijzondere omstandigheden die individuen kenmerken.
Algemeenheid van maatstaf is wezenskenmerk van het recht.

Das Recht kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Masstab be-

stehn; aber die ungleichen Individuen (und sic waren nicht verschiedene Individuen,
wenn sic nicht unglekhe waren) sind nur an gleichem Masstab messbar, soweit man
sic unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, sic nur von ciner bestimmten Scite

fasst [-1. Um alle diese Misst nde zu vermeiden, miisste das Recht, statt gleich,

vielmehr unglcich scin.
45

Het aanleggen van welke maatstaf dan ook impliceert ongelijkheid. Werke-
lijke gelijkheid vereist het 'recht doen' aan alle ongelijkheden. Voor het
recht is dat een onoverkomelijk probleem, dat typisch is voor een toestand
van vervreemding. Met het volledig opheffen van de vervreemding in de
hogere fase van de ontwikkeling, is ook dat probleem opgeheven. In een
volledig verwerkelijkte communistische samenleving

kann der enge bOrgerliche Rechtshorizont ganz iiberschritten werden und die Ge-
sellschaft auf ihre Fahnen schreiben: leder nach seinen Fahigkciten, jedcm nach

46scinen Bedurfnissen!

[-] mit der Abschaffung der Klassenunterschiede [verschwindet] von selbst alle aus
ihnen entspringende soziale und politische Ungleichheit [-].

47

Hier heerst de radicale, volledig concrete gelijkheid. Een ieder wordt voor-

44. Ibid., p. 20, 21. Dc vraag welke rechten men kan do¢n gelden op de vruchten
van zijn arbeid, verworven met behulp van individuele talenten, keert terug in
hoofdstuk 5 (par. 5,4 en 53), o.a. n.a.v. de opvattingen van Rawls.
45. Ibid., p. 21.
46. Ibid.

47. Ibid., p. 26.
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zien in al zijn bijzondere behoeften. De radicale gelijkheid die Marx voor-
staat is dus niet een totale normatieve gelijkschakeling van alle mensen,
maar juist het opheffen van iedere vorm van gelijkschakeling. De volledige
ontplooiing van de mens dient op geen enkele wijze gehinderd te worden
door abstracte normen. Waar de emancipatie van de mens gerealiseerd is,
daar is het niveau van de abstracte algemeenheid overstegen en spelen
vragen van gelijkheid en ongelijkheid geen rol meer. De bijzondere belangen
van individuen zijn elkaar dan niet langer tegengesteld, maar harmonieren:
het individu is volledig gesocialiseerd; hij ontleent zijn identiteit niet langer
aan zijn hem op zichzelf terugwerpende eigendom, maar aan de samenwer-
king met anderen. Vragen van gelijkheid rijzen niet meer, omdat die alleen
voorkomen in een juridische, bourgois context, waarin men gewoon is zich
te refereren aan algemene, abstracte normen.

Waar Marx zich niet over uitlaat is de wijze waarop vastgesteld wordt
wat een (werkelijke) behoefte is. In de door Marx geschetste communis-
tische samenleving komt een dergelijke vaststelling op natuurlijke wijze
tot stand in het proces van produceren en behoefte-bevredigen zelf. Een
consensus-model dat aan een dergelijke harmonie tussen ideaal en werkelijk-
heid tegemoet komt, is alomvattend: het veronderstelt een volledig opgaan
van het abstracte in het concrete, of van het particuliere in het algemeen-
abstracte. Die harmonie is evenwel niet van deze wereld, waarin steeds
weer nieuwe behoeften en manieren om die te bevredigen ontstaan en
moeten worden geintegreerd. Het vermogen van de mens om zijn feitelijke
situatie te overstijgen, om zich een voorstelling te maken van het andere,
laat zich niet leiden door een spontane harmonie. Integendeel, dat vermogen
stelt hem in staat verschillende gelijkenissen te zien tussen gevallen en die
verschillend te waarderen. Het impliceert dus het vermogen om te abstra-
heren van het concrete, en zich een voorstelling te maken van algemene en
abstracte, mogelijk met elkaar conflicterende, criteria ter toetsing van het
handelen. Deze criteria zullen onvermijdelijk in de strijd geworpen worden
bij het vaststellen van behoeftenprioriteiten en bij de distributie van maat-
schappelijke goederen. Alleen al om die reden zijn rechtsproblemen inherent
aan iedere menselijke samenleving.

4.4 De persoon en de grondslag van het recht

In deze eeuw is er een hoop kritiek uitgestort over de in de vorige para-
grafen beschreven theorieen. Hegel en Marx hebben het moeten ontgelden,
maar eveneens Kant en de utilisten. Vanwege de in die theoriean bestaande
tegenstellingen in uitgangspunten, heeft het lange tijd ontbroken aan een
gezaghebbend, geintegreerd concept van de moderne sociaal-liberale rechts-
staat. Duidelijk is in ieder geval, dat in de rechtsstaat aan iedere persoon
gelijk respect (in de zin van 'Achtung') toekomt. Dat gelijke respect moet
in het centrum staan van iedere theorie van de rechtsstaat. Problemen
rijzen bij de invulling van deze (en andere) centrale begrippen van de
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rechtsstaat. Wat betekent het dat iedere persoon gelijk respect toekomt?
De inhoud van het in gelijke mate verschuldigde respect is afhankelijk van
wat in deze formulering onder 'de persoon' verstaan moet worden. In deze
paragraaf ga ik nader in op dat persoonsbegrip, op de gebreken die kleven
aan het persoonsbegrip in de besproken theorieen, en op de consequentie
van de geformuleerde kritiek voor het persoonsbegrip in een theorie van
de moderne rechtsstaat.

In veel van de besproken theorieen is 'de persoon' uitdrukkelijk opgevat
als een categorie die het abstracte aspect van de mens betreft. 8 Daarin is
zijn morele essentie gelegen, die de grond vormt voor zijn rechtssubjec-
tiviteit. Dit is de kern van de (rechts-)gelijkheid van een ieder. Het is
echter de vraag of een dergelijk abstract persoonsbegrip, vanwege de erin
geimpliceerde betekenisreductie, kan volstaan als grondslag voor het recht.
Hegel constateerde al de spanning tussen de abstracte begrippen van het
recht en de concrete toepassing ervan. In de alledaagse werkelijkheid van
handelende individuen heeft het persoonsbegrip een veel ruimere betekenis
dan in de abstractic tot rechtssubject. Dan gaat het immers om de persoon-
lijkheid van het individu zoals het in een relatie staat tot anderen, en
daarin een bepaalde identiteit heeft.

Steven Lukes maakt een onderscheid tussen twee aspecten van de per-
soonlijkheid, die beide bepalend zijn voor de identiteit van concrete in-
dividuen. "Respecting them as persons,[--] involves the kind of understan-
ding of both their social and their individual aspects [--1."49 Het ene aspect
betreft ieders ervaring van zichzelf als onafhankelijke, continue identiteit,
als in vrijheid zijn eigen wil bepalend; het andere betreft de ervaring van
zichzelf als afhankelijk van anderen, als identiteit die mede door anderen

geconstitueerd wordt.

For, on the one hand, such respect requires us to take account of them as social

selves - moulded and constituted by their societies - whose achievement of, and

potential for, autonomy, whose valued activities and involvements and whosc poten-
tialities are, in large part, socially determined and specific to their particular

social contexts. On the other hand, it requires us to see each of them as an ac-

tually or potentially autonomous centre of choice (rather than a bundle composed

of a certain range of wants, motives, purposes, interests, etc.), able to choose

between, and on occasion transcend, socially-given activities and involvements, and
to develop his or her respective potentialities in the available forms sanctioned by

the culture - which is both a structural constraint and a determinant of indivi-
duality.50

Het respecteren van individuen als personen vereist dat aan deze beide

48.  Zo bijv. Hegel, Grundlinien, par. 35 en 36.

49. Lukes, p. 149.
50. Ibid.
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aspecten recht wordt gedaan. Het vereist enerzijds dat geabstraheerd wordt
van sociaal of natuurlijk bepaalde definities die aan het individu kleven,
opdat hij erkend worde, niet als drager van universeel menselijke doelen,
belangen en wensen, maar als actor die in beginsel over talloze capacitei-
ten beschikt en over talloze mogelijkheden om een aantal daarvan te reali-
seren. Anderzijds vereist het dat ieder individu gezien wordt in zijn con-
crete omstandigheden en met zijn concrete eigenschappen, omdat deze zijn
doelen, belangen, wensen en behoeften mede bepalen. Deze beide aspecten
van de persoonlijkheid betreffen de concrete identiteit van het individu.51

Deze aspecten komen samen in de visie van het individu op zijn leven.
Deze visie verschaft het verloop van zijn leven een zekere eenheid en
betekenis. Rawls spreekt in dit verband van een 'levensplan'.52 Deze ter-
minologie suggereert evenwel dat ieder zijn bestaan zou vorm geven aan de
hand van een tevoren gekozen abstract concept. Het lijkt mij beter te
spreken van een plan of project dat met het concrete bestaan zelf verweven
is, en pas daarin (steeds meer) vorm en inhoud krijgt.53 Men zou kunnen
spreken van een 'existentieel project', waarin een 'keuze'54 voor het zijn
van een bepaalde persoon besloten ligt, een ideaalbeeld waarvan een zekere
normatieve kracht voor het individu uitgaat en wat daardoor criteria voor
zelfbevestiging verschaft. De term 'project' benadrukt enerzijds dat het om
een antropologische visie op het leven als open naar de toekomst gaat;55
anderzijds, indien de connotaties van reflexiviteit en subjectiviteit niet te
zeer benadrukt worden, maakt de term 'projekt' duidelijk dat het, in de
woorden van Lomasky, gaat om "those motivated dispositions that project
themselves temporally through various stages of a life and render it one
connected life rather than a jumble of discrete episodes. They also project
at a time across an individual's various inducements to act such that the

51. Zic ook de door Mead gemaakte onderscheiding tussen het vrije 'I' en het
gesocialiscer(le 'Me' in dc identiteit van de persoon, Mead (1934)
52.  Rawls (1972), p. 407 e.v.
53. Zic ook Lomasky, p. 42.
54. 'Keuze' tussen aanhalingstekens, omdat 'willen' ('kiczen') cn '(er-)kennen' hier
in elkaar over pan.
55. In een aantal opzichten lijkt het concept van cen 'existenticel project' op wat
MacIntyrc verstaat onder een 'narrative' (MacIntyre, p. 204 e.v.); de term 'project'
zou voor hem echter vermocdelijk onacceptabel zijn, juist vanwege de nadruk op de
openheid naar de toekomst als in beginsel onbegrens(le ontploolingsmogelijkheden
bevattend. MacIntyre kiest voor een positie die dicht bij Aristoteles ligt, waarin
objectieve idealen het maatschappelijk en persoonlijk leven volledig bepalen. Het
concept van cen existentieel project valt echter ook nict te vereenzelvigen met de
existentialistische positie, waarin volledige decisionistische keuzcvrijheid centraal
staat; vrijheid kan slechts bestaan in maatschappelijke praktijken en instituties die
een zekere continuiteit bezitten. (Vgl Unger, (1986), p. 103-105.) Zie ook het eind
van deze paragraaf en par. 4.7.
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person is more than an arena on which disconnected and warring impulses
collide:56 Ondanks het bestaan van discontinuiteiten in het leven van ieder
en de mogelijkheid dat verschillende ideaten in verschillende perioden van
een leven de boventoon voeren, drukt de notie van een existentieel project
uit dat er een zekere eenheid in de verscheidenheid aanwezig is in het
bestaan van het individu.

Het ideaalbeeld dat in een existentieel project wordt uitgedrukt bevat
criteria van het goede leven; niet alleen in subjectieve, individualistische
zin, maar ook in een objectieve, niet-individualistische zin. Kenmerkend
voor het persoon-zijn is niet dat men zuiver strategisch plannen kan vast-
stellen en dus mogelijkheden kan inschatten en kosten bepalen, maar dat
men de waarde van dingen kan inzien. 7 Het goede leven is een geYnspi-
reerd leven; de criteria daarvoor omvatten zowel criteria van genot als
criteria van volmaaktheid.58 De laatste hebben betrekking op het ontwik-
kelen en toepassen van kundig- en vaardigheden of het anderszins bereiken
van een graad van perfectie op verschillende terreinen van menselijke
activiteit en ervaring, zoals op het ethische, esthetische, intellectuele,
spirituele, ambachtelijke, sportieve en andere.

De mogelijkheid de genoemde twee aspecten van de persoonlijkheid,
particuliere (keuze-)vrijheid en maatschappelijke afhankelijkheid, te onder-
scheiden is bron van inspiratie geweest voor de individualistische waar-
denopvatting dat er slechts in de autonome keuzen en handelingen van in-
dividuen waarde is gelegen. Ter verklaring van de redenen waarom men
anderen in hun waarde zou laten, dat wil zeggen waarom men moreel zou
handelen, heeft deze waardenopvatting in de moderne periode een belang-
rijke rot gespeeld. Zij heeft geleid tot pogingen om de motivatie tot moreel
handelen geheel te verklaren vanuit de authentieke keuzen van het individu.
Zo herleidde Hobbes de motivatie tot moreel handelen geheel tot particu-
liere, op het eigenbelang gerichte keuzen van het individu. Na hem zijn
pogingen in het werk gesteld om voor die motivatie een andere basis te
vinden. Rousseau en Kant zoeken die basis eveneens in de individuele wil,
maar maken een strikt onderscheid tussen de door hen gepostuleerde zuiver
morele ('autonome') motivatie en particuliere, op eigenbelang gerichte moti-
vatie; het morele aspect van de persoon wordt door hen boven en tegenover
het particuliere gesteld, hetgeen resulteert in een zodanig verdeelde opvat-
ting van de persoon, dat het doen van inhoudelijke normatieve uitspraken
uitgesloten is. Dit leidde tot pogingen te komen tot een vereniging van het
morele en het particuliere in de filosofiean van de geschiedenis, zoals die
van Hegel en Marx.

De radicale scheiding van deze twee bronnen van handelingsmotieven in
de persoon beperkt zich niet tot het rationalisme. Ze is inherent aan het

56.  Lomasky, p. 42.
57. Vgl. Taylor (19858),p. 104-5.
58. Zie Frankena, p. 92.
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methodologisch individualisme dat uitgaat van een atomistisch mensbeeld,
waarin waarden subjectief, individueel bepaald zijn:59 ook in het utilisme
bestaat die scheiding, namelijk als scheiding tussen het particuliere individu
dat zijn eigen genot zoekt en het 'morele' individu dat zich richt op het
grootste geluk voor het grootste aantal. Zelfs de door Mill voorgestane
herziene versie van het utilisme ontkomt niet aan de gevolgen van die
scheiding. De mogelijk door het individu ontwikkelde hogere vermogens
stellen hem in staat kwalitatieve contrasten in genietingen aan te brengen.
De aard van die contrasten blijft bij Mill evenwel in het duister, voorzover
ze niet eveneens op utilistische wijze inhoudelijk bepaald moeten worden.

Deze radicale scheiding waaraan het atomistische methodologisch indivi-
dualisme is gecommitteerd, is het noodzakelijk pendant van de opvatting
dat de waarde van het leven van een persoon ligt in een onbemiddelde
verhouding tot zichzelf. Vrijheid is in deze visie ofwel de volledig onbe-
perkte zelfontplooiing van het individu ofwel de onbeperkte individuele
wensbevrediging. Al hetgeen deze vrijheid frustreert wordt daarom opgevat
als een in beginsel aan het individu externe belemmering. Het individu moet
immers zijn keuzen in vrijheid kunnen bepalen als authentieke uitdrukking
van zijn eigen wit. Tegelijkertijd wordt evenwel van hem verwacht, als
consequentie van het beroep op het morele aspect van de persoonlijkheid,
dat hij anderen als doel in zichzelf ziet en dus met hen rekening houdt.
Ziehier het conflict. Dit conflict is alleen op te lossen door het voldoende
te achten dat voor het concrete individu anderen slechts doel zijn los van
hun bijzondere wensen en belangen en er van uit te gaan dat die anderen
overigens in geen enkele betekenisvolle betrekking tot het leven van dat
individu staan. Door aldus het morele te abstraheren van het particuliere
wordt een formele vereniging van de twee aspecten van de persoonlijkheid
tot stand gebracht. Deze formele vereniging vormt de grondslag van veel
rechtsopvattingen en het vertrekpunt van het denken over rechtsgelijkheid.

In de politieke filosofieen van Hegel en Marx wordt gebroken met in-
dividualistische waardenopvattingen. Hun aandacht gaat uit naar de (her)in-
tegratie van het particuliere en het algemene aspect van de persoonlijkheid.
In de dialektische geschiedenisopvatting van zowel Hegel als Marx komt
deze integratie tot stand doordat het door hen gepostuleerde universele
subject zich door de geschiedenis heen verwerkelijkt. Bij Hegel is dat
universele subject de universele (vrije) wil; bij Marx is dat de (ideale)
gemeenschap als uitdrukking van de menselijke 'Gattung'.

Hegel kent in zijn rechtsfilosofie waarde toe aan individuele rechten,
gebaseerd op de abstracte persoonlijkheid, maar ziet in dat de concretise-
ring daarvan afhankelijk is van maatschappelijke structuren en de consensus
die daarin besloten ligt. Het participeren van individuen in de samenleving
leidt niet zonder meer tot een (contractualistische) consensus over te gelden
normen, maar veronderstelt juist reeds een consensus. Het is om deze reden

59. Zie onder andcre Taylor (1985b), p. 187-210, en Unger (1975), passim.
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dat Hegel tot een begrip tracht te komen van de wijze waarop moraal en
zedelijkheid zijn geintegreerd. Zijn rechtsfilosofie neemt evenwel een onac-
ceptabele wending waar deze integratie afhankelijk wordt gesteld van inter-
actie tussen (concrete) personen die volledig is overschaduwd door de im-
plicaties van zijn ontologische vooronderstellingen. Voor Hegel betekent
immers werkelijke individualiteit de eenheid van de particuliere wil met de
universele wil. De waarde van de individualiteit ligt dus in zijn bestaan als
noodzaketijk moment in de verwerkelijking van de absolute waarde die in
het universele ligt. Het particuliere individu heeft slechts waarde als mid-
del ter verwerkelijking van de universele wil, die zichzelf bepaalt in en
door hem. Het persoon-zijn van het individu wordt als het ware aan hem
onthouden en toegewezen aan het allesomvattende subject, dat door hem
zich uitdrukt. Het individu representeert slechts het universele subject,
zoals de feiten de ontwikkeling in de begrippelijke structuur vertegenwoor-
digen. Maar zoals het mogelijk is een keuze te maken uit verschillende
conceptualiseringen van de werkelijkheid, zo heeft ook ieder individu de
mogelijkheid om door middel van keuzen zijn eigen existentiele project en
dus zijn identiteit mede te bepalen en zodoende zich in zijn individualiteit
blijvend te onderscheiden van anderen. In dat laatste ligt precies zijn
(zelfstandige) waarde. In Hegels filosofie heeft het individu uiteindel#k
geen zelfstandige waarde. Het uiteindelijk waardevolle is slechts de absoluut

vrije wil, die volledig zichzelf verwerkelijkt.
In de leer van Marx wordt de vervreemding historisch opgeheven wan-

neer men (de arbeiders) zich bewust wordt van zijn 'Gattung' en de soci-
alistische en tenslotte de communistische samenleving gerealiseerd worden.
Zoals uiteindelijk voor Hegel geldt, heeft ook voor Marx het particuliere
individu geen zelfstandige waarde. Hij is slechts de uitdrukking van een
omvangrijker subject en middel in de verwerkelijking daarvan. In de com-
munistische samenleving zullen geen rechten in de klassieke zin meer be-
staan, daar de oppositie tussen het abstracte en concrete volledig is op-
geheven. Kenmerkend voor de rechtsstaat is nu juist dat deze kritische
spanning tussen abstract ideaal en concrete werkelijkheid nooit geheel
wordt opgeheven. Het belang van de theorie van Marx voor de discussie

over gelijkheid in de rechtsstaat is dan ook beperkt. Enig belang is er wel:
zijn kritische analyse van het ideologische gebruik van het gelijkheidsbegrip
in zijn formeel-juridische vorm, ontneemt, ook voor de discussie binnen de
rechtsstaat, iedere grond aan een gelijkheidsopvatting die daartoe beperkt
is.

Hegel en Marx trachten de tegenstellingen tussen individu en samen-
leving, tussen subject en object, tussen feit en theorie, tussen rede en
begeerte te overbruggen; ze doen dat evenwel door ze op te heffen in een
omvattend begrip waaraan realiteitswaarde wordt toegekend en door aldus
de concrete werkelijkheid in een teleologisch keurslijf te persen. Een der-
gelijke overbrugging van tegenstellingen komt neer op een onderdrukking
ervan, in plaats van uitdrukking en oplossing het betekenisvolle voor de
mens ligt juist in de verscheidenheid, in het feit dat de tegenstellingen in
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concreto nooit volledig op te heffen Zijn.60
In essentie stemmen de opvattingen van Hegel en Marx dan ook over-

een; ze betreffen beide de objectieve waarde die inherent is aan een zich-
zelf verwerkelijkend subject dat zijn innerlijke tegenstellingen perfect weet
op te heffen. Dit idee van een monadische wil die in beginsel door niets
buiten noch in zichzelf beperkt wordt, is in een bepaald opzicht dezelfde
als het subject dat centraal staat in individualistische opvattingen. Beide
zijn uitwerkingen van de bewustzijnsfilosofie, de filosofie van het zichzelf
transparante subject dat in een monoloog tot zelfkennis komt en daarnaar
handelt. Geen van beide volstaat omdat steeds 66n van de aspecten van de
persoon te zeer naar de achtergrond wordt verdrongen. In de individualis-
tische variant stuit het aan de concrete ander te betonen respect op een
daarmee strijdig inzicht in hetgeen voor het individu van belang is en
waarde heeft: een probleem dat binnen een individualistische theorie niet
opgelost kan worden. In de variant waarin een collectief subject centraal
staat gaat uiteindelijk de particulariteit van het individu op in de reali-
sering van een hoger doel.

Een politieke ethiek die deze consequenties vermijdt, kiest derhalve
niet haar uitgangspunt in de filosofie van een zichzelf identiek en trans-
parant subject. Omvattende en zich op een noodzakelijke wijze in de ge-
schiedenis ontvouwende plannen, noch eigengereide autarkie kunnen een
samenleving van vrijheid, gelijkheid en diversiteit conceptueel ondersteu-
nen. Een theorie die daarmee breekt steunt op een opvatting van de objec-
tiviteit van normen en waarden die verankerd is in de samenleving, waar-
van het concrete bestaan bepaald wordt door het handelen van een grote
verscheidenheid aan personen, wier verscheidenheid en onderscheidenheid
niet volledig opgaat in die bepaling. Een uitgangspunt is dan de erkenning
van het feit dat de bronnen van de waarde die de particuliere keuzen van
een persoon hebben voor zijn eigen leven, gelegen zijn in de gemeenschap
waarvan hij decl uitmaakt: een existentieel project is geworteld in de
communicatie binnen een gemeenschap. Dit houdt een breuk in met de
liberate theorie, die in permanente oppositie staat ten opzichte van het
concrete, omdat het de individuele wil benadrukt tegenover de conventies
en tradities van het maatschappelijke leven, hetgeen een permanente ver-
vreemding van zichzelf oproept en uiteindelijk de vernietiging van de per-
soonlijke identiteit impliceert. Maar het houdt ook een breuk in met collec-
tivistische opvattingen, omdat uitgegaan wordt van de overtuiging dat het
handelen van individuen niet alleen bepaald wordt door maatschappelijke
instituties en normen, maar dat in dat handelen die instituties en normen
tevens geinterpreteerd en getransformeerd worden.61

In de tweede helft van de twintigste eeuw, zijn er verschillende pogin-
gen in het werk gesteld om op een fundamenteel niveau het ethische met

60. Cf. Unger (1975), p. 130-132, en Unger (1986),p. 17.
61. Vgl. Unger (1986), p. 23, 105.
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het sociale te verbinden. In die theorieen wordt de rechtsgelijkheid in
direct verband gebracht met het maatschappelijk handelen. In veel van die
theoriean is gekozen voor een procedurele opzet van de redenering die
moet leiden tot het vaststellen van normatieve beginselen, of die de moge-
lijkheid tot een dergelijke vaststelling opent. Met een dergelijke procedurele
theorie van normatieve geldigheid wordt aangesloten bij de klassieke theo-
rieen van in en na de Verlichting. Ook filosofen als Rousseau (in de volont6
g6n6rale) en Kant (in de categorische imperatief) hanteren immers, op een
rudimentair niveau, een vorm van methodologisch proceduralisme. In de mo-
derne theorieen is de procedure meestal veel meer uitgewerkt. In het alge-
meen is de gedachte nu dat men door zich te houden aan bepaalde procedu-
rele voorwaarden, in overleg kan komen tot een consensus ten aanzien
van in de samenleving te gelden normen.

Een procedureel opgezette theorie heeft aantrekkelijke kanten. Het
maakt het mogelijk om de gelding van normen los te zien van een natuur-
lijk bepaalde opdracht om de samenleving op een bepaalde manier in te
richten, en die gelding daarentegen afhankelijk te stellen van het handelen
van mensen zelf. De gelding van normen is dan een geconstrueerde gelding.
Bovendien lijkt een procedureel opgezette theorie de belofte in te houden
dat men niet reeds van een inhoudelijke opvatting van rechtvaardigheid
hoeft te vertrekken, maar die juist als tevoren onbepaalde uitkomst kan
programmeren van een theorie die vanuit zeer beperkte normatieve vooron-
derstellingen vertrekt.

Indien nu in een dergelijke theorie een koppeling tot stand gebracht
wordt tussen het ethische en het sociale, zouden inhoudelijke, praktisch
betekenisvolle normen vastgesteld kunnen worden. Ook de betekenis van
het gelijkheidsbeginsel zou door middel van een procedurele theorie ver-
duidelijkt kunnen worden. Het is daarom interessant om te bezien op welke
wijze het proceduralisme een praktisch relevante theorievorming verder
helpt of kan helpen. Waarschijnlijk zijn de belangrijkste procedurele theo-
rieen van deze tijd de theorieen van John Rawls en Jurgen Habermas. Zij
hebben beiden geprobeerd om een procedurele theorie uit te werken die
een koppeling tussen het ethische en het sociale bevat. In de volgende
paragrafen worden hun theorieiln, en de erin tot uiting komende verhouding
tussen de fundamentele gelijkheid van personen en het normatieve gelijk-
heidsbeginsel, aan een nadere beschouwing onderworpen. Op grond daarvan
kunnen een aantal conclusies getrokken worden ten aanzien van het proce-
duralisme.

4.5 Het proceduralisme van Rawls

Rawls beroept zich uitdrukkelijk op Kant, waar hij principes van recht-
vaardigheid niet wil baseren op doelstellingen die natuurlijk gegeven zijn
(zoals het Lockiaanse streven naar 'preservation of property' of het utilis-
tische 'pursuit of happiness' of een Aristotelisch geinspireerde teleologie
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van het goede, volmaakte leven). Rawls vertrekt vanuit de 'priority of right'
in plaats van een 'priority of the good'. 2 In tegenstelling tot Kant, die
uitging van de zuivere rede die a priori, onafhankelijk van empirische
overwegingen, de categorische imperatief vaststelt, wil Rawls de idealis-
tische metafysica van een zuivere rede vermijden door in een herformule-
ring van Kants deontologische leer het onderscheid tussen de noumenale
zuivere rede en de fenomenale wereld te overstijgen. Het doel van deze
herformulering is het vaststellen van principes van rechtvaardigheid die
niet zuiver formeel zijn, maar ook inhoudelijke criteria verschaffen ter
toetsing van de maatschappelijke verdeling van goederen. Rawls wil zo
binnen het liberalisme de deontologische rechtentheorie in verbinding bren-
gen met de consequentialistische, utilistische leer met vermijding van de
nadelen die aan beide afzonderlijk kleven, namelijk dat de eerste zich niet
bekommert om de gevolgen van het regelgeleid handelen en de tweede geen
ruimte creeert voor fundamentele individuele rechten. De theorie van Rawls
is constructivistisch van aard, in de zin dat zij niet leidt tot kennis van
een ervaringsonalhankelijke natuurlijke morele orde, maar het construeren
van principes van rechtvaardigheid mogelijk maakt: Rawls verschaft een
procedure die ons in staat stelt uit onze intuities en overtuigingen een
consensus aangaande die principes op te bouwen.63

Voor die constructie heeft Rawls een methode ontwikkeld die uit twee
in elkaar grijpende delen bestaat, geen van beide in aanleg geheel onbekend
in de filosofie. Het eerste is (de methode van) het 'reflective equilibrium',
het tweede de redenering vanuit de 'Original Position'. Het 'reflective equi-
librium' dient ertoe om intuitieve noties en oordelen inzake rechtvaardigheid
in overeenstemming te brengen met filosofische voorwaarden die aan het
formuleren van principes van rechtvaardigheid te stellen zijn. 4 Door steeds
ofwel intuRieve oordelen inzake rechtvaardigheid ofwel de filosofische
voorwaarden voor het formuleren van principes bij te stellen, is te geraken
tot een zekere evenwichtigheid in oordelen en principes. Dit afwegingspro-
ces, het deducerend en inducerend heen en weer gaan tussen oordelen en
voorwaarden, leidt Rawls naar het formuleren van de 'Original Position'.
Dit is een positie die aan bepaalde voorwaarden voldoet en zo een soort
Archimedisch punt uitbeeldt, vanwaaruit over de verdeling van maatschap-
pelijke goederen op zodanige wijze geoordeeld kan worden dat er beginselen
van rechtvaardigheid uit volgen. Deze beginselen luiden (in beknopte vorm):

1. Each person is to have an equal right to the most extensive total system of

equal basic liberties compatible with a similar liberty for all.
2. Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both: (a) to
the greatest benefit of the least advantaged, [-], and (b) attached to offices and

62.  Rawls (1972), o.a. p. 31.
63. Zie over het constructivisme ook Dworkin (1977), p. 160-163.

64.  Rawls (1972), o.a. p. 20 e.v.
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positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.
65

Het laatste beginsel is het zogenaamde 'difference principle: Het eerste
principe heeft altijd prioriteit boven het tweede.

Deze principes kunnen vanuit de 'Original Position' vastgesteld worden,
omdat men in de 'Original Position' redeneert vanachter een zogenaamde
'veil of ignorance', dat wil zeggen dat men in de 'Original Position' on-
bekend is met de exacte concrete toestand in de samenleving, en dat men
niet weet welke plaats men zelf in die samenleving inneemt, maar dat men
wel bekend is met algemene beginselen van economie, psychologie, sociologie
en met het bestaan van zogenaamde 'primary goods', dat wil zeggen goede-
ren als bepaalde rechten en vrijheden, inkomen en (de basis van) zelfres-
pect, kortom goederen waarvan iedereen in het algemeen liever meer dan
minder prefereert te hebben. Rawls spreekt in dit verband van de 'thin
theory of the good': het veronderstelt zo weinig mogelijk ten aanzien van
wat een goed leven inhoudt. Ieder in de samenleving is gerechtigd er zijn
eigen opvatting van het goede op na te houden (en de 'primary goods'
stellen ook in staat om naar een dergelijke opvatting te leven), als die
opvatting maar ligt binnen de grenzen zoals getrokken door de principes
van rechtvaardigheid. Hier treedt de 'priority of right' aan het licht.

Rawls stelt de 'Original Position' voor als een procedure die een sociaal-
contractsituatie uitbeeldt. In die situatie redeneren de personen zuiver
strategisch rationeel, dat wil zeggen dat zij de in de voorwaarden van de
'Original Position' vastgestelde middelen en doelen zo efficiBnt en logisch
mogelijk aan elkaar koppelen in de vorm van principes van rechtvaardigheid.
Het overheersende streven in de 'Original Position' is de maximalisatie van
primaire goederen. De voorwaarden van de 'Original Position' beogen mede
te impliceren dat die maximalisatie niet aggregatief is, dat wil zeggen dat
men in de samenleving als geheel zoveel mogelijk primaire goederen bezit,
maar distributief, dat wil zeggen dat ook gekeken wordt naar de wijze
waarop die goederen verdeeld zijn over personen in de samenleving. Zo wil
Rawls recht doen aan de particuliere belangen van ieder individu.

Rawls stelt het op deze wijze toeredeneren naar principes van recht-
vaardigheid voor als een vorm van 'pure procedural justice'. Hiervan is
sprake indien er geen procedure-onafhankelijk criterium bestaat ter be-
oordeling van de uitkomst van de gevolgde procedure. De procedure is zo
ingericht, dat de uitkomst, wat die ook is, rechtvaardig is.66 Alles draait
dus om het formuleren van de voorwaarden van de procedure zelf.

Nu stelt Rawls dat hij de procedure op zodanige wijze vorm geeft dat
de door hem geformuleerde principes eruit resulteren.67 De consensus in

(iS.  Ibidem, p. 302.
66. Ibidcm, p. 85, 86. Bij 'perfect procedural justice' en 'imperfect procedural
justice' bestaat wei cen procedure-onafhankelijk criterium. Daaraan wordt in het
geval van de ecrste, in tegenstelling tot dat van dc laatste, altijd voldaan.

67.  Ibidem, p. 141.



148

de 'Original Position' is volledig bepaald door de voorwaarden van de 'Ori-
ginal Position'. Het is, in de 'Original Position', niet meer de vraag welke
principes gekozen kunnen of moeten worden. De redenering van de personen
in de procedure heeft dus geen zelfstandige waarde. In de eerste plaats is
die redenering, doordat van de concrete omstandigheden en wensen van die
personen is geabstraheerd door middel van de 'veil of ignorance', geredu-
ceerd tot de redenering van 66n persoon. In de tweede plaats is die redene-
ring, doordat er voor die persoon geen vrijheid bestaat in de 'Original
Position' ten aanzien van het kiezen van beginselen, niet meer dan een
onderdeel van de gegeneraliseerde intuities van Rawls ten aanzien van
rechtvaardigheid. 8

Dit op zich is niet desastreus voor de theorie van Rawls; hij kan zich
immers beroepen op tal van argumenten die hij gebruikt om zijn redenering
in 'reflective equilibrium' te brengen. Maar het betekent wel dat enkele
aspecten van zijn theorie in een ander daglicht komen te staan. Met name
twee van die aspecten raken de discussie over gelijkheid. Dat betreft de
prioriteit van het recht en het vaststellen der principes zelf.

De prioriteit van het recht wordt uitgedrukt in het zuiver procedureel
zijn van de totstandkoming van de principes van rechtvaardigheid, dat wil
zeggen dat die totstandkoming niet afhankelijk is van bepaalde opvattingen
van het goede. Die prioriteit van het recht is procedureel gegarandeerd
doordat in de 'Original Position' geredeneerd wordt door autonome, onaf-
hankelijke, niet-wederzijds in elkaar geYnteresseerde, van de concrete
persoon en samenteving geabstraheerde subjecten. Rawls probeert met deze
situering van de personen in de 'Original Position' de positie van Kantiaanse
noumenalen te benaderen.69 De vraag kan nu gesteld worden of in Rawls'
theorie van rechtvaardigheid niet reeds heel bepaalde opvattingen ten
aanzien van het goede, meer dan in een 'thin theory of the good', ver-
borgen liggen. Door te spreken van een 'thin theory of the good' heeft
Rawls aanvankelijk,  in A  77:eog of Justice, getracht de vele in de samen-
leving levende opvattingen omtrent het goede terug te brengen tot een
zeer klein aantal door ieder gewenste goederen. Naast deze primaire goede-
ren maakt Rawls slechts gebruik van psychologische vooronderstellingen,
zoals dat iedereen een 'sense of justice' heeft en dat ieder meestal geneigd
is om volgens het zogenaamde 'Aristotelisch principe' te handelen. Het
Aristotelisch principe zegt dat het genieten van gerealiseerde capaciteiten
toeneemt naarmate de capaciteit is gerealiseerd of met het toenemen van
de complexiteit van de capaciteit.m Met behulp van dit principe cretert
Rawls een mogelijkheid om onderscheid te maken tussen de hogere en de
lagere genietingen, zoals ook Mill dat deed. Ook voor Rawls lijkt het on-
derscheid tussen verschillende handelingen of verschillende wijzen van leven

68.  Zic voor een verder uitwerking hiervan mijn artikel uit 1987.
69.  Rawls (1972), p. 255.
70.  Ibidem, p. 426.
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bepaald te zijn door het meer geraffineerd zijn van bepaalde handelingen
of wijzen van leven of door de grotere hoeveelheid gerealiseerd genot die
eraan verbonden is. Enerzij(is probeert Rawls dus zo dicht mogelijk bij
Kant te blijven door een zo minimaal mogelijke opvatting van het goede
als uitgangspunt te nemen; anderzijds blijft hij dicht bij de utilistische
theorietfn door overigens slechts vooronderstellingen te hanteren die conse-
quentialistisch van aard zijn, dat wil zeggen die betrekking hebben op de
bevrediging van individuele wensen en voorkeuren.71 Slechts in de als
resultaat van de procedure geformuleerde principes zou ook een 'partial
ideal of the person' zijn gelegen, doordat zij namelijk in de samenleving
waarin zij gelden de deugd van rechtvaardigheid in individuen aanmoedigen.
Alleen in deze zin is er volgens Rawls een overeenkomst met het perfec-
tionisme.72 Maar Rawls veronderstelt een veel uitgebreidere opvatting van
het  goede  dan  hij  in A 77:eog of Justice suggereert. De implicatie daarvan
is dat de door hem geclaimde prioriteit van het recht (anders dan in de
betekenis dat er opvattingen van het goede bestaan die een hogere status
hebben dan zuivere wensbevrediging) en de vaststelling van zijn principes
van rechtvaardigheid ondermijnd worden.

Bij het construeren van de 'Original Position' maakt Rawls een onder-
scheid tussen de persoon enerzijds en zijn wensen en belangen en de door
hem gekoesterde waarden anderzijds. De laatste zijn attributen van de
persoon, die kunnen wijzigen en waarover weinig objectiefs te zeggen valt,
omdat ze onderwerp van subjectieve keuze (kunnen) zijn. Als persoon,
geabstraheerd van deze contingenties, daarentegen, is ieder gelijk. Zonder
uit te gaan van een bepaalde opvatting van het goede, kiezen deze gelijke
'noumenalen' in de 'Original Position' principes van rechtvaardigheid. Maar
door alle opvattingen ten aanzien van een goede gamenleving uit hun over-
wegingen te schrappen, cretert Rawls de mogelijkheid dat uiteindelijk een
hierarchische samenleving resulteert, zoals overtuigend door Haksar is
getoond.73 Het is namelijk mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden,
ondanks de bij de personen in de 'Original Position' bestaande gelijkheid op
een diep niveau, in een actuele samenleving op grond van Rawls' principes
gekozen wordt voor maatschappelijke verhoudingen die wellicht de belangen
van hen aan de onderkant van de samenleving beter dan bij andere ver-
houdingen behartigd doen zijn, maar toch het recht op gelijk respect mis-
kennen. Respect is verbonden met de mogelijkheid om een eigen 'plan of

71. Ibidem, p. 260.
72. Ibidcm, p. 261-2. Gebruik makend van de terminologie van Barry (Barry (1965),
p. 38-40) stelt Rawls cen 'ideal-regarding theory' geformukerd te hebben; Rawls

(1972), p. 326. Barry zelf zegt in Rawls theorie niet meer te lezen dan cen 'want-
regarding theory'; Barry (1973), p. 23. Ik mecn dat Rawls zeker gelijk heeft, maar
dat hij in A Theory of Justice een minimalistische 'ideal-regarding theory tracht
te formuleren.

73.  Haksar, p. 167 e.v.
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74
life', een 'conception of the good', te formuleren en daarnaar te leven.
Maar het hoeft in het geheel niet in het belang van de personen in de
'Original Position' te zijn dat mensen hun eigen doeleinden kunnen kiezen,
zeker niet als ze ervan op aan kunnen dat ze in een hierarchische samen-

leving beter af zijn op het minimumniveau dan in een liberate samenleving.
Ook in een hiBrarchische samenleving kunnen mensen volgens het Aristote-
lisch principe zelfrespect ontlenen aan gecompliceerde taken.75 Rawls ont-
komt er dus niet aan om, in strijd met zijn antiperfectionistisch uitgangs-
punt, een uitgebreider beroep te doen op idealen.

Andere onderdelen van zijn theorie bevestigen deze noodzaak. De prin-

cipes van rechtvaardigheid laten de ongelijkheden die resulteren uit de
verhoudingen binnen het gezin, intact. Als het gezin zo'n bron van onge-
lijkheden in de samenleving is, dient het dan niet te worden afgeschaft,
of op z'n minst drastisch genormeerd te worden? Maar volgens Rawls is
zijn conceptie van rechtvaardigheid in staat 'to reconcile us to the dis-
positions of the natural order and the conditions of human life."76 C)ok
hier is het duidelijk dat Rawls' theorie meer veronderstelt aan opvattingen
ten aanzien van het goede dan hij wenst te erkennen.

In publikaties van zijn hand verschenen in de jaren tachtig, erkent
Rawls dat hij wellicht te weinig duidelijk is geweest aangaande een aantal

vooronderstellingen, en dat A Theory of Justice op enkele punten moet
worden bijgesteld. Nu benadrukt Rawls nog meer de autonomie als het ideaal
dat in zijn theorie voorop staat. Dit ideaal wordt uitgedrukt in twee basis-

begrippen van rechtvaardigheid, namelijk die van een 'well-ordered society'
en die van een 'moral person'.77 De primaire goederen worden nu vastge-
steld met behulp van het begrip van een moreel persoon, omdat een moreel
persoon bepaalde hoogste-orde belangen heeft.78 Bovendien wordt volledige
autonomie mede bepaald door het begrip 'fair terms of social cooperation'.79
Door deze ideaten, aangeduid als 'The Reasonable', wordt de opzet van de
'Original Position' nu geschraagd. En het zijn deze idealen die de 'keuzen'
van de personen in de 'Original Position' en de keuzen van mensen in de
samenteving ten aanzien van het goede beperken.

Deze verandering in aanpak voert Rawls in de richting van het perfec-
tionisme. Hoewel het aantal na te streven idealen formeel nog beperkt is,
erkent Rawls dat er enkele waardevolle zaken gerealiseerd moeten worden.

Zijn liberate theorie is dus niet meer neutraal ten aanzien van sommige
opvattingen over het goede en vereist dat sommige leefwijzen op zijn minst
ontmoedigd dienen te worden. Rawls erkent dit in zoverre hij zijn theorie

74.  Rawls (1972), p. 440.

75. Haksar, p. 171-2.
76.  Rawls (1972), p. 511-2; vgl. Haksar, p. 275; Fishkin, p. 3 e.v.

77.  Rawls (1980), p. 520.
78. Ibidem, p. 526.
79. Ibidem, p. 528.
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niet als 'rights-based' aanduidt,80 maar als ideal-based',81 en spreekt van
het benadrukken van "the superiority of certain forms of moral character'
en het aanmoedigen van "certain moral virtues. 82 Rawls heeft dit soort
idealen ook op zijn minst nodig, indien hij zijn theorie van distributieve
rechtvaardigheid van de grond wil krijgen, en tevens wil erkennen dat in
een samenleving naast economische waarden ook andere waarden een be-
langrijke rol spelen. Waarom immers zouden abstracte personen in de 'Ori-
ginal Position', die zuiver maximaliserend denken, anders tot principes con-
cluderen die een dergelijke opvatting uitdrukken?

Rawls suggereert dat met het postuleren van deze idealen als uitgangs-
punt van zijn theorie in wezen niets is veranderd. De prioriteit van het
recht is nog steeds te verdedigen. Een politieke theorie of een theorie van
rechtvaardigheid is altijd gebaseerd op bepaalde opvattingen van het goede,
erkent Rawls nu.83 De als uitgangspunt genomen idealen dringen geen
allesomvattende theorie van het goede aan de samenleving op. Er is dus
geen sprake van een doctrinair perfectionistische theorie. Een politieke
theorie beperkt zich tot het uitdragen van politieke idealen. In deze be-
perking ligt volgens Rawls de prioriteit van het recht. De prioriteit van
het recht drukt een 'overlappende consensus' uit in verschillende opvattin-
gen van het goede. 4

Maar wat betekent nog de prioriteit van het recht in deze nieuwe versie
van Rawls' theorie? Op het oog lijkt het of Rawls de procedurele vorm
van zijn theorie en de prioriteit van het recht kan redden door zich te
beperken tot de overlappende 'politieke' consensus die bestaat in de tot
uitgangspunt genomen begrippen van een 'moral person', een 'well-ordered
society' en 'fair terms of social cooperation'. Achter deze begrippen gaat
echter een veelheid van maatschappelijke betekenissen en waarden schuil,
die in concreto vaak niet met elkaar harmonieren. De door Rawls opgezette
reddingsoperatie kan alleen slagen door deze veelheid zodanig te reduceren,
dat er een weinig zeggende, abstracte consensus overblijft.

Rawls lijkt echter niet op zoek naar moderne varianten van aloude
..

tautologieBn. Hij claimt voor zijn rechtsbeginselen geen universele geldig-
heid meer.85 Ze moeten (nu) hun gelding ontlenen aan een consensus over
waarden en idealen in een bepaalde culturele setting. Maar in dat geval is
een dergelijke sterke reductie niet gerechtvaardigd. Rawls zal dan juist in
de procedure ruimte moeten laten voor een afweging van waarden en belan-

gen. Een dergelijke afweging is echter uitgesloten, omdat Rawls het zuiver
procedurele karakter van zijn theorie heeft willen waarborgen door middel

80.  Zoals zijn theorie door Dworkin werd aangeduid; Dworkin (1977) p. 171-173.

81.  Rawls (1985), p. 236.
82.  Rawls (1988), p. 263.
83.  Rawls (1988), p. 253

84. Ibidem, p. 256.
85. O.a. in Rawls (1985), p. 569.
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van de constructie van de 'Original Position'. Ook nu nog wordt de consen-
sus ten aanzien van de principes van rechtvaardigheid door Rawls verdedigd
met een beroep op de overeenstemming der personen die, door een dikke
'veil of ignorance' van de concrete werkelijkheid afgeschermd, in de 'Origi-
nal Position' een 'keuze' moeten maken. De 'Original Position' is evenwel
een ongeschikte instelling om over waarden te debatteren. Omdat iedere
basis voor een betekenisvolle, inhoudelijke afweging uit de 'Original Posi-
tion' is verwijderd, is de redenering in de 'Original Position' gereduceerd
tot een 'monologue inttrieur' van een abstract subject. De abstracte per-
so(o)n(en) in de 'Original Position' kan/kunnen slechts strategisch rationeel
redeneren; hij/zij wil(len) slechts de hoeveelheid van een beperkt aantal
goederen maximaliseren.

Rawls' poging om een theorie van rechtvaardigheid een zuiver procedu-
reel karakter te geven en om daardoor de (meer dan zuiver conceptuele)
prioriteit van het recht nieuw leven in te blazen, faalt. Hiermee ontvalt
tevens de basis aan de algemene geldigheid en de (onderlinge) prioriteit van
de beginselen van rechtvaardigheid. Dat impliceert niet dat ze betekenisloos
zijn. De door Rawls voor deze principes geclaimde status is echter onhoud-
baar, omdat die is gebaseerd op een niet te verdedigen reductie van de
wereld waarin het leven van concrete individuen zich afspeelt.

Deze reductie stelde Rawls in staat uit te gaan van de gelijkheid van
ieder op een diep niveau, een gelijkheid die opgaat in de identiteit van een
universeel, of tenminste algemeen, subject. Alleen langs deze weg kan Rawls
een invulling geven aan het normatieve gelijkheidsbeginsel in de vorm van
het 'difference principle'. Indien het 'difference principle' ontdaan wordt
van zijn ten onrechte geclaimde geprivilegieerde status en van de niet
gerechtvaardigde exactheid van zijn formulering, dan blijft niet anders
over dan de intuYtie dat het vermijden van grote sociale en economische
ongelijkheden een waarde vertegenwoordigt in een democratische rechts-
staat.

Als ideaal is dit wellicht niet omstreden. Maar het is niet mogelijk om
er via de redenering in de 'Original Position' een beginsel uit af te leiden
met de status van 66n der twee metaprincipes, die conflicten tussen alle
andere principes en regels kunnen beslechten. De ultieme bepaling van
rechtvaardigheid in de vorm van (twee) geordende principes, zelfs als ze
alleen maar voor onze westerse democratische rechtsstaat moeten gelden, is
onmogelijk. De idealen van het recht concurreren vaak met elkaar, en er
zijn niet op algemeen, abstract niveau prioriteitenregels te stellen. De
prioriteit van het recht kan uiteindelijk niet meer inhouden dan de stelling
dat sommige idealen in de westerse, democratische cultuur ten aanzien van
de verhoudingen tussen personen in de samenleving, door zeer velen in die
cultuur een grote waarde wordt toegekend, en dat ze om die reden belang-
rijke kwalitatieve contrasten kunnen opleveren in de concrete normatieve
oordeelsvorming.

Het probleem waar Rawls mee wordt geconfronteerd is dat zijn aan-
vankelijke poging tot vertrek vanuit minimale, zwakke en oncontroversiele
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vooronderstellingen die via een formele procedure zouden leiden tot alge-
meen geldende principes van rechtvaardigheid, wel moest stranden vanwege
de beperktheid van zijn vooronderstellingen, en dat zijn overgang naar
sterke en dus controversiBlere vooronderstellingen wel moet leiden tot het
verloren gaan van de striktheid en formaliteit van de procedure, die dan
niet meer een unieke interpretatie van het rechtvaardigheidsprobleem af-
dwingt, zodat ook de onontkoombaarheid en de eenduidigheid van zijn
principes schipbreuk leiden.

4.6. Het proceduralisme van Habermas

Ook in Habermas' werk vormt de poging om rationele criteria te ontwik-
kelen ter toetsing van morele oordelen een centraal element. Habermas is er
evenwel niet op uit om een beperkte set van principes van rechtvaardigheid
te formuleren, en het is alleen daarom al interessant om te bezien welke
criteria voor normatieve geldigheid Habermas formuleert, en wat zijn uit-
gangspunten, met name ten aanzien van de fundamentele gelijkheid van
mensen, daarvoor zijn.

In tegenstelling tot Rawls die via een zo dikke mogelijk 'veil of ignoran-
ce' zo dicht mogelijk bij de liberale theorie van Kant tracht te blijven,
neemt Habermas de kritiek van Hegel op het formalisme van Kants ethiek
serieus, en redeneert verder in de Hegeliaans-Marxistische traditie. Reeds
in een vroeg stadium van zijn theorievorming neemt Habermas afstand van
het Hegeliaanse en Marxistische allesbemiddelende, zich door zijn arbeid
zelfverwerkelijkende subject. Habermas gaat niet slechts uit van 'arbeid'
als handelingsmodel, maar hij plaatst daarnaast het communicatieve han-
delen als wezenlijk onderscheiden van arbeid als doetrationeel handelen.
Arbeid wordt gekenmerkt door een subject-object relatie; communicatie
door een subject-subject relatie.

Door deze verschuiving van perspectief is voor Habermas het menselijk
handelen niet de actualisering van de impliciete essentie van degene die
handelt, waardoor de betekenis van het handelen objectief vast zou staan,
maar is het vooral een symbolisch handelen in de zin dat voor degenen die
handelen de betekenis van hun handelingen ligt in hun interpretatie en
begrip ervan. Er heerst dus een fundamentele interpretatieve onbepaaldheid:
handelingen en hun bedoelingen kunnen alleen worden geidentificeerd in
een proces van maatschappelijke communicatie en interpretatie. Wie we
zijn en wat we doen is niet te bepalen onafhankelijk van de concrete ge-
meenschap en de cultuur waarin we leven. Habermas gaat met andere
woorden uit van de pluraliteit en onbepaaldheid van het menselijk hande-
len, hetgeen door het handelingsmodel dat het zelfverwerkelijkende subject
centraal stelde, ontkend werd. Intentioneel handelen kan volgens Habermas
niet gedefinieerd worden in termen van een subject-object relatie, maar
slechts in termen van een subject-subject relatie. Dat betekent ook dat
Habermas afstand neemt van het monologische model van het vaststellen
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van geldige normen. Zijn model beoogt radicaal dialogisch te zijn door de
communicatie tussen personen als uitgangspunt te nemen. En het is in de
communicatie dat een procedureel rechtvaardigingsmodel van normen be-
sloten ligt.

Volgens Hal>ermas is communicatief handelen in essentie altijd gericht
op het tot stand brengen van overeenstemming. Het strategische, doelratio-
nele communicatieve handelen is cen afgeleide van het communicatieve
handelen gericht op overeenstemming omdat het altijd de communicatie
gericht op overeenstemming veronderstelt. Communicatie steunt volgens
Habermas op vier universele geldigheidsaanspraken, namelijk de begrijpe-
lijkheid van de taalhandeling, de waarheid van het propositionele decl van
de taalhandeling, de waarachtigheid van de (intentie van de) spreker, en de
normatieve geldigheid van het performatieve deel van de taalhandeling.86

De begrijpelijkheidsaanspraak kan worden waargemaakt door grammaticaal
juiste uitspraken te doen. Het inlossen van deze aanspraak kan worden
verklaard door het bestaan van een linguistische competentie. De andere
drie aanspraken kunnen volgens Habermas slechts worden ingelost omdat de
mens ook beschikt over een communicatieve competentie.87 In wat Haber-
mas noemt de 'universele pragmatiek' wordt deze communicatieve compe-
tentie nader geanalyseerd: het identificeert en reconstrueert de universele
voorwaarden voor mogelijke overeenstemming, richt zich met andere woor-
den op de dieptestructuur van communicatie.

De aanspraken op normatieve geldigheid en waarheid spelen zich in het
dagelijkse communicatieve handelen af tegen een onproblematische achter-
grond van opvattingen. Er heerst daarin ten aanzien van die aanspraken
een naTeve consensus. Wanneer een aanspraak betwist wordt, is het mogelijk
een zogenaamd 'Diskurs' aan te gaan om te trachten de verbroken consensus
te herstellen. In een 'Diskurs' wordt gestreefd naar het bereiken van een
rationele consensus ten aanzien van de gelding van aanspraken door te
trachten zoveel mogelijk de procedurele voorwaarden van een in alle com-
municatie reeds geanticipeerde 'Ideale Gesprekssituatie' te benaderen.88 De
kenmerken van een Ideale Gesprekssituatie zijn impliciet aan het gebruik
van natuurlijke taten, en iedere spreker kan ze in een 'Diskurs' betrekken
vanwege zijn communicatieve competentie. De voorwaarden van een Ideale
Gesprekssituatie zijn gericht op het uitsluiten van communicatie die geblok-
keerd is vanwege de bestaande (machts-)verhoudingen in het maatschappelijk
systeem (zogenaamde systematisch geblokkeerde communicatie).89 Dit is
mogelijk door een symmetrische verdeling van kansen om taalhandelingen
te verrichten te postuleren, dus de gelijkheid van alle sprekers te garande-
ren, zodat een machtsvrije discussie ontstaat, waarin alleen de dwang van

86.  O.a. in Habermas (1976d), p. 123 c.v.
87. O.a. in Hat,ermas (1976b), p. 390.
88. Habermas (1972), p. 177.
89. Ibidem, p. 179.
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het betere argument bestaat.90 De principiele gelijkheid van allen in een
'Diskurs' is in Habermas' theorie de uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel

op een fundamenteel niveau.
Habermas formuleert op basis hiervan, voorzover het het toetsen van

normatieve geldigheidsaanspraken betreft, het principe van een 'Diskurs-
ethik' of communicatieve ethiek. Dit principe houdt in dat

nur die Normen Geltung beanspruchen durfen, die die Zustimmung aller Bctroffenen

als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden (oder finden k8nnten).
91

Instemming van alle betrokkenen wil zeggen dat het universaliseringsbegin-
sel geldt, namelijk dat

die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus einer allgemeinen Befolgung der strit-
tigen Norm fiir die Befriedigung der Interessen cines jeden Einzelnen voraussicht-

lich ergeben, von allen zwanglos akzeptiert werden kijnnen.92

Habermas wenst de mogelijkheid open te houden om kritisch te kunnen
reflecteren op alle in de samenleving geldende opvattingen en tracht daar-
om zoveel mogelijk vast te houden aan een niet van te voren met inhoude-

lijke opvattingen belast, zuiver proceduralisme. Dat impliceert niet dat
Habermas de betekenis van idealen in de cultuur niet erkent; in de Ideale

Gesprekssituatie spelen de Verlichtingsidealen van vrijheid en gelijkheid
een belangrijke rol, omdat zij een emancipatoir moment belichamen in de
herhaalde terugkeer van de vraag naar de rechtvaardiging van normatieve

aanspraken. Maar in tegenstelling tot Rawls vertrekt Habermas niet vanuit
reeds bestaande opvattingen inzake rechtvaardigheid, maar tracht de voor-
waarden voor de gelding van normen te deduceren uit de universele prag-
matiek. Om de discussie zo open mogelijk te houden voert Habermas ook
geen dikke 'veil of ignorance' in waarachter in de Ideale Gesprekssituatie
gediscussieerd zou moeten worden; in de Ideale Gesprekssituatie wordt
iedere soort informatie en kennis die individuen willen meenemen, toegela-
ten. Waar Rawls de partijen in de 'Original Position' laat 'discussieren' in
een context gekenmerkt door de noodzaak een afweging van idealen te
moeten maken, zonder dat enige particuliere en concrete kennis van eigen
identiteit en leefomstandigheden aanwezig is, daar laat Habermas zijn deel-
nemers aan het 'Diskurs' discussiBren over interpretaties van concrete
behoeften en belangen, terwijl de criteria die die interpretaties aan een
selectie moeten onderwerpen, ontleend worden aan de door de universele

pragmatiek gereconstrueerde, altijd reeds aanwezige, formele voorwaarden
voor overeenstemming. Een rationele overeenstemming komt tot stand door

90.  Habermas (1976d), p. 137, 138.
91.  Habermas (1983), p. 103.
92. Ibidem.
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een generalisering van behoefteninterpretaties:

If under these conditions a consensus about the recommendation to accept a norm
arises argumentatively, that is, on the basis of hypothetically proposed, alternative
justifications, then this consensus expresses a 'rational will'. Since all those af-
fected have, in principle, at least the chance to participate in the practical delibe-

ration, the 'rationality' of the discursively formed will consists in the fact that the
reciprocal behavioral expectations raised to normative status afford validity to a
common interest ascertained without deception. The interest is common because the
constraint-free consensus permits only what all can want; it is free of deception
because even the interpretations of needs in which each individual must be able to
recognize what he wants become the object of discursive Will-formation. The dis-
cursively formed will may be called 'rational' because the formal properties of
discourse and of the deliberative situation sufficiently guarantee that a consensus
can arise only through appropriately interpreted, generalizable interests, by which
I mean needs that can be communicatively shared. The limits of a decisionistic
treatment of practical questions are overcome as soon as argumentation is expected
to test the generalizability of interests, instead of being resigned to an impene-
trable pluralism of apparantly ultimate value orientations [-1.93

Habermas suggereert hier dat door middel van (zelf-)reflectie met behulp
van universele criteria in een therapeutische situatie als de Ideale Ge-
sprekssituatie een emancipatie van een onder (systeem-)dwang opgelegde,
ideologisch bepaalde behoefteninterpretatie tot stand kan komen, en werke-
lijke behoeften kunnen worden vastgesteld.

Ook Habermas rekt evenwel met de 'Diskursethik' de mogelijkheden van
het proceduralisme te zeer op. De kritiek op Rawls was gericht op de
verhouding tussen de erkende idealen en opvattingen ten aanzien van het
goede enerzijds en de abstracte personen in de 'Original Position' ander-
zijds. Min of meer analoog hieraan is bij Habermas kritiek te leveren op
de verhouding tussen de concrete, zich in een 'Diskurs' begevende personen
en de (abstracte) criteria waaraan een rationele overeenstemming dient te
worden afgemeten.

Habermas maakt duidelijk dat de Ideale Gesprekssituatie contrafactisch
is in de zin dat een dergelijke situatie nooit volledig in een empirisch
'Diskurs' is te realiseren. Er blijft altijd een spanning bestaan tussen het
idedle en het actuele. Er zal dus ook nooit vastgesteld kunnen worden dat
een overeenstemming rationeel, ofwel in een machtsvrije discussie, is tot
stand gekomen. Maar daaraan vooraf gaat de vraag wat eigenlijk onder een
volledig machtsvrije discussie verstaan moet worden; aan de hand van welke
criteria kan men bepalen wat een rationele consensus is? Waarop berust de
macht van het betere argument? Wanneer is een argument rationeel? De
zuiver procedurele Ideate Gesprekssituatie levert ter beantwoording van die

93. Habermas (1976a), p. 108.
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vragen alleen een formeel criterium: waar Rawls de personen in de 'Original
Position' reeds vaststaande 'primary goods' laat verdelen, daar moeten de
deelnemers aan het 'Diskurs' normen vaststellen gebaseerd op gegenerali-
seerde belangen en behoefteninterpretaties. Immers "the constraint-free
consensus permits only what all can want." Maar om die consensus vast te
stellen is het nodig dat alle waardenopvattingen ("the impenetrable pluralism
of apparantly ultimate value orientations") buiten de Ideale Gesprekssituatie
blijven. Het proceduralisme wordt door Habermas aldus vorm gegeven in een
zuiver formele rationaliteitsethiek.94

Hieraan ten grondslag ligt Habermas' opvatting dat, indien men het
handelen analyseert, vragen die relevant zijn vanuit het morele perspectief
zijn te scheiden van vragen die betrekking hebben op waarden, op opvattin-
gen ten aanzien van het goede. In tegenstelling tot de laatste kunnen de
morele vragen rationeel worden beantwoord met behulp van universele crite-
ria.95 Habermas onderschrijft met het onderscheiden tussen de genoemde
vragen de moderne uitsplitsing in kennisgebieden, namelijk het theoretische,
waar de vraag naar 'waarheid' centraal staat, het praktische, waar de vraag
naar 'normatieve geldigheid' centraal staat, en het esthetische, waar de
vraag naar het schone en naar persoonlijke integriteit en authenticiteit
centraal staat. Deze uitsplitsing tussen het objektieve, het normatieve en
het subjectieve is volgens Habermas pas mogelijk geworden bij het berei-
ken van een bepaald stadium in het historische leerproces van de mens. De
competentie om het morele te abstraheren uit de dagelijkse communicatie
dateert van de overgang naar het post-conventionele niveau van het moreel
bewustzijn.96

Maar wat is precies emancipatie, indien dat wordt losgekoppeld van de
symbolische orde waaraan men zijn persoonlijke identiteit ontleent, en
waarin bepaalde waarden uitgedrukt zijn? Wat wil het zeggen dat een der-
gelijke therapeutische procedure van (zelf-)reflectie tot volledige bevrijding
van dwang leidt? Is niet juist alleen aan de hand van bepaalde waarden
vast te stellen wat een succesvol resultaat is van een proces van (zelf-)re-
flectie?97 Er kan immers geen sprake zijn van een abstracte of totale
bevrijding maar slechts van een gekwalificeerde bevrijding. Wat het dwin-
gend betere argument in een 'Diskurs' is, is niet te bepalen met behulp
van de formele criteria voor een dwangloze diskussie alleen.98 Betere ar-
gumenten zijn 'beter' omdat ze verwijzen naar een reeds gedeeld begrip
van het geheel van relaties waarin men ten opzichte van elkaar staat en
dus van de relaties waarin de op het spel staande belangen ten opzichte
van elkaar staan. Als dit begrip ontbreekt, ontstaat er geen consensus of,

94.  Cf. Taylor (1986a), p. 44.

95. Habermas (1983), p. 118.
96. Habermas (19760), p. 63-91.

97. Vgl. Kcat, p. 178.
98.  Zo ook Wellmer, p. 45
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als consensus ontstaat, is het geen betekenisvolle. Habermas gaat door zijn
formele aanpak voorbij aan het feit dat het bestaan van een (morele) ge-
meenschap afhankelijk is van de bijzondere aard van de intersubjectiviteit
die haar leden bijeen houdt.

In feite voegt Habermas aan de communicatieve competentie van gewone
individuen een cognitivistische dimensie toe. Deze vol'mt de basis voor zijn
claim dat de grondslag van de ethiek in de communicatie zelf ligt. De
communicatieve competentie stelt mensen niet alleen in staat een discussie
op basis van argumenten te voeren, maar stelt hen ook in staat de gel-
digheid van normatieve aanspraken te beoordelen op basis van een afweging
van de naar voren gebrachte argumenten: in een aan de voorwaarden van
een Ideale Gesprekssituatie voldoend 'Diskurs' is men in staat de betere
argumenten te herkennen. Omdat in een dergelijk 'Diskurs' de verscheiden-
heid aan waardenopvattingen is buitengesloten, moet wel worden geconclu-
deerd dat in dat 'Diskurs' niet een consensus bereikt wordt, maar dat die
reeds in de abstracte algemeenheid van het 'Diskurs' gepreformeerd ligt, en
slechts behoeft te worden gevonden.99

De dwang van het betere argument komt hiermee in een ander licht te
staan. McCarthy heeft er al op gewezen dat Habermas' theorie een Hege-
liaans karakter ten toon spreidt waar de rationaliteit van de consensus een
historische dimensie bezit. Het leerproces dat mensen doormaken doet hen
steeds beter de pragmatische universalia van volledig machtsvrije communi-
catie inzien. Er is aldus een ontwikkelingslogica aanwijsbaar in de stadia
van de communicatieve competentie.100 Deze ontwikkeling is volgens Haber-
mas niet empirisch aanwijsbaar - immers in de dagelijkse communicatie zijn
vaak niet de pragmatische universalia van communicatie als zodanig te
onderkennen - maar is slechts te begrijpen in de vorm van een rationele
reconstructie. Uit deze rationele reconstructie moet de ratio van de his-
torische ontwikkeling blijken. De rationaliteit van een consensus in een
'Diskurs' is zo alhankelijk van de regulatieve kracht van de normen die op
rationele wijze uit de geschiedenis zijn te reconstrueren.

Het bijzondere, particuliere verdwijnt zo in Habermas' theorie geheel
naar de achtergrond. De opvattingen van het individu spelen geen rol van
betekenis bij het vaststellen van het moreel juiste, ofwel omdat ze irratio-
neel zijn (want gebonden aan moreel irrelevante waardenorientaties), ofwel
omdat ze samenvallen met de rationele consensus.

Dit kan alleen maar gezien worden als een nieuwe vorm van de essen-

tialistische, teleologische filosofie van het zichzelf in de geschiedenis ver-
werkelijkende subject, als een in diepste wezen (historisch) noodzaketijk.101

samenvallen van het abstract-algemene en het concrete. Habermas grijpt ten
diepste toch weer terug op het collectieve, zichzelf identieke subject dat

99.  Vgl. de kritiek van Geuss, p. 85-86.
100. Zie McCarthy, p. 65.
101.  Zie ook Benhabib, p. 330-1.
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voor zichzelf volledig transparant is. In de Ideale Gesprekssituatie dient
men te abstraheren van (tegenstrijdige) particuliere belangen en waardenop-
vattingen en dus af te zien van hun motiverende kracht, opdat een collec-
tieve identiteit ontstaat die een met zijn essentie overeenkomende rationele
consensus uitdrukt. Met het oplossen van de spanning tussen het ide8le en
het actuele ten gunste van het idetle, verdwijnt het dialogische karakter
van het 'Diskurs' alsnog achter de horizon.

Habermas lijkt niet voor een radicaal dialogische weg te willen kiezen.

Hij wenst behoefteninterpretaties van individuen in een dialogisch 'Diskurs'
te betrekken, maar wenst tevens alle (pluralistische) waardenopvattingen
daarbuiten te houden. De dialoog tussen individuen in een feitelijk bestaan-
de gemeenschap wordt zo iedere constitutieve waarde ontnomen. Habermas
erkent dat er 'aansluitingsproblemen' bestaan tussen de ideale 'dialood, de
vaststelling van onze 'ware', 'werkelijke' behoeften en belangen, namelijk
zoals ze zijn, bevrijd van iedere ideologische en feitelijke dwang, en de
feitelijke dialoog in de 'leefwereld", waarin bepaalde normen gelden en vele
waardenopvattin en bestaan (het probleem van de bemiddeling tussen moraal
en zedelijkheid) 02. Die problemen hebben te maken met het feit dat de
'Diskursethik' is aangewezen op 'Lebensformen' die historisch zover gerati-
onaliseerd zijn dat ze de toepassing van morele inzichten mogelijk maken
en motivaties voor het omzetten van die inzichten in moreel handelen
bevorderen.103 Maar het feit dat voor Habermas erkenning van deze proble-
men niet leidt tot een wijziging van de brandpunten van zijn theorie,
bewijst dat in Habermas' visie pas nadat in abstracto een consensus over
te gelden normen is vastgesteld, de bijzondere aard van de intersubjectivi-
teit relevant is.

De genoemde problemen gaan terug op Habermas' keuze voor een sterk
gereduceerde opvatting van de persoon en van het goede in het beantwoor-
den van morele vragen. Individuen in een 'Diskurs' zijn (slechts) wezens
die 'taalhandelingen' verrichten; het zijn geen mensen die fundamenteel in
de wereld geworteld zijn. Zoals intersubjectiviteit voor Habermas slechts
formele linguistische en communicatieve interactie is, zo is de persoon
slechts een centrum van linguistische en communicatieve competentie,
zonder concrete gevoelens, herinneringen, waarden en idealen. Gelijkheid
van mensen op een fundamenteel niveau is ook in Habermas' theorie een
abstracte gelijkheid, die oplost in de identiteit van een rationeel subject;
een gelijkheid, met andere woorden, waaraan geen normatieve conclusies
verbonden kunnen worden. Een theorie die niet verzandt in abstracties
kiest dan ook een ander uitgangspunt. Een noodzakelijke voorwaarde voor
linguistische en communicatieve competentie is dat individuen geworteld zijn
in een gemeenschap. Daarin komt een persoonlijke identiteit compleet met
gevoelens, waarden, herinneringen en idealen tot stand. Deze kenmerken

102. Habermas (1983), p. 112-9, Habermas (1985), p. 1049, Habermas (1982), p. 261-3.

103. Habcrmas (1983), p. 119, en Habermas (1985), p. 1049.
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van de persoon zijn noodzakelijke voorwaarden voor linguistische en com-
municatieve competentie. Zij vormen de relatie tot de wereld en bepalen de
aard van de intersubjectiviteit in een gemeenschap. Gelding van normen
wordt dan niet bepaald door een algemeen abstracte, rationele consensus,
maar door de dialogische interpretatie van bestaande verhoudingen tussen
mensen en bestaande waarden en idealen.

4.7 Onvolmaakt proceduralisme

De theorieEn van Rawls en Habermas hebben een procedureel uitgangspunt:
ze veronderstellen dat het mogelijk is een volledige normatieve ethiek te
baseren op enkele, minimale, opvattingen van het goede. Hoewel ze beiden
pogingen doen om de inconsistenties van de klassieke theorieen die zij als
inspiratiebron gebruiken, te vermijden, schieten ook zij tekort in het for-
muleren van een adequate normatieve theorie. Een belangrijke reden waarom
hun theorieen niet voldoen is dat beide een zuiver procedurele theorie
beogen te zijn: de procedure zelf verschaft criteria voor rechtvaardigheid
doordat er een algemene consensus ten aanzien van ons verplichtende
normen in wordt afgedwongen. Daartoe moet een strikte scheiding worden
aangebracht tussen hetgeen ons allen (onvoorwaardelijk) verplicht en het-
geen volstrekt vrijblijvend is. Die scheiding, en daarmee die algemene
consensus, is echter niet hard te maken. Globaal genomen is het zuivere
proceduralisme op drie met clkaar samenhangende punten te bekritiseren:
a) Het gaat uit van een veel te sterk gereduceerde opvatting van het goede.
b) Het tracht een niet vol te houden onderscheid te maken tussen procedu-

rele rechtvaardigheid en substantiele rechtvaardigheid.
c) Het maakt gebruik van onvoldoende gelegitimeerde abstracties.

a) Zuiver procedurele theorieen reduceren de in een samenleving bestaande
opvattingen van het goede tot een zeer klein aantal, dat als uitgangspunt
van de procedure genomen wordt. Deze opvattingen worden losgemaakt van
hun concrete betekenis en als zodanig als vanzelfsprekend en eenduidig in
hun betekenis, en zelfs als absoluut en universeel voorgesteld. De op basis
hiervan gecreterde procedure dient ertoe om een uitkomst op te leveren
die ofwel (vrijwel) alle opvattingen van het goede toelaat (in de zeer
liberale versie) ofwel juist een bepaalde selectie in opvattingen van het
goede aanbrengt. De voorgestelde reducties zijn echter niet gerechtvaardigd.
Of de uitgangspunten nu gelijkheid, vrijheid, menselijke waardigheid of nog
een andere zijn, geabstraheerd van de context van de wereld waarin deze
begrippen vele, soms met elkaar concurrerende, betekenissen kunnen hebben,
leiden ze slechts tot formele rechtvaardigheidstheorieen, waarvan de ene
ten opzichte van de andere geen meerwaarde bezit. Zo kan 'vrijheid' in
een publieke en in een particuliere zin verstaan worden. Met de eerste
wordt een gemeenschappelijk goed aangeduid, met de tweede een individueel.
'Menselijke waardigheid' is helemaal een veelzinnig begrip. Slechts door
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een hele institutionele structuur te beschrijven kan worden uitgelegd wat
er onder verstaan moet worden en welke handelingen ermee in strijd zijn.
In die beschrijving kunnen niet anders dan vele opvattingen van het goede
voorkomen. Evenzo geldt voor -gelijkheid' dat het niet een eenduidig goed
is. Daarvan getuigen de opvattingen van gelijkheid die in paragrafen 4.2 en
4.3 beschreven zijn.

Dit houdt in dat ook het recht slechts betekenisvol gestalte kan krijgen
door hetgeen van waarde is uit te spellen en te articuleren. Wat van waarde
is, is voor een zeer belangrijk decl bepaald door de cultuur waarin we
leven. We zijn altijd al gel)onden aan de morele bestanddelen van onze
cultuur. Die bepalen ons handelen niet extern, als betrof het de werkzaam-
heid van de cultuur als een universeel, neutraal subject (met een zuiver
rationele wil), maar intern, omdat ze deel uitmaken van onze identiteit.

Dat wil niet zeggen dat er een onweersproken consensus aangaande het
goede bestaat: de in onze cultuur aanwezige bronnen kunnen verschillende
interpretaties van waarden inspireren, zoals ook verschillende opvattingen
van vrijheid en gelijkheid een plaats in onze redeneringen kunnen hebben.

b) Een zuiver procedurele theorie suggereert dat het handelen volgens

de procedures een resultaat oplevert dat rechtvaardig is, wat het ook is.
Er wordt dan wel gesproken van 'procedurele rechtvaardigheid' ter onder-
scheiding van 'substantiele rechtvaardigheid'. Substantiele rechtvaardigheid
betreft de rechtvaardigheid van het resultaat, die op grond van procedure-
onafhankelijke gronden kan worden beoordeeld.

Maar zuiver procedurele rechtvaardigheid is geen zelfstandige categorie
van rechtvaardigheid. Procedurele rechtvaardigheid betekent niet anders
dan dat er gehandeld is volgens de geldende regel(s), en dat het resultaat
dus bezien vanuit het perspectief van de procedures gerechtvaardigd is.
Maar als men een geldende regel overtreedt, dan is dat als zodanig niet
onrechtvaardig; het is eenvoudig niet geoorloofd. Onrechtvaardig zou een
dergelijk handelen alleen kunnen zijn jegens een ander. Omdat er echter ex
hypothesi geen enkel criterium bestaat om die onrechtvaardigheid vast te
stellen anders dan door vast te stellen dat niet volgens de geldende regels

is gehandeld, zou hooguit gezegd kunnen worden dat er niet eerlijk ('fair')
jegens die ander is gehandeld. Van de uitkomst van een procedure wordt
niet gezegd dat zij rechtvaardig is aUeen omdat de procedure correct ge-
volgd is. Rechtvaardigheid is naar haar aard een categorie die van toepas-
sing is op handelingsresultaten. Juist omdat in het geval van procedurele
rechtvaardigheid van geen enkele uitkomst gezegd kan worden dat zij
rechtvaardig of onrechtvaardig is aan de hand van een substantieel crite-
rium, lijkt het niet juist om te spreken van (procedurele) rechtvaardigheid.
Slechts indien er substantiele criteria bestaan om het resultaat te toetsen
kunnen we spreken van procedurele rechtvaardigheid. Dan immers kan
beoordeeld worden of de procedures rechtvaardig 'zijn': het kenmerk van
een rechtvaardige procedure is dat zij in zeer veel gevallen leidt tot een
rechtvaardig resultaat.

Het is mogelijk dat met procedurele rechtvaardigheid bedoeld wordt dat
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het handelen volgens procedures die hun uitgangspunt hebben in substantiele
rechtvaardigheidsopvattingen, altijd rechtvaardige resultaten oplevert. Maar
wat betekent het dat een procedure haar uitgangspunt heeft in een substan-
title rechtvaardigheidsopvatting? Het betekent dat ten behoeve van een
consensus op een abstract niveau een reductie van de vele in de samenle-
ving bestaande opvattingen van het goede heeft plaats gevonden tot 66n of
enkele eenduidig geinterpreteerde waarden, die in beginselen vastgelegd
worden, en dat het resultaat van de op die beginselen gebaseerde procedure
niet meer bekritiseerd mag worden vanuit de opvattingen die in de reductie
verloren zijn gegaan. Maar indien het handelen overeenkomstig een proce-
dure een resultaat oplevert dat in strijd is met een andere waarde, dan is
het niet vanzelfsprekend dat de procedureel gerechtvaardigde handeling
gerechtvaardigd is alleen al omdat zij conform de procedures is. Er zal dan
een afweging moeten plaats vinden tussen het goed dat gediend wordt met
het handelen volgens de procedure en het goed dat aangetast wordt door
dat handelen. Door het uitgangspunt te kiezen in enkele concepten die een
belangrijke rol spelen in substantiele rechtvaardigheidsopvattingen, kan niet
een zuiver procedurele vorm van rechtvaardigheid worden waargemaakt. De
verhouding tussen substantiele rechtvaardigheid en procedurele rechtvaar-
digheid is altijd empirisch, en niet conceptueel: hoewel op procedurele
gronden een handeling gerechtvaardigd kan zijn, betreft de rechtvaardig-
heidsvraag altijd de gevolgen van de handeling in de concrete werkelijkheid.
Anders gezegd: hoewel procedurele argumenten een oordeel mogelijk maken
over de juistheid van een handeling in het licht van de door de betreffende
procedures beschermde waarden, kan met een dergelijk oordeel niet volstaan
worden, omdat het de gevolgen van het handelen voor anderen niet in de
oordeelsvorming betrekt. Beginselargumenten dienen dus altijd ook een
consequentialistische dimensie te hebben.

Ook nu moet de conclusie getrokken worden dat er alleen sprake is
van procedurele rechtvaardigheid indien de uitkomsten van een procedure
in zeer veel gevallen rechtvaardig geoordeeld worden op grond van sub-
stantiale criteria. Procedurele rechtvaardigheid is dus een afgeleide van
substantiBle rechtvaardigheid.

c) Uit de voorgaande punten komt het derde min of meer al naar voren:
zuiver procedurele theorieen maken gebruik van onvoldoende gelegitimeerde
abstracties. Procedures zijn niet zo in te richten dat ze neutrale construc-
ties zijn die naar een niet nader te toetsen resultaat leiden, omdat der-
gelijke constructies de mogelijkheid van een van de leefwereld ontkoppelde,
maar niettemin betekenisvolle consensus veronderstellen. Een dergelijke
consensus is echter een fictie. Habermas en Rawls (en andere proceduralis-
ten) houden, in hun allesoverheersende streven naar consensus, geen reke-
ning met de concrete verschillen in levenspraktijken en -geschiedenissen
van personen en trekken zich terug op het bestuderen van de handelingen
van zuiver rationele, gedecontextualiseerde subjecten, die zich met een
zeker gemak laten universaliseren.

Met deze kritiek is het streven naar overeenstemming niet in de ban
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gedaan. Het kan niet de taak van de ethiek, noch van het recht zijn om al
het particuliere en concrete altijd even relevant te achten, nooit te abstra-
heren, en aangewezen te zijn op een volstrekt onvoorspelbare 'Einzelfall-
gerechtigkeit'. In een rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat er al-
gemene rechtsregels vastgesteld kunnen worden. Een waarlijk dialogisch of
communicatief geinspireerde theorie van de gelding van normen verdraagt
zich echter niet met een contrafactisch geinduceerde universele consensus.

Hoe kan over de geldigheid van normen gesproken worden indien een
veelheid aan waarden erkend moet worden, procedurele rechtvaardigheid
niet gescheiden kan worden van substantiele rechtvaardigheid, en ongelegi-
timeerde abstracties vermeden worden? Dat kan alleen in een theorie die
een hermeneutisch standpunt ten aanzien van de traditie inneemt, en die de
gelding van normen afhankelijk stelt van de communicatie van mensen die
vanuit hun concrete situatie vragen ten aanzien van het handelen moeten
beantwoorden. Walzer merkt op dat geldende normen "are in fact the pro-
ducts of many people talking, of real if always tentative, intermittent and
unfinished conversations."104 Als dit debat te duiden is als een vorm van
proceduralisme, dan is het een onvolmaakte vorm: ten eerste is er de af-105

hankelijkheid van bestaande waarden; nooit wordt het debat in een con-
textloze situatie gevoerd. Ten tweede is het debat nooit voltooid; er wordt
nooit een definitieve en volkomen consensus bereikt. Ten derde: procedure-
regels vertegenwoordigen (meestal) wel een waarde (ze verschaffen vaak
een algemene waarborg), maar ze kunnen niet volledig en exclusief het
oordeel over het handelingsresultaat bepalen.

Ik zal eerst de aard van dit debat verduidelijken door het te vergelijken
met de universaliseringsgedachte; daarna zal ik iets meer zeggen over het
hermeneutische karakter van een dergelijke theorie.

Hoewel het spreken (in termen) van zuiver abstracte individuen al gauw
betekenisloos wordt, dient anderzijds het vermogen van mensen om hun
context te overstijgen en tot een algemener inzicht te komen, niet te
worden onderschat. Dit vermogen is verbonden met het vermogen van iedere
persoon tot definiBren, interpreteren en argumenteren, zoals dat door het
leven in een communicatiegemeenschap tot ontwikkeling komt. Met de
mogelijke verschuiving van perspectief naar een algemener niveau in de
oordeelsvorming is in beginsel de idee van universalisering van normen

gegeven. Maar het is de vraag in hoeverre dit idee in de praktijk gereali-
seerd kan worden, zodanig dat er een algemene consensus over normen en
hun onderlinge prioriteiten kan ontstaan. Voor het beantwoorden van die

104. Walzer (1987, p. 24
105. Vgl. het door Rawls gemaakte onderscheid tussen 'pure procedural justice',

'perfect procedural justice' cn imperfect procedural justice'; zie Rawls (1972), p
85-6, en zie par. 43. De vergelijking met 'imperfect procedural justice' gaat hier
wellicht mank omdat er niet slechts 66n criterium van substantiele rechtvaardigheid
bestaat.
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vraag kan gebruik gemaakt worden van het onderscheid in verschillende
niveaus van universalisering zoals gemaakt door Mackie.106

In het algemeen wil universalisering zeggen dat, als iemand stelt dat
een handeling moreel goed of slecht is en dus wel of niet mag worden
ondernomen, dat ook moet zeggen van een handeling die in relevant op-
zicht gelijk is. Wat houdt 'in relevant opzicht gelijk' in? Op een dieper
niveau keert hier de vraag naar relevantiecriteria van gelijkheid terug.107
Op het laagste niveau van universalisering zijn de verschillen tussen per-
sonen als zodanig irrelevant. Morele oordelen mogen niet verschillen per
persoon, alleen omdat het die persoon betreft. In die zin dienen normen
dus algemeen te zijn. Maar deze betekenis van universalisering laat dis-
criminatie op grond van ras, geslacht en dergelijke criteria toe en boven-
dien maakt het het mogelijk dat persoonlijke idealen en voorkeuren op-
gelegd worden aan anderen. Op het tweede niveau van universalisering
wordt geeist dat men zichzelf verplaatst in de situatie van andere personen
en wordt als vraag voorgelegd: kun je de in geding zijnde norm accepteren
als richtsnoer voor het handelen, rekening houdend met alle feitelijke
omstandigheden van die anderen? Discriminatie op grond van ras, geslacht
en dergelijke worden nu uitgebannen, maar op dit niveau is het nog steeds
mogelijk om die verplaatsing te ondernemen met medeneming van de eigen
idealen en voorkeuren, die in de plaats te stellen van de idealen en voor-
keuren van de anderen, en vervolgens, rekening houdend met de omstan-
digheden van anderen, die eigen voorkeuren en idealen de doorslag te laten
geven bij het formuleren van een oordeel over de norm. Vandaar dat op
het derde niveau van universalisering vereist is dat men zich niet slechts
verplaatst in de feitelijke situatie van de ander, maar dat men tevens de
idealen en voorkeuren van de ander in de eigen redenering betrekt. De
vraag of een handeling gerechtvaardigd is dient bezien te worden vanuit
alle concrete gezichtspunten. lets soortgelijks aan dit derde niveau van
universalisering, maar dan vanuit een utilistisch perspectief, heeft Scanlon
op het oog waar hij spreekt over het geldig zijn van een norm indien hij
aanvaardbaar voor je is "if you did not know which person's position you
occupied and believed that you had an equal chance of being in any of
these positions", waarbij 'being in a position' betekent "being in his objec-
tive circumstances and evaluating these from the perspective of his tastes
and preferences..108

Indien vastgesteld moet worden, uitgaande van de genoemde niveaus
van universalisering welke normen gelden, dan zal noch op het tweede,
noch op het derde niveau van universalisering een probleem ontstaan ten
aanzien van de geldigheid van rechten die aan ieder altijd, wat ook zijn
relatie tot anderen is, toekomen. Het betreft hier rechten die het leven

106. Mackie, p. 83-97.
107. Zic hoofdstuk 1, par. 2
108. Scanlon, p. 120-1.
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en lichaam van de
rersoon beschermen,

door Feinberg aangeduid als 'non-
comparative rights'. 09 De gelding van deze normen is te verklaren door te
wijzen op de verbondenheid tussen deze rechten en bepaalde, in hoog
aanzien staande waarden in de (westerse) samenlevingen. Hoewel deze rech-
ten veelal prioriteit hebben boven andere, is het echter niet onproblema-
tisch te bepalen wat rechtens is, indien twee van deze rechten in de prak-
tijk met elkaar botsen.

Evenmin onproblematisch is het gesteld met de geldigheid van normen
van comparatieve aard, waaronder de distributieve beginselen vallen. Deze
normen hebben immers als kenmerk dat ze altijd verbonden zijn met de
verhouding tussen concrete personen. Vrijwel altijd zal dan een conflict
van belangen, voorkeuren en/of waarden in het geding zijn. Volgens Mackie
is het zeer moeilijk op het derde niveau van universalisering tot een al-
gemene consensus te geraken ten aanzien van normen, vanwege het bestaan
van 'obstinate moral disagreements'. Vandaar dat hij aanbeveelt dat we ons
niet richten op een algemene consensus, maar op aanvaardbare compromissen
tussen de verschillende gezichtspunten.110 Voor zover Habermas en Rawls
pogingen in het werk stellen om met het derde niveau van universalisering
rekening te houden, schieten ze tekort vanwege hun fixatie op het streven
naar een algemene consensus en de daarvoor benodigde contrafactische
abstractie van het concrete.

De hier voorgestane opvatting van normatieve geldigheid vereist, evenals
de zojuist weergegeven universaliseringsgedachte, een vergaande identificatie
met de details van het leven van anderen. Daarvoor moet een beroep op de
verbeeldingskracht gedaan worden. Die verbeeldingskracht is nodig om de
verschillende wijzen waarop het leven geleefd kan worden naar waarde te
kunnen schatten. De contrasten tussen de verschillende wijzen van leven
kunnen alleen oplichten, indien vanuit een waardenbetrokken perspectief
gekeken wordt. De morele rechtvaardiging van het handelen is volgens deze
opvatting niet gefundeerd in herkenning van een ahistorische, buiten-in-
stitutionele, betekenisvolle essentie, waarin iedereen a priori deelt, maar in
het inzicht in de relevantie van in de cultuur levende waarden voor het
individuele, concrete bestaan. Hiermee kom ik op het hermeneutische aspect
van een theorie van normatieve geldigheid.

Gelding van normen is afhankelijk van de afweging tussen verschillende
in geding zijnde belangen, die alleen plaats kan vinden door de verschil-
lende daarbij betrokken waarden mee te wegen. Deze waarden zijn zelf niet
beredeneerd, maar zijn verankerd in de cultuur, in de verschillende culturele
bronnen waaruit wij putten om ons handelen te rechtvaardigen.111 Die
waarden zijn belichaamd in de structuur van de samenleving, in de institu-
ties, die ze, in een bepaalde interpretatie, uitdrukken, en zo in belangrijke

109.  Feinberg (1973), p. 98
110. Mackie, p. 93.
111. Vgl. Taylor (1989), passim.
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mate ons leven vorm geven. De waarden die zo tot ons bestaan (gaan)
behoren, bepalen voor een belangrijk deel de invulling van een persoonlijk
existentieel project. Maar dat niet alleen. Charles Taylor heeft crop gewe-
zen dat deze structuur ook bepaalt wat voor soort overwegingen van dis-
tributieve rechtvaardigheid relevant zijn. Rawls en Habermas zijn van
mening dat er een neutraal, Archimedisch punt bestaat vanwaaruit uitspra-
ken gedaan kunnen worden over principes van distributieve rechtvaardigheid
die de fundamentele structuur van een samenleving moeten vormgeven. Dit
is een onmogelijke onderneming; de maatschappelijke structuur is essentieel
voor het bestaan van bepaal(ie interpretatiekaders en voor het tot ontwik-
keling komen van bepaalde menselijke mogelijkheden en verwachtingen.
Deze structuur kan niet in naam van distributieve rechtvaardigheid ter
discussie gesteld worden; zij bepaalt juist het soort personen aan wie dis-
tributieve rechtvaardigheid verschuldigd is.112 Indien men uit naam van
distributieve rechtvaardigheid ongelijkheden aan wil tasten die voortvloeien
uit die structuur, dan tast men in feite de structuur aan. Dit gaat bijvoor-
beeld op met betrekking tot het gezin en de ongelijkheden die daaruit
voortvloeien. Het gezin is nauwelijks vatbaar voor overwegingen van dis-
tributieve rechtvaardigheid, omdat het algemeen gezien wordt als op be-
langrijke wijze verbonden met de ontwikkeling van concrete personen.

Ook in andere sferen van het maatschappelijk leven gelden ree(is bepaal-
de normatieve structuren. Walzer heeft voor een aantal van die 'spheres of

113 In dejustice' in kaart gebracht welke fundamentele normen er gelden.
ene sfeer gelden criteria die in een andere sfeer niet op hun plaats zijn.
Zo zijn bijvoorbeeld religieuze overwegingen niet relevant op de financiele
markten en financiele overwegingen dienen geen rol te spelen bij benoemin-
gen in politieke ambten. Walzer is dan ook van mening dat principes van
distributieve rechtvaardigheid pluralistisch in vorm dienen te zijn: alles
hangt af van het soort goederen dat verdeeld wordt, het soort redenen dat
voor een verdeling te geven is en het soort procedures dat ervoor aan-
gewend kan of moet worden.114

Uit deze opvatting volgt niet dat ieder kritisch potentieel in argumen-
tatie en theorievorming afwezig is en dat we aangewezen zijn op een
geborneerd positivisme. Het in een gemeenschap gedeelde 'ethos' is de
onvermijdelijke horizon waartegen morele problemen geformuleerd en beoor-
deeld worden, maar dwingt geen onontkoombare en eenduidige normatieve
standaard af waartegen individuele handelingen beoordeeld moeten wor-
den.115 In die zin zijn morele oordelen niet onderworpen aan het collec-

112. Taylor (1986b), p. 40.
113. Water (1983), passim.

114. Ibidem, p. 6.
115. Zie par. 4.4 bij noot 61.
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tieve 'ethos' van een gemeenschap.116 Ook binnen 66n 'sphere of justice'
kunnen verschillende waarden van belang zijn. Bovendien zijn die waarden
nooit volledig gematerialiseerd in feitelijk bestaande instituties en maat-
schappelijke en persoonlijke verhoudingen, en blijven dus een kritische
dimensie behouden. Door interpretatie kan die dimensie gestalte krijgen.
Walzer: "moral argument [--] is interpretive in character, closely resembling
the work of a lawyer or a judge who struggles to find meaning in a morass

of conflicting laws and precedents.
.117

Wat zijn hiervan de consequenties voor het gelijheidsbegincel? Evenals

'vrijheid' is 'gelijkheid' een waarde te noemen in westerse samenlevingen.
Beide waarden zijn echter op vele wijzen geinterpreteerd en te interprete-
ren, al naar gelang andere waarden van belang geacht worden.118 Dat neemt
niet weg dat er wel iets meer te zeggen valt over de betekenis van de
waarden 'vrijheid' en 'gelijkheid'. Als in een democratische rechtsstaat een
communicatieve gemeenschap is voorondersteld waarin deze waarden hoog
gehouden worden, dan kan dat niet slechts betekenen dat het recht alleen

vrijheid en gelijkheid als formele, of zuiver procedurele, beginselen uit-
drukt, dus zonder acht te slaan op de gevolgen van handelingen die vanuit
een formele optiek gelegitimeerd zijn (zoals in de theorieen van Locke en
Kant). De orientatie op de waarden 'vrijheid' en 'gelijkheid' dient tot
gevolg te hebben dat er een gevoel van vrijheid en een zekere mate van
feitelijke gelijkheid onder de leden van de samenleving bestaat. Het bevor-
deren van het eerste kan soms het bevorderen van het laatste dreigen te
overheersen, zoals ook het omgekeerde niet slechts denkbeeldig is. Maar
als ervan uitgegaan moet worden dat de maatschappelijke instituties die
dat gevoel van vrijheid mogelijk (moeten) maken, gevoed worden door een
debatterende en interpreterende gemeenschap, dan zijn grote feitelijke
ongelijkheden niet aanvaardbaar.

Indien men dan inhoud wit geven aan de gelijkheid van mensen op een
fundamenteel niveau, dan zou dat gedaan kunnen worden in de betekenis

van gelijkheid van mensen als lid van een communicatiegemeenschap.
119

Walzer noemt dit lidmaatschap het belangrijkste goed dat in een samenle-
ving verdeeld wordt.120 Het behandelen van mensen als gelijke leden van
een gemeenschap is een noodzakelijke voorwaarde voor het zijn van een
communicatieve gemeenschap waarin al delibererend en interpreterend het
recht wordt gevormd. Een behandeling als gelijke impliceert, in tegen-121

stelling tot een 'gelijke behandeling', dat men behandeld wordt naar de

116. Van cen volledige terugkeer naar een Aristotelische morele orde, zoals gepro-
pageerd lijkt tc worden door MacIntyre, is hier dan ook geen sprake.

117. Walzer (1987), p. 20.
118.  Zoals ook bleek uit de in par. 4.2 en 4.3 weergegeven gelijkheidsopvattingen.
119. Vgl. Postema, passim.
120. Walzer (1983), p. 29.

121. Vgl. Dworkin (1977), p. 227.
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normen en waarden die voor alle leden van de gemeenschap gelden, dat wil
zeggen dat er niet een groep personen is die (bewust of onbewust) uitge-
sloten wordt van de maatschappelijke en politieke discussie en de toegang
tot maatschappelijke goederen wordt onthouden. Indien op deze terreinen
grote ongelijkheden bestaan worden de bestaansvoorwaarden voor een com-
municatieve gemeenschap aangetast. Een dergelijke gemeenschap bestaat
immers alleen in een in belangrijke mate gerntegreerde samenleving.

Met deze omschrijving van gelijkheid op een fundamenteel niveau wordt
niet gekozen voor een gelijkheidsbeginsel dat de gelijkheid van mensen
postuleert als identiteit van een universeel subject. De weg naar een proce-
durele, monologische wilsbepaling is dus afgesneden. De gelijkheid van
mensen is als 'gelijke leden van een gemeenschap' relationeel omschreven:
het is een door gemeenschappelijke waarden bemiddelde gelijkheid.

Deze omschrijving van gelijkheid op een fundamenteel niveau bevestigt
tevens de identiteit van 'de persoon' als meer dan slechts een netwerk van
onderling niet verbonden impulsen en wensen, of slechts een samenbundeling
van brokstukjes momentgebonden identiteit, of slechts een abstract subject
gericht op een universele consensus. De persoonlijke identiteit wordt voor
een belangrijk decl gevormd door de binding aan waarden die in een ge-
meenschap leven; maar tegelijk bestaat er een enorme verscheidenheid in
de wijzen waarop die binding individueel gestalte krijgt. Als het streven
naar overeenstemming in, of identificatie met, de gemeenschap universeel te
noemen is, dan is dat streven alleen begrijpelijk tegen de achtergrond van
een ruime opvatting van onze status als persoon. Het betreft dan de univer-
saliteit van een wezen dat tevens op een niet te reduceren wijze particu-
lier, geindividualiseerd, is in een bepaalde relatie tot de wereld. Slechts
geplaatst binnen de context van de manier waarop we in de wereld zijn,
zijn onze handelingen begrijpelijk als handelingen van een persoon.122

In de hier verdedigde opvatting heeft de gelijkheid van mensen op een
fundamenteel niveau een directe relatie met het normatieve gelijkheidsbegin-
sel, en wel zodanig dat het gelijkheidsbeginsel ook een materiele of sub-
stantiele dimensie heeft. Deze dimensie zou de sociale kant van het gelijk-
heidsbeginsel genoemd kunnen worden. Dit aspect van het gelijkheidsbeginsel
houdt in ieder geval in dat er geen al te grote feitelijke ongelijkheden in
een samenleving moeten bestaan; maar overigens is het niet in een een-

122. Walzer pleit voor cen opvatting van gelijkheid die hij 'complex equality' noemt:

"Equality is a complex relation of persons mediated by the goods we make, share
and divide among ourselves; it is not an identity of possessions. It requires then, a
diversity of distributive criteria that mirrors the diversity of social goods." (Walzer
(1983), p. 18.) Zo kan hij uitdrukking geven aan de onscheidbaarheid van dc twec
aspecten van de persoon, namelijk het behoren tot een gemeenschap en het bezit
van een eigen individualiteit. Indien de verworvenheden van individuen in €En
'sphere of justice' geen privileges opleveren in een andere sfeer, dan wordt het
lidmaatschap van anderen in de gemeenschap nict aangetast.
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voudige eis van feitelijke maatschappelijke gelijkheid te vertalen. Ook de
sociale dimensie van het gelijkheidsbeginsel is afhankelijk van een inter-
pretatie van in geding zijnde waarden en een daardoor mogelijke afweging
van in geding zijnde belangen. In het algemeen vereist het dat iedereen in
staat gesteld wordt een deelnemer te zijn in de activiteiten op elk maat-
schappelijk terrein; dat kan betekenen dat in sommige opzichten gestreefd
moet worden naar een feitelijke gelijkheid in de omstandigheden van bur-
gers.

Het bepalen van de opzichten waarin feitelijke gelijkheid bewerkstelligd
moet worden in deze samenleving in deze tijd, gaat buiten het bestek van
deze verhandeling. In de volgende hoofdstukken geef ik aan hoe de sociale
dimensie van het gelijkheidsbeginsel geinterpreteerd zou kunnen worden in
het kader van de toegang tot banen en tot het onderwijs.

De conclusie van de overwegingen in dit hoofdstuk ten aanzien van
gelijkheid als beginsel moet luiden dat het (juridische) gelijkheidsbeginsel
('in gelijke gevallen dient men gelijk behandeld te worden') zeker niet een
leeg beginsel is. Om tot uitdrukking te brengen dat het in het gelijk behan-
delen van mensen in gelijke gevallen in concrete altijd gaat om een belan-
genafweging waarin verschillende (conflicterende) waarden een rol kunnen
spelen, kan de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel het beste begrepen wor-
den als een toetsing op evenredigheid: onderzocht dient te worden of de
gevolgen van het dienen van het ene belang niet te bezwaarlijk zijn voor
andere te dienen belangen. In die afweging zijn waarde-oordelen onontko-
melijk, omdat een interpretatie van de waarden die door de in een concreet
geval in geding zijnde feiten en belangen worden opgeroepen, noodzakelijk
is ter bepaling van het relatieve gewicht van die belangen. Slechts aan de
hand daarvan kan een uitspraak gedaan worden over de rechtmatigheid van
een differentiatiecriterium en dus over de vraag of het gelijkheidsbeginsel
geschonden is.
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HOOFDSTUK 5

GELIJKHEID EN DIFFERENTIERING

5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is betoogd dat de invulling van het gelijkheidsbe-
ginsel afhankelijk is van een interpretatie van de in geding zijnde waarden,
waardoor een afweging van belangen mogelijk wordt. Een zeer belangrijke
waarde is het lidmaatschap van de samenleving als democratische gemeen-
schap. Wil er sprake zijn van een op dialoog gerichte, communicatieve
gemeenschap dan dient iedereen de mogelijkheid te hebben te participeren
op ieder maatschappelijk gebied. Dat betekent dat in sommige opzichten
gestreefd moet worden naar een feitelijke gelijkheid in de omstandigheden
van burgers. Met dit streven komen de contouren van een sociale dimensie
van het gelijkheidsbeginsel in zicht.

Het geven van een voorkeursbehandeling moet geplaatst worden binnen
het kader van een interpretatie van de sociate dimensie van het gelijkheids-
beginsel. Dit betekent niet a) dat nu gelijk vaststaat naar welke vorm van
feitelijke gelijkheid met behulp van voorkeursbehandeling gestreefd moet
worden, of b) dat het geven van een voorkeursbehandeling gerechtvaardigd
is. Het streven naar feitelijke gelijkheid (in welke vorm dan ook) kan
immers in conflict komen met het streven andere belangen te beschermen.

Het geven van een voorkeursbehandeling impliceert dat persoonlijke
kenmerken als geslacht, ras of afkomst als relevante differentiatiecriteria
gehanteerd worden bij de toewijzing van arbeids- of onderwijsplaatsen en
dat deze criteria andere ('normale') relevante criteria voor een dergelijke
toewijzing (kunnen) overtroeven: mensen worden ongelijk behandeld op
grond van deze kenmerken, terwijl ze 'normaal' op grond van andere crite-
ria (on-)gelijk behandeld worden. Voordat bepaald kan worden of het geven
van een voorkeursbehandeling geoorloofd is, is het noodzakelijk dieper
inzicht te verkrijgen in de aard en de toelaatbaarheid van de differentiatie-
criteria 'geslacht', 'ras' en 'afkomst' en de aard en het gewicht van de
belangen waar de normaal relevant geachte differentiatiecriteria voor staan.
Dat betekent dat nader bepaald moet worden, wanneer gesproken moet wor-
den van discriminatie en wat de redenen zijn om de gebruikelijke differen-
tiatiecriteria relevant te achten. Deze kwesties vormen het onderwerp van
dit hoofdstuk.

Het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in de eerste volzin van artikel
1 van de Grondwet ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld:), lijkt formeel van aard te zijn: geen
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twee personen verkeren exact in gelijke omstandigheden en dus moet nader
vastgesteld worden welke (on-)gelijkheden relevant zijn en welke niet. De
tweede volzin van art. 1 Gw. maakt duidelijk dat discriminatie verboden is
en impliceert dat een ongelijke behandeling op grond van de daar genoemde
kenmerken (waaronder 'ras' en 'geslacht') verdacht is, al gauw belast met
een vermoeden van discriminatie. Sommigen zijn van mening dat de daar
genoemde kenmerken nooit gebruikt mogen worden als differentiatiecriteria,
omdat ze impliciet discriminerend zouden zijn.1

In hoofdstuk 4 is verdedigd dat het gelijkheidsbeginsel onmogelijk in
abstracto, los van de concrete verhoudingen in een concrete samenleving
een inhoud gegeven kan worden. Bezien in dat licht is het goed dat de
eerste volzin van art. 1 Gw. een formeel karakter heeft en dat de tweede
volzin vooral een negatieve inhoud heeft: het bepaalt dat een discrimineren-
de ongelijke behandeling in ieder geval niet gerechtvaardigd is. Het vast-
stellen van gerechtvaardigd dan wel ongerechtvaardigd of zelfs discrimine-
rend gebruik van differentiatiecriteria dient dan ook te geschieden (mede)
op basis van normen die gelden (in de zin van 'maatschappelijk aanvaard
zijn') op de verschillende terreinen van het maatschappelijk handelen.

Ten aanzien van de sfeer van aanstellingen in functies en die van toe-
kenning van onderwijsplaatsen heerst wijdverbreid de opvatting dat mensen
gelijke kansen dienen te hebben. Dat betekent in ieder geval: geen dis-
criminatie; geen directe, maar ook geen indirecte. De vraag keert hier terug
welke (on-)gelijkheden relevant zijn, dus welke differentiatiecriteria mogen
(of zelfs moeten) en welke niet mogen worden gebruikt. In het algemeen
zegt men: vaardigheden (waaronder kennis voor het gemak begrepen wordt)
zijn relevant. Maar waarom zijn ze dat? En zijn ze het altijd en altijd in
dezelfde mate? Zijn de wijze van totstandkoming van vaardigheden en de
omstandigheden waaronder ze tot stand komen ook relevant? Welke claims
heeft men op grond van zijn vaardigheden? Mag een overheid beslag leggen
op hetgeen iemand met behulp van zijn vaardigheden realiseert of tracht te
realiseren (bijvoorbeeld door middel van belastingen), of anderszins de
(eigenschappen van de) persoon in dienst van het algemeen belang stellen?
Een antwoord op deze vragen is van belang om een antwoord te kunnen
geven op de vraag of voorkeursbehandeling geoorloofd is, omdat bij voor-
keursbehandeling het differentiatiecriterium 'vaardigheden' (of'competentie')
overtroefd wordt door een differentiatiecriterium dat belast is met een
vermoeden van (onvoorwaardelijke) irrelevantie.

Alvorens deze vragen zinvol te kunnen bespreken, moet eerst vaststaan
dat de bij voorkeursbehandeling gehanteerde differentiatiecriteria niet nooit
mogen worden gebruikt, omdat ze intrinsiek discriminerend zijn en dus
altijd en onvoorwaardelijk irrelevant behoren te zijn. Pas als dat vaststaat
is de weg vrij voor een nader onderzoek naar criteria die betrokken dienen
te worden in de afweging of voorkeursbehandeling geoorloofd of zelfs

1. Zie par. 1.3.
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geboden is. Paragraaf 5.2 is gewijd aan de bespreking van intrinsiek ver-
boden differentiatiecriteria en aan de vraag wat onder discriminatie verstaan
moet worden.

In paragraaf 5.3 wordt een begin gemaakt met een bespreking van dif-
ferentiatiecriteria die gerechtvaardigd zijn, en wel van die criteria die
algemeen maatschappelijk aanvaard zijn als relevante criteria om te onder-
scheiden tussen (de concrete omstandigheden van) individuen en om hen op
grond daarvan ongelijk te behandelen. Die algemene gronden om mensen
(on-)gelijk te behandelen zijn rechten, behoeften en verdiensten. In aan-
sluiting op het opvoeren van deze gronden verdedig ik een algemeen com-
pensatiebeginsel: een inbreuk op een recht, het hebben van een (fundamen-
tele) behoefte en het bezit van een verdienste betekenen alle een last voor
de persoon die het betreft, en die last komt in beginsel voor compensatie
in aanmerking totdat een zekere gelijkheid (of zeker evenwicht) van 'lasten
en lusten' is hersteld. Na een korte uitwerking van deze gedachte met
betrekking tot het beginsel van gelijke kansen, worden in paragraaf 5.4 het
beginsel van een (effectieve) gelijkheid van kansen en de vooronderstellin-
gen daarvan belicht. Van groot belang voor de relevantie van differentiatie-
criteria in de sfeer van 'kansen' is de vraag wat, als het gaat om vaar-
digheden en omstandigheden van het individu, aan het individu zelf toegere-
kend moet worden en wat aan factoren buiten hem. In deze paragraaf
worden enkele (inmiddels) klassieke stellingnamen verwoord. In paragraaf
5.5 wordt een verdediging ondernomen van een procedurele, effectieve
gelijkheid van kansen, waardoor ruimte gecreterd wordt voor de notie van
verdienste. De belangrijkste grond voor deze verdediging is het zelfrespect
van de persoon (als niet fundamenteel te scheiden van zijn waardigheid
als persoon) en de daarop gebaseerde integriteit van zijn individuele iden-
titeit. Paragraaf 5.6 bevat een kort besluit van het hoofdstuk.

5.2 Discriminerende differentiatiecriteria

Sommigen zijn van mening dat nooit een onderscheid gemaakt mag worden
op grond van de in art. 1 Gw. genoemde kenmerken: een dergelijk onder-
scheid zou per definitie discriminerend zijn. Het gelijkheidsbeginsel zou
intrinsiek het gebruik van bepaalde differentiatiecriteria verbieden, omdat
de kenmerken waarop ze gebaseerd zijn onveranderlijk, niet aan de wil van
de persoon onderworpen, zijn. Voor die kenmerken kan men de persoon
niet verantwoordelijk houden en dus zou men er niet op mogen selecteren.
Niemand zou op grond van een persoonsgebonden kenmerk een positie in
de samenleving onthouden of toegekend mogen worden of anderszins voor-
delen of nadelen mogen oplopen. De gedachte is ontleend aan de Verlich-
tingsidealen van vrijheid en gelijkheid voor iedere burger; verschillen in
(onder andere) status en afkomst en ook in ras en geslacht dienen geen
grond voor ongelijke behandeling op te leveren.

Cruciaal in deze opvatting is het onderscheid tussen onverandertijke en
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veranderlijke persoonlijke kenmerken. Dit onderscheid wordt evenwel niet
altijd strikt toegepast. Er zijn immers veranderlijke persoonlijke kenmerken
die irrelevant geacht worden voor een ongelijke behandeling en er zijn on-
veranderlijke persoonlijke kenmerken die wel relevant geacht worden voor
een ongelijke behandeling. Wat het eerste betreft: hoewel men vrijwillig
van godsdienst of politieke opvatting zou kunnen veranderen, wordt het
maken van onderscheid op die gronden algemeen beschouwd als ongerecht-
vaardigd. Wat het tweede betreft: er wordt in de samenleving op vele
wijzen direct onderscheid gemaakt op grond van intelligentie en fysieke
bekwaamheden, ondanks het grotendeels onveranderlijke karakter ervan.2

Overwegingen van efficientie lijken in deze gevallen de doorslag te geven.
Bovendien wordt regelmatig en op vele wijzen onderscheid gemaakt naar
van de wil onafhankelijke en (dus) niet zelf te veranderen maatschappelijke
omstandigheden waarin men verkeert. Velen worden immers maatschappelijk
ten achter gesteld ofjuist bevoordeeld op financiele of culturele gronden.

Het criterium 'onveranderlijkheid van kenmerken' voldoet om deze rede-
nen niet ter aanwijzing van persoonlijke kenmerken op grond waarvan niet
gedifferentieerd mag worden. Het kan een belangrijk criterium zijn, maar
het volstaat als zodanig niet. Het gelijkheidsbeginsel, zo kan dan ook
gesteld worden, verbiedt niet intrinsiek het gebruik van bepaalde differen-
tiatiecriteria. De aanvaardbaarheid van het gebruik van een differentiatie-
criterium is afhankelijk van een te dienen maatschappelijk doel.3 Dat bete-
kent dat sommige persoonsgebonden kenmerken irrelevant kunnen zijn in
bepaalde omstandigheden, zoals 'gezichtsvermogen' bij het verdelen van
mogelijkheden om onderwijs te volgen, en in andere omstandigheden rele-
vant kunnen zijn, zoals 'gezichtsvermogen' voor de effectuering van het
recht decl te nemen aan het verkeer. Het hanteren van dit en andere
persoonsgebonden kenmerken betreft geen uitzondering op een algemene
verbodsregel, maar een zelfstandige afweging met betrekking tot de verde-
ling van maatschappelijke goederen.

Westen concludeert uit de afwezigheid van intrinsiek met het gelijk-
heidsbeginsel samenhangende criteria dat het gelijkheidsbeginsel geen inhoud
heeft, dus dat het volslagen leeg en formeel is. 'Equality is an empty vessel
with no substantive moral content of its own: 'Every moral and legal
argument can be framed in the form of an argument for equality.4 In zijn
visie is het gelijkheidsbeginsel volledig afhankelijk van andere, inhoudelijke
normen en daarom kunnen we het net zo goed zonder het gelijkheidsbegrip
stellen.5

De stelling van Westen lijkt zeer plausibel, maar is toch niet houdbaar.
Zoals in hoofdstuk vier betoogd is drukt het gelijkheidsbeginsel de gelijk-

1 Zie Dworkin (1977), p. 227.

3.  Zie ook par. 4.7.
4. Westen, p. 547, resp. p. 596.
5. Ibidem, p. 596.
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heid van mensen als lid van een gemeenschap uit. Ieder is lid van de sa-
menleving waartoe hij behoort; het gelijkheidsbeginsel voegt daaraan toe
dat allen gelijkelijk dienen te delen in dat lidmaatschap. De kern hiervan

is dat ieder individu niet alleen respect toekomt als abstract persoon (of
zelfs, wat dat betreft, gelijk respect), maar dat ieder respect toekomt als
lid van de gemeenschap waar hij toe behoort, en dat hem als zodanig gelijk
respect toekomt. Deze norm is niet terug te voeren op normen of waarden
die niet het gelijkheidsbegrip hanteren, omdat het lidmaatschap van een
samenleving niet als zodanig een gelijk gedeeld lidmaatschap inhoudt.6 Het
gelijkheidsbeginsel is, zo opgevat, dus zeker niet leeg. Hoewel het pas
binnen de context van een gemeenschap concrete betekenis krijgt, stelt het
in ieder geval een verbod om sommigen als minderwaardig, als lid van een
andere, lagere caste (als onvolwaardig lid) te behandelen. Dit is de essentie
van het discriminatieverbod.

Hoewel het gelijkheidsbeginsel dus niet 'leeg' is, is het wel gekenmerkt
door onbepaaldheid in zijn concrete betekenis, afhankelijk als het is van
de (andere) maatschappelijke waarden en omstandigheden die binnen een
samenleving bestaan. Het onbepaald zijn van een beginsel mag echter niet
verward worden met of aangezien worden voor leegheid.

Het discriminatieverbod kan wat nader omschreven worden. Binnen een
gemeenschap komt de identiteit van de concrete persoon tot stand. Die
identiteit wordt gevormd door een vermenging van individuele eigenschappen
en maatschappelijke waarden en omstandigheden. Indien iemand gediscrimi-
neerd wordt, is dat een vernedering die een aantasting van de identiteit
van die persoon betekent, omdat aan zijn persoonlijke eigenschappen en
omstandigheden (veel) minder waarde dan aan die van anderen wordt toege-
kend. Het discriminatieverbod houdt dan in dat sommige verschillen tussen
mensen niet als differentiatiecriterium in bepaalde omstandigheden mogen
worden gehanteerd, omdat het een stempel van minderwaardigheid opdrukt
(hoewel die verschillen overigens in die omstandigheden vanuit een bepaald
gezichtspunt soms wel relevant kunnen zijn, zoals het geslachtsonderscheid
bij het opvullen van vacatures relevant zou kunnen zijn, indien statistisch
is aangetoond dat vrouwen vaker verzuimen wegens ziekte).

Maar het discriminatieverbod houdt niet alleen maar in dat soms afgezien
moct worden van het hanteren van een verschil tussen mensen als differen-
tiatiecriterium. Ook het negeren van een verschil tussen mensen kan onge-
rechtvaardigd,7 en in bepaaide omstandigheden onaanvaardbaar zijn. Dis-
criminatie kan ook bestaan in het ongerechtvaardigd gelijk behandelen op
grond van het niet in acht nemen van de relevantie van een bepaald onder-

6. Vgl. Greenawalt, p. 1183, en Postema, p. 165-6.
1 Zo is in par. 4.7 het streven naar universaliscring van normen niet opgcvat als
het abstraheren van concrete vcrschillen tussen mensen in hun cigenschappen,
idealen, voorkeuren en levensomstandigheden, maar juist als ecn poging om de
betekenis van deze verschillen voor betrokkenen in te schatten.
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scheid. Dat laatste is vaak het geval bij indirecte discriminatie.
Zo kan worden gesteld dat in het algemeen het gelijkheidsbeginsel de

eis van een gelijkwaardige behandeling inhoudt, van een behandeling die
alle relevante verschillen tussen mensen respecteert. In die zin verbiedt
het een ongerechtvaardigde (on-)gelijke behandeling. Het discriminatieverbod
vormt de 'bodem' van het gelijkheidsbeginsel: het houdt een verbod in om
mensen ongelijk te behandelen op grond van een onderscheid tussen hen,
en om mensen gelijk te behandelen op grond van het niet in acht nemen
van een onderscheid tussen hen, voor zover deze behandelingen een ver-
nederende, minderwaardige behandeling van hen impliceren.8

Nu kan men verder vragen: wanneer wordt men geminacht en vernederd,
wanneer is iemands identiteit aangetast? In de eerste plaats is van belang
wat een persoon zelf als een minachtende behandeling ervaart. Dat is echter
niet voldoende: om als discriminatie erkend te worden, moet die handeling
ook objectief als minachtend voor de persoon gezien worden, dat wil zeggen
dat een persoon (of groep van personen) maatschappelijk gezien op iden-
titeitbeschadigende en dus vernederende en onaanvaardbare wijze wordt
behandeld.

Om te bepalen in welke omstandigheden welke verschillen relevant en
welke niet relevant zijn, is het nuttig om gebruik te maken van Walzers
onderscheiding van het maatschappelijk handelen in verschillende 'spheres
of justice'.9 In de 'sphere of justice' die het onderwijs omvat en in de
'sphere of justice' die de werkgelegenheid omvat, dienen onder andere
onderscheidingen in ras en geslacht in het algemeen niet te tellen. Wat er
ook zij van andere sferen, in deze sferen geldt wat Wasserstrom noemt het
'assimilationist ideal'10: ras en geslacht dienen het functioneel equivalent
te zijn van de kleur van ogen, dat wil zeggen ze dienen irrelevant te zijn
in het toekennen van voordelen of het opleggen van nadelen, en de sprei-

ding van personen met in dat opzicht verschillende kenmerken dient in die
sferen dan ook statistisch gezien toevallig te zijn.11 In die sferen dient
het uitgangspunt gehanteerd te worden dat de verdeling van goederen
behorend tot die sferen niet gebaseerd is op onderscheidingen in die ken-
merken. Dat uitgangspunt kan evenwel verlaten worden, indien er in een
bepaald geval een goede reden is om Ldn van die onderscheidingen wel
relevant te achten, terwijl de daarop gebaseerde ongelijke behandeling niet
resulteert in een minderwaardige behandeling van iemand.

Niet in iedere sfeer van het handelen dient ten aanzien van de ken-
merken 'ras' en 'geslacht' het 'assimilationist ideal' te gelden.12 In andere

8.  Zie ook par. 1.3 over de opvattingen van het discriminatieverbod in Nedcrland.

9.  Walzer (1983), passim.
10. Wasserstrom (1977), p. 604.

11.  Zic ook Sloot (1986), p. 243.
12. Hiermec wordt tegemoet gekomen aan de kritick van Boxill op het 'assimilatio-

nist ideal', zie Boxill (1980), passim.
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sferen ( bijvoorbeeld in culturele aangelegenheden of sport) kan het negeren
van een verschil in dergelijke kenmerken leiden tot het onthouden van
getijk respect. Daar geldt juist het ideaal van differentiatie en geldt als
uitgangspunt dat een dergeljk verschil relevant is voor de verdeling van
goederen behorend tot die sferen, totdat is aangetoond dat het hanteren
van dat uitgangspunt in een bepaald geval leidt tot een minderwaardige
behandeling van iemand en dus dat er een goede reden bestaat om in dat
geval het maken van het onderscheid niet gerechtvaardigd te achten.

Een belangrijke vraag is wat, in de sferen van het toekennen van onder-
wijsplaatsen en van het aanstellen in functies, goede redenen kunnen zijn
om af te wijken van het uitgangspunt dat verschillen in ras en geslacht
niet relevant dienen te zijn. Deze vraag wordt pas expliciet aan de orde
gesteld in het volgende hoofdstuk; zij heeft een plaats binnen het ruimere
kader van de vraag naar goede redenen om mensen gelijk dan wel ongelijk
te behandelen, zowel in het algemeen, als in de sferen van het toekennen
van arbeids- en onderwijsplaatsen. Dat ruimere kader moet eerst verder
ingevuld worden. Dus: welke criteria zijn, in het algemeen, relevant?

53 Gerechtvaardigde diITerentiatiecriteria

Evenals een goed begrip van recht in een samenleving begrip vereist van
de wijze waarop het recht concreet beleefd wordt in de verschillende sferen
van maatschappelijk handelen, zo vereist eveneens een goed begrip van
hetgeen men als recht ziet in die bijzondere sferen begrip van wat men
algemeen in de samenleving als gronden voor gerechtvaardigde claims er-
kent. In de westerse samenleving betreft rechtvaardigheid altijd rechtvaar-
digheid met betrekking tot het individu. In paragraaf 4.4 is dit opgevat
als de eis recht te doen aan de concrete persoon, de persoon die zowel in
belangrijke mate bepaald is door en afhankelijk is van zijn maatschappelijke
omgeving als in staat is autonome keuzen te maken. Deze visie op het
individu is zelf het produkt van maatschappelijke ontwikkelingen tot in de
moderne tijd toe en is daarom ingebed in de structuren, instituties en
praktijken van de moderne samenleving. In die ontwikkeling zijn drie al-
gemene gronden voor gerechtvaardigde claims van het individu op het
handelen van anderen tot stand gekomen, die alle drie direct samenhangen
met de visie op het individu zoals die historisch is gegroeid. Deze gronden
zijn rechten, behoeften en verdiensten. In die visie is het individu subject
van (elementaire) rechten, die claims kunnen opleveren tegenover de samen-
leving als geheel of tegenover individuele personen; hij heeft een aantal
(elementaire) behoeften die grond voor claims op voorzieningen tegenover
de samenleving kunnen zijn; en daarnaast mag hij verwachten dat de bijdra-
gen die hij levert aan de samenleving erkend worden en naar hun waarde
worden behandeld. Deze algemene gronden voor gerechtvaardigde claims
zijn kernbestanddelen van het volwaardig lidmaatschap van de (westerse)
samenleving. Centrale elementen in deze visie op het individu zijn het
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ideaal van vrijheid, dat wil zeggen het ideaal van het maximaliseren van de
controle van het individu over factoren in zijn omgeving die zijn leven
beinvloeden, en de gedachte van de gelijkheid van een ieder als lid van de
samenleving.

Deze drie gronden voor claims schragen de identiteit van het moderne
individu. De eerste benadrukt zijn vrijheid, en dan vooral in negatieve
zin13 namelijk als niet onderworpen aan de directe macht van anderen. De
tweede benadrukt zijn onafhanketijkheid en zelfstandigheid als lid van de
samenleving en, daarmee, de mogelijke zinvolheid van zijn leven; het bena-
drukt tevens de gemeenschappelijkheid in de samenleving. De derde bena-
drukt de zelfbevestiging van het individu die tot stand komt in en door
zijn handelen als deelnemer in de samenleving en als producent; het bena-
drukt tevens dat een samenteving niet een zuiver zedelijke gemeenschap
vormt, waarin het particuliere volledig ondergeschikt is aan het algemene,14
maar ook een gemeenschappelijke onderneming waarin ieders individuele bij-
drage van belang is.

Deze gronden voor claims leveren niet alle wettelijke claims op. De
eerste weI; de tweede vaak, zeker als het zeer fundamentele behoeften
betreft, maar lang niet altijd. De laatste, de claims op grond van verdien-
ste, zijn niet zonder meer geinstitutionaliseerd: 4 lijken eerder 'natuur-

16lijke' morele claims.15 Ze zijn echter voor het recht niet betekenisloos.
Uitgaande van deze gronden voor claims zijn er drie algemene doelstel-

lingen van het recht in de moderne samenleving te onderkennen:
- elementaire vrijheden van ieder dienen beschermd te worden;
-  er dienen voorzieningen in elementaire behoeften van ieder te bestaan;
-  ieder zijn verdiensten dienen naar hun waarde te worden behandeld.

We zouden van een rechtvaardige samenleving spreken indien deze doel-
stellingen optimaal gerealiseerd zijn. Hoe zo'n samenleving er precies uitziet
is niet aan te geven; geen enkele benadering ervan is geheel probleemloos,
omdat in concreto de doelstellingen met elkaar in conflict kunnen, en
vermoedelijk ook vaak zullen, komen. Het zijn dan ook geen fundamentele
beginselen die uit zichzelf leiden tot een vastomlijnde invulling en toepas-
sing ervan met bijbehorende prioriteitsstelling. Ze verschaffen echter wel
criteria ten behoeve van het maken van afwegingen in concrete gevallen:
ze kunnen, binnen een sfeer van maatschappelijk handelen, een reden vor-
men om mensen gelijk dan wet ongelijk te behandelen.

Het bezit van een recht, van een (fundamentele) behoefte of van cen
verdienste levert een reden op voor anderen om op een bepaalde manier te
handelen. Mensen van wie een recht geschonden is, van wie een (fundamen-

13.  Zoals omschreven door Berlin, p. 7
14. Zoals bij Rousseau en velen van degenen die zijn gedachtegoed hebben uitge-
werkt.

15. Zie Feinberg (1970), p. 56.
16.  Zic par. 5A en 53.
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tele) behoefte onvervuld is, of wiens verdienste ongehonoreerd is, dragen in
vergelijking met anderen een ongerechtvaardigde last, die om compensatie
vraagt. Zij hebben een claim op compensatie van die last tot een zeker
evenwicht is bereikt tussen de gedragen last en de geboden vergoeding,

tot, met andere woorden, een zekere gelijkheid met anderen is hersteld.
Deze gedachte wordt door Ake geformuleerd als: lustice in a society as a
whole ought to be understood as a complete equality of the overall level
of benefits and burdens of each member of that society.•17 Deze formule-
ring maakt duidelijk dat rechtvaardigheid altijd betrekking heeft op claims
van individuen; het zijn individuen die gecompenseerd moeten worden voor
door hen gedragen relevante lasten. Tegenover die lasten dienen gelijkwaar-
dige 'lusten' ('benefits')18 te staan. Dit uitgangspunt geldt in het privaat-
recht, waar tegenover een inbreuk op een recht rechtsherstel dient te
staan. In het overheidsbeleid speelt het een rol voor zover de overheid
allerlei maatregelen van herverdelende aard neemt. En in het strafrecht
speelt het steeds meer een rol voorzover er vaker geprobeerd wordt om
tegenover de 'last' die iemand draagt als gevolg van het feit dat hem iets
misdaan is, een (tot nu toe bescheiden) 'schadevergoeding' te plaatsen. Wat
als last en wat als lust geldt is niet in abstracto aan te geven; daar bestaat
niet een algemene consensus over. In het gepositiveerde recht is wel vaak
een indicatie te vinden voor wat als last en wat als lust geldt; en overigens
heeft iedereen wel cen intuitie van wat maatschappelijk meestal als zodanig
geldt, zo goed als dat voor de talloze andere begrippen die op rechtvaar-
digheid betrekking hebben geldt.

Het is mogelijk om een parallel te trekken tussen de stelling van Ake
en de bespiegelingen van Feinberg over verdiensten in zijn beroemde essay
'Justice and personal desert'. Feinberg spreekt in dat essay van 'a moral
equilibrium', een soort hypothetisch evenwicht dat als uitgangspunt kan
dienen voor compensatie voor de last die iemand die een prestatie levert,
draagt. Dat uitgangspunt geldt volgens Feinberg ook waar het betreft
"deprivations for which there is no good reason"; dem 'should be compen-
sated to the point where the deprived one is again brought back to a
position of equality with his fellows:19 Het gaat hier niet om een volledig

gelijke verdeling van lasten of een volledig gelijke verdeling van lusten,
maar om een gedifferentieerde verdeling al naar gelang leden van een
samenleving reeds lasten dragen en lusten genieten, en naar de handelingen

17. Ake, p. 71.
18. 'Benefits' vertaal ik hier met 'lusten', hoewel de betekenissen elkaar niet in
iedere context dekken. Een vertaling die 'benefits and burdens' beter dan 'lasten
en lusten' uitdrukt, heb ik niet gevonden.
19.  Feinberg (1970), p. 74.
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die zij verrichten.20
Ook Ewald benadrukt de gedachte van een evenwicht in lusten en lasten

its uitgangspunt voor het recht: daar waar afgeweken wordt van de maat-
schappelijke norm (dat wat 'normaal' geacht wordt), ontstaat "a social
imbalance which it seems just to compensate for, in terms of a certain
idea of equality in the collective distribution of burdens..21

Het hier gehanteerde begrip 'compensatie' is een zeer ruim begrip. Het
omvat de compensatie in de strikt juridische zin van rechtsherstel (door
Feinberg 'reparation' genoemd 2  in gevallen waarin een persoon of groep
van personen is aan te wijzen die (juridisch) verantwoordelijk gesteld kan
worden voor het feit dat iemand een last draagt, en de compensatie in de
distributieve zin, waarin niet een 'dader' is aan te wijzen, maar waar
natuurlijke of maatschappetijke omstandigheden oorzaak van het bestaan
van een last zijn. Dit ruime compensatiebegrip is in overeenstemming met
de in hoofdstuk 4 gemaakte keuze voor een rechtsopvatting die niet zuiver
deontologisch, maar (tevens) teleologisch van aard is. In die rechtsopvat-
ting is het recht gericht op het realiseren van verschillende, ook niet-
morele waarden; het is dan ook betrokken op de gevolgen van het (al dan
niet) handelen. Ook niet-geindividualiseerde inbreuken op door het recht
beschermde belangen kunnen dan vatbaar voor compensatie geoordeeld wor-
den.23

De hier aangeduide, algemeen voor het recht relevante criteria kunnen in
iedere sfeer van het maatschappelijk handelen redenen opleveren om mensen
(on-)gelijk te behandelen. Om te kunnen bepalen in welke mate ze een rol
spelen bij de beoordeling van de vraag of, en in hoeverre, voorkeursbehan-
deling gerechtvaardigd is, moet de aandacht toegespitst worden op de sfeer
van aanstellingen in functies en die van het toekennen van onderwijsplaat-

20. Gelijkheid en ongelijkheid in maatschappelijke goederen (waaronder posities)
hangen in deze visie dus direkt samen met handelingen, voorkeuren en posities van
individuen. Dit in tegenstelling tot de visic van Rawls die ongelijkheid in de samen-
leving afhankelijk stelt van de positic van cen maatschappelijke groep: ongelijkheden
moeten het doel dienen dc positic van de worst-off group' zo gocd mogelijk te
maken. (Zic de weergave van het 'difference-principle' in par. 43.) Verdeling van
maatschappelijke goederen is evenwel niet zonder meer los te koppelen van dc
handelingen van individuen die een bijdragc leveren aan de totstandkoming van die
goederen. (Zie hiervoor par. 5.4 en 53.) Ongelijkheden dienen samen te hangen met
ongelijkheden in lusten en lasten van individuen: tegenover grotere lasten mogen/-
moeten ook groterc lusten staan. Zo ook volgens Dworkin (contra Rawls): "[-1
equality is in principle a matter of individual rights rather than group position. "

(Dworkin (1981), p. 340.)
21.  Ewald, p. 68.
22.  Feinberg (1970), p. 75
23.  Zie voor cen verdere uitwerking par. 6.4.
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sen. In die sferen geldt 66n beginsel zeer nadrukketijk omdat het de drie
gronden voor claims die de identiteit van het moderne individu schragen,
concreter maakt (in ieder eval) voor

die sferen. Dit is het beginsel van
gelijke kansen voor ieder. Het vertegenwoordigt een aantal rechten dat
men heeft als vrij burger, zoals het recht om verschoond te blijven van
discriminatie, en het recht om in vrijheid te kiezen voor een existentieel
project en daarnaar te handelen. In de vorm van een ejIectieve gelijkheid
van kansen vertegenwoordigt het ook een claim op voorzieningen in een
aantal fundamentele behoeften. En, zoals in paragraaf 53 betoogd zal
worden, het is verbonden met een claim op een beoordeling en beloning
naar capaciteiten en prestaties.

Het beginsel van gelijkheid van kansen heeft twee kanten: 660 die de
procedure betreft, namelijk de beoordeling op individuele capaciteiten, en
66n die de voorwaarden voor een dergelijke beoordeling betreft, namelijk
dat voor ieder gelijkelijk de mogelijkheden aanwezig zijn om capaciteiten
die in overeenstemming zijn met zijn aanleg en talenten, te verwerven en
zo tot maatschappelijk gewaardeerde prestaties te komen.25 Voor een e#ec-
tieve gelijkheid van kansen volstaat wat dat betreft niet het alwezig zijn
van wettelijke obstakels voor een ieder om beoordeeld te worden op zijn
capaciteiten (dat wil zeggen een formele gelijkheid van kansen). Daarvoor
dienen ook geen maatschappelijke barritres in de weg te staan aan de ont-
plooiing van ieder lid van de samenleving: ieder dient feitelijk gelijkwaar-
dige mogelijkheden te hebben om capaciteiten in overeenstemming met zijn
talenten te verwerven, opdat een ieder zo veel mogelijk controle heeft
over zijn eigen bestaan. In dit vereiste is 66n van de wijzen gelegen waarop
de sociale dimensie van het gelijkheidsbeginsel gestalte krijgt.

Daar waar het beginsel van (effectieve) gelijkheid van kansen (nog) niet
gerealiseerd is en dat een last betekent in het leven van een persoon,
bestaat in principe een reden om compensatie te verschaffen. Dat geldt
zowel voor de procedurele kant als voor de kant die de voorwaarden be-
treft. Indien iemand gediscrimineerd is bij de aanstelling in een functie,
draagt hij een ongerechtvaardigde last die voor compensatie in aanmerking
komt. En indien iemand vanwege een maatschappelijke barridre niet een
mogelijkheid om een vaardigheid te verwerven kan benutten, dan draagt ook
hij een last die in beginsel voor compensatie in aanmerking komt. In welke
gevallen precies gecompenseerd dient te worden en op welke wijze, is
natuurlijk afhankelijk van de vraag wat een discriminerende behandeling is,
hoe sterk de claim is om op grond van zijn capaciteiten en prestaties
beoordeeld te worden, en in hoeverre het benutten en niet-benutten van
een mogelijkheid om een vaardigheid te verwerven aan de persoon zelf
toegerekend kan of moet worden.

24. Het beginsel dat o.a. ten grondslag ligt aan art. 3 Gw.
25. Fishkin spreckt hier van een onderscheid tussen 'procedural fairness' en 'back-

ground fairness', Fishkin, p. 22; zie ook Barry (1965), p. 98-99.
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In paragraaf 5.2 is ree(is ingegaan op de (algemene) vraag wat een
discriminerende behandeling is; het werd daar omschreven als een bijzondere
vorm van een ongerechtvaardigde (on-)gelijke behandeling namelijk als
een, bedoeld of onbedoeld, vernederende, dus identiteitsbeschadigende,
behandeling, cen behandeling van een persoon als minderwaardige. De vol-
gende twee paragrafen behandelen de vraag wat aan een persoon zelf toege-
rekend kan (of moet) worden en dus ook wat op rekening van de samen-
leving komt, en de vraag welke kracht de claim om op grond van zijn
capaciteiten beoordeeld te worden, heeft. Impliciet komt daarmee terug de
vraag wat onder de identiteit van een persoon verstaan moet worden.
Beantwoording van deze vragen noodzaakt tot een nadere beschouwing van
het doel van het beginsel van (effectieve) gelijkheid van kansen.

5.,1 Gelijke kansen en persoonlijke eigenschappen

Een verdeling van maatschappelijke goederen als onderwijsplaatsen en banen
naar capaciteiten en prestaties is een verdeling naar meritocratische crite-
ria, een verdeling op grond van verdienste. Deze verdeling naar meritocra-
tische criteria wordt traditioneel gezien als een essentieel onderdeel van
het beginsel van gelijke kansen. 6 Het is echter de vraag waarom een der-
gelijke verdeling gerechtvaardigd zou zijn. Het impliceert immers dat in
ieder geval allerlei natuurlijke verschillen en vaak ook allerlei sociale
verschillen tussen mensen leiden tot verschillen in maatschappelijke posities
en in bezit van maatschappelijke goederen tussen hen. In het algemeen zijn
er twee soorten argumenten voor de meritocratische opvatting. De eerste
verwijst naar het doel van een efficiBnte produktie van maatschappelijke
goederen en het daaraan gekoppelde recht van de werkgever om de meest
geschikte  (= de meest competente) werknemers  in te huren. De tweede  ver-
wijst naar verdiensten en/of rechten die het individu toekomen: het individu
is eigenaar van zijn persoonlijke capaciteiten, dus heeft hij een recht op
hetgeen hij ermee bewerkstelligt.

Het eerste, maar vooral ook het laatste argument ligt de laatste jaren
onder vuur: niemand kan zomaar een claim leggen op alles wat hem toevalt;
integendeel, in beginsel kan niemand ook maar iets claimen als geheel en
al tot zijn persoonlijke eigendom behorend, zelfs niet zijn capaciteiten.
Deze kritiek heeft, in combinatie met de kritiek dat het doel van een ef-
ficiente produktie niet het enige, maar slechts 66n van de maatschappelijke
doelen is, geleid tot veranderingen in de opvatting van het beginsel van
gelijkheid van kansen. De meritocratische visie op een gelijkheid van kansen
wordt dan vereenzelvigd met de zogenaamde 'starting-gate theory'27, die
iedereen een gelijke uitgangspositie en gelijke mogelijkheden al naar gelang

26. Zic Fishkin, p. 19-22.
27.  De term is van Dworkin, Dworkin (1981), p. 309.
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talenten en capaciteiten, garandeert, en vervolgens een 'laissez-faire' toe-
staat, in de zin dat men mag behouden wat men 'verdient' (indien gehan-
deld is volgens de regels van het recht). De (tegenwoordige) niet-meritocra-
tische visie op het beginsel van effectieve gelijkheid van kansen stelt dat
iedereen gelijke vooruitzichten dient te hebben op het verwerven van een
bepaalde set van maatschappelijke goederen en dat dus de verdeling van
maatschappelijke goederen zo gestructureerd dient te zijn dat die gelijke
vooruitzichten ook in gelijke resultaten worden omgezet. De meritocratische
visie is gericht op een 'gelijkheid van middelen' 8 en dus (meer) procedure-

gericht; de niet-meritocratische visie is, althans in die hedendaagse opvat-
tingen, gericht op een 'gelijkheid van resultaten'29 en dus (meer) resultaat-

gericht. Het procedure- dan wel resultaat-gericht zijn is een relatieve
kwestie. De meritocratische visie op een e#ectieve gelijkheid van kansen
erkent dat voor iedereen op gelijkwaardige wijze de voorwaarden gereali-
seerd dienen te zijn om talenten te ontwikkelen en capaciteiten te verwer-
ven, zodat een werkelijke gelijkheid van middelen (dus, in die zin, een
gelijk resultaat) gerealiseerd is, en er dus voor degenen met dezel» mlen-
ten, welke achtergrond ze verder ook hebben, dezelfde vooruitzichten op

maatschappelijk succes bestaan. De niet-meritocratische visie erkent soms,
met het oog op een te dienen doel, ook wel verdienste-claims, maar dan
alleen onder beperkende voorwaarden; er is geen grond voor zelfstandige
verdienste-claims, dus dienen maatschappelijke goederen naar andere crite-
ria, bijvoorbeeld naar behoefte of naar bevolkingsgroepomvang, verdeeld te
worden, en wel gelijk.

De vraag waar het hier om draait is: zijn er redenen om verdienste-
claims, die uiteindelijk altijd terug te voeren zijn op eigenschappen van
een individu, gerechtvaardigd te achten of zijn die er niet? De stelligheid
waarmee deze vraag beantwoord kan worden is in belangrijke mate afhanke-
lijk van de keuze die gemaakt moet worden tussen de volgende opties: zijn
verdienste-claims natuurlijk bepaalde claims van het individu op de vruchten
van zijn arbeid, met andere woorden, zijn ze constitutief voor een bepaalde
distributieve structuur? Of zijn verdienste-claims gebaseerd op een bepaalde
distributieve structuur en zijn ze dus voor hun kracht afhanketijk van de
doeleinden die met de distributieve structuur gediend worden, zoals een
efficiente produktie? Barry noemt de eerste 'sterke' en de tweede 'zwakke'
verdienste-claims.30 Het onderscheid tussen deze opties hangt nauw samen

28. Door Rae 'means-regarding' genocmd, Rae, p. 65 e.v.
29. Door Rae 'prospect-regarding' genoemd, Rae, p. 65. Rae lijkt cen onderscheid
te maken tussen 'prospect-regarding equality of opportunity' en 'equality of results'

(p. 81), maar noch uit zijn definitie van de cerste, noch uit zijn overige tekst blijkt
een werkelijk onderscheid daartussen. Een 'prospect-regarding equality of oppor-
tunity' die tot ongelijke resultaten leidt, is volgens hem immers nict goed verdedig-

baari zie zijn kritiek op Rawls' opvatting van 'fair equality of opportunity' (Rae, p.
72-3).

30.  Barry (1965), p. 116.
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met een onderscheid in visie op de persoonlijke identiteit, zoals in het
navolgende zal blijken.

Rawls ziet verdienste-claims (hooguit) als zwak: volgens hem is er nau-
welijks ruimte voor claims gebaseerd op verdienste. Dat maakt het Rawls
mogelijk te pleiten voor een resultaatgerichte gelijkheid van kansen. Deze
tegenwoordig vrij gangbare gedachten over verdienste-claims en gelijkheid
van kansen is echter gebaseerd op een aanvechtbare visie op de persoonlij-
ke identiteit. Nozick en Sandel leveren daarom (een in een belangrijk

opzicht eensluidende) kritiek op de opvattingen van Rawls: zij hanteren
een visie op de persoon die natuurlijke claims van het individu op de
vruchten van zijn arbeid kunnen ondersteunen. In deze paragraaf bespreek
ik de genoemde opvattingen van Rawls en geef ik de kritiek daarop van
Nozick en Sandel weer. In de volgende paragraaf verdedig ik een meritocra-
tische gedachte, die niet steunt op de (klassieke) kritiek van Nozick en
Sandel op Rawls, maar die wel de opvattingen van alle drie serieus neemt.

Zowel de positie van Rawls als die van Nozick is een typisch moderne.
Beiden proberen de rechten van individuen veilig te stellen. Beiden ook
trachten het individu niet afhankelijk te laten zijn van willekeurige facto-
ren in zijn omgeving. Zij verstaan echter hieronder verschillende dingen.
Dem verschillende opvattingen zijn beide produkt van de ontwikkelingen
in de opvatting van de persoon zoals die in en na de Verlichting hebben

plaats gevonden. Om de positie van Rawls en die van Nozick en Sandel
goed te kunnen bepalen is een korte schets van enkele belangrijke momen-
ten in die ontwikkeling hier op zijn plaats.

In een feodate samenleving is het individu volledig afhankelijk van de
maatschappelijke structuren en omstandigheden waarin hij zich bevindt.

Zijn identiteit en zijn levenskansen zijn bepaald door een hierarchie die
natuurlijk geacht wordt. Wie men is wordt bepaald door zijn natuurlijke en
sociale kenmerken, die men voor het leven met zich draagt. Die kenmerken
kunnen eigenschappen (zoals een verheven karakter) betreffen die de waarde
van een persoon bepalen en zo een grond opleveren voor een (sterke) ver-
dienste-claim.31 Locke en Kant (en anderen) hebben zich tegen een der-
gelijke statusgebonden waarde van de persoon verzet.32 Hun theoriean
waren gericht op de bevrijding van het individu uit de knellende banden
van hierarchische verhoudingen: iedereen is gelijkwaardig en vrij om, gege-
ven zijn capaciteiten en omstandigheden, de vruchten te plukken van zijn
arbeid. Voor Locke is iedereen eigenaar van zijn eigen lichaam en dus
eigenaar van hetgeen hij ermee produceert. Niemand mag door andermans

privileges, verbonden aan ambachten en corporaties, belet worden om art)eid
te verrichten. Iedereen heeft dus een recht op arbeid in die zin dat nie-
mand belet mag worden arbeid te verrichten. Voor degene die geen andere

31.  Zie o.a. Berger, Berger en Kellner, p. 78-89.
32. Zie par. 4.2.
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eigendom bezit is immers zijn lichaam het enige waarmee hij in zijn bestaan
kan voorzien.33 En ook voor Kant is (een formele) gelijkheid van kansen
voor ieder essentieel om een samenteving van vrije burgers mogelijk te
maken. Ieder is vrij om naar zijn capaciteiten en omstandigheden mee te
doen in de competitie voor maatschappelijk succes, en de wet mag daar-
tegen geen barritres opwerpen. Dat is ook een leuze van de Franse Revolu-
tie: 'les carritres ouvertes pour les talents.' Status mag niet meer bepalend
zijn voor de waarde van het individu. Ieder heeft een gelijke morele waar-
de, en ieder zijn identiteit wordt vanaf dan bepaald door hetgeen hij met
zijn capaciteiten in zijn omstandigheden doet: hij is vrij in zijn keuzen
om banden en verbintenissen aan te gaan. Juist dit vermogen om vrije
keuzen te maken is bepalend voor zijn essentiele waardigheid als mens. Dat
vermogen komt aan ieder mens toe, dus mensen zijn in dat opzicht aan
elkaar gelijk, welke overige eigenschappen zij ook bezitten. Er vindt zo,
met het beroemde gezegde van Maine, een verschuiving plaats van status
naar contract.34 De willekeur van de hierarchische samenleving wordt
opgeheven door klasse- of groepseigenschappen niet meer tot de essentiele
identiteit van het individu te rekenen en dus als bepalend voor de waarde
van het individu te zien. De grenzen van het domein der factoren constitu-
tief voor de identiteit van de persoon, en dus onaantastbaar, worden nauwer
getrokken. Wat het individu is, wordt niet meer door een externe hierarchie
opgelegd, maar wordt bepaald door de ontplooiing van zichzelf, door de
verwerkelijking van zijn talenten binnen de context van zijn mogelijkheden.
Iemands ontplooiing van zichzelf dient niet alleen maar de voorziening in
behoeften, ze dient tevens de verwerkelijking van zijn status als autonome,
rationele actor; het dient dus een intrinsieke waarde in het leven van het
moderne individu.

Deze zelfontplooiing werd in werkelijkheid echter gehinderd door sociale
omstandigheden. Vandaar dat in deze eeuw een aanvang is gemaakt met
ook die aan het individu klevende omstandigheden irrelevant te maken voor
het verwerven van maatschappelijke posities en goederen. Zo werd de weg
opgegaan naar het creeren van een effectieve gelijkheid van kansen. De
gelijkwaardigheid van een ieder vereist immers dat niemand door maatschap-
pelijke toevalligheden gedoemd is een minderwaardig leven te leiden. Als
mensen zich van elkaar onderscheiden dan dient dat uitsluitend te zijn in
hun zuivere zelfontplooiing, dat wil zeggen een ontplooiing die alleen geba-
seerd is op natuurlijke eigenschappen. Het is immers niet aan het individu
toe te rekenen als hij door maatschappelijke omstandigheden benadeeld
wordt in de ontplooiing van zijn talenten. Zo werd het domein der factoren
die constitutief zijn voor de identiteit van de persoon verder beperkt:
factoren die aanvankelijk aan het individu zelf toebehoorden, worden nu
manipuleerbaar geacht, zonder dat daarmee de identiteit en dus de integri-

33. Zie hierover Tanghe, p. 341-343.

34. Maine, p. 168-170.
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teit van het individu aangetast wordt. In de woorden van Williams: "[--]
to give Smith and Jones equality of opportunity involves regarding their
conditions, where curable, as themselves part of what is done to Smith and
Jones, and not part of Smith and Jones themselves. Their identity, for these
purposes, does not include their curable environment, which is itself unequal
and a contributor of inequality:35

In de laatste decennia zijn (in de westerse wereld) nog verdergaande
theoriean gangbaar geworden. Exemplarisch voor deze theoriean is die van
Rawls. Hoewel Rawls suggereert dat er een 'fair equality of opportunity'36

(is gelijk aan een effectieve gelijkheid van kansen) dient te bestaan, en
dus dat 'abilities and skills' relevant zijn voor de verdeling van maatschap-
pelijke goederen, blijkt bij de bespreking van het 'difference principle' dat
die 'equality of opportunity gezien moet worden als een resultaat-gerichte
gelijkheid van kansen. Daar is Rawls' uitgangspunt dat er in beginsel geen
enkele moreel relevante reden is waarom de maatschappelijke verdeling van
posities en goederen afhankel jk dient te zijn van natuurlijke talenten en
vaardigheden van individuen.3, Er is in beginsel geen enkele eigenschap
van het individu die als zodanig constitutief is voor de identiteit van een
individu, behalve zijn persoon-zijn, en die daarom een eigenschap zou zijn
die een grond oplevert voor een verdienste-claim. De verdeling van maat-
schappelijke goederen op grond van natuurlijke talenten en vaardigheden
is, net zoals een verdeling die afhankelijk is van sociale toevalligheden,
"arbitrary from a moral perspective. No one deserves his greater natural.38 M

capacity nor merits a more favorable starting place in society:39 Om deze
reden moeten de effecten van de verschillen in natuurlijke aanleg opgeheven
worden. In beginsel is er geen reden waarom er niet naar volledige gelijk-
heid in resultaten ten aanzien van de verdeling van maatschappelijke goe-
deren en posities zou moeten worden gestreefd. Maar omdat sommigen,
juist omdat ze meer getalenteerd zijn, meer dan anderen tot stand kunnen
brengen, waarvan die anderen ook kunnen profiteren, is het vanuit maat-
schappelijk oogpunt bezien het beste om in beginsel vast te leggen dat de
meer getalenteerden alleen gerechtvaardigd een groter deel van de maat-
schappelijke koek kunnen claimen voor zover hun extra inspanningen tot
voordeel van de minst-bevoordeelden in de samenleving leiden. Dit is het
zogenaamde 'difference principle' van Rawls.40

35. Williams, p. 127.
36. Het 'principle of fair equality of opportunity' houdt in dat -those who are at
the same level of talent and ability, and have the same willingness to use them,
should have the same prospects of success regardless of their initial place in the
social system, that is, irrespective of the income class into which they are born."

(Rawls (1972), p. 73.)
37.  Zo ook Dworkin (1981), p. 311-12.

38. Rawts (1972), p. 74.
39.  Ibid., p. 102, zie ook p. 311.
40.  Zic voor een volledige formulcring par. 43.
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Op de achtergrond speelt hier een compensatie-argument mee: "Undeser-
ved inequalities call for redress; and since inequalities of birth and natural
endowment are undeserved, these inequalities are to be somehow compen-
sated for. [--] The idea is to redress the bias of contingencies in the
direction of equality.•41 Maar toch is het 'difference principle' volgens
Rawls niet gelijk aan het 'principle of redress'. Het 'difference principle'
"does not require society to try to even out handicaps as if all were ex-
pected to compete on a fair basis in the same race. [--] The difference
principle, in effect, is an agreement to regard the distribution of natural
talents as a common asset and to share in the benefits of this distribution
whatever it turns out to be.42 Niemand heeft dus een speciale morele
claim op de vruchten van zijn arbeid.

Hier zou men tegen in kunnen brengen dat sommige mensen hard werken
en anderen minder hard, dat sommigen zich veel inspanningen getroosten
en anderen in het geheel niet. Dient hier dan niet een moreel relevant
onderscheid gemaakt te worden in de zin dat iemand de vruchten van zijn
inspanningen verdient? Volgens Rawls niet: ook de capaciteit om (grote)
inspanningen te leveren is onverdiend. 'It seems clear that the effort a
person is willing to make is influenced by his natural abilities and skills
and the alternatives open to him. The better endowed are more likely,
other things equal, to strive conscientiously, and there seems to be no way
to discount for their greater good fortune.43

Het is dus volgens Rawls weI mogelijk dat een individu aanspraak maakt
op vruchten van zijn arbeid, maar dan slechts in de vorm van claims die
erkend zijn door op basis van het 'difference principle' functionerende
maatschappelijke instituties. Verdienste-claims zijn in zijn visie, als ze al
bestaan, zwak: eigenschappen en prestaties van het individu zijn nooit als
zodanig voldoende om die claims hard te maken.

De positie van Rawls impliceert een reductie van het aantal factoren
dat constitutief is voor de persoonlijk identiteit en op die grond niet aan-
getast mogen worden, tot tan, namelijk het persoon-zijn als zodanig. Het
is de beperkte opvatting van persoonlijke identiteit die in hoofdstuk 4 reeds
onderwerp van kritiek was. Daar werd gesteld dat Rawls' uitgangspunten,
dus ook zijn opvatting van de persoon, te abstract en te beperkt zijn om
inhoudelijke principes van rechtvaardigheid op te funderen; Rawls heeft
daartoe altijd bepaalde opvattingen van het goede nodig, die de prioriteit
van het recht onderuit halen. Maar evenmin als het recht prioriteit kan
hebben ten opzichte van het goede, kan een dergelijk gereduceerd persoons-
begrip als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van een inhoudelijke
visie op de persoonlijke identiteit, die de basis vormt voor de integriteit
en het zelfrespect van het individu. Hiermee wordt de kern geraakt van de

41. Rawls (1972), p. 100.
42. Ibid., p. 101.
43. Ibid., p. 312; zie ook p. 104.
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kritiek van Nozick en Sandel.
Nozick stelt, en Sandel sluit zich daar in hoofdzaak bij aan, 4 dat

Rawls' opvatting dat talenten van individuen 'common assets' zijn, niet
voldoende het onderscheid tussen personen serieus neemt 5 (hetgeen nu
juist de kritiek is van Rawls op de utilisten, die voorkeuren van individuen
bij elkaar optellen om te bepaten welke handelwijze van de overheid door
de meeste voorkeuren wordt ondersteund, zonder te bezien welke distribu-
tieve gevolgen die handelwijze heeft). Slechts indien personen opgevat
worden als volledig gescheiden van natuurlijke talenten en andere eigen-
schappen is nog vol te houden dat sommige personen niet gebruikt worden
voor andermans doeleinden (hetgeen in zou gaan tegen het Kantiaanse gebod
anderen nooit alleen als middel te gebruiken, maar altijd (tevens) als doel
in zichzelf te behandelen). Maar "whether any coherent conception of a
person remain  when the distinction is so pressed is an open question. Why
we, thick with particular traits, should be cheered that (only) the thus
purified men within us are not regarded as means is also unclear.46 Voor
Nozick betekent Rawls' opvatting van 'common assets' dat mensen met
weinig talenten (gedeeltelijk) eigendom verwerven van de talenten (en de
arbeid) van degenen die over veel talenten kunnen beschikken, 7 en dus
dat feitelijk sommigen als middel worden gebruikt door anderen.

Nozick gaat daarentegen uit van een klassiek-liberaal persoonsbegrip:
mensen zijn eigenaar van hun eigenschappen. Hij interpreteert dit in de
zin van Locke: iemand die met behulp van de vaardigheden en arbeid van
zijn eigen lichaam vruchtbare activiteiten ontplooit, is gerechtigd de vruch-
ten daarvan als zijn eigendom te beschouwen. De eigenschappen die een
individu bezit en de dingen die hij daarmee doet zijn niet los te zien van
de identiteit van de persoon en vormen dan ook de basis voor het bestaan
van rechten. Inbreuken daarop zijn inbreuken op de integriteit van de
persoon. Een recht op herverdeling van maatschappelijke goederen en posi-
ties, alsof ze als manna uit de hemel zijn komen vallen in plaats van ver-
worven door bepaalde personen met behulp van inspanningen, is dan ook in
beginsel niet hard te maken. "Things come into the world already attached
to people having entitlements over them :48 mensen hebben volgens Nozick
recht op hetgeen ze door hun arbeid of door middel van transacties verwor-
ven hebben. Deze rechten hebben mensen omdat ze recht hebben op hun
natuurlijke eigenschappen. Ze hebben immers die eigenschappen.

49

Dit uitgangspunt hanteert Nozick ook in zijn aanval op het argument
van Rawls dat mensen hun natuurlijke eigenschappen niet verdienen, omdat

44.  Sandel, p. 66-103.

45. Nozick, p. 228.
46. Ibid., p. 228.
47.  Ibid., p. 172.

48. Ibid., p. 160.
49. Ibid., p. 225.



188

er geen nadere basis aan te geven is op grond waarvan ze die eigenschap-

pen zouden verdienen, hetgeen Rawls tot de conclusie leidt dat ze wille-
keurig aan het individu toe zijn gevallen, en dus moreel irrelevant zijn.
Nozick stelt hier tegenover dat iemand niet slechts iets verdiend heeft als
hij alles wat hij gebruikt om het te produceren verdiend heeft. "Some of
the things he uses he just may have, not illegitimately. It needn't be that
the foundations underlying desert are themselves deserved, aN the way
down."50 Men kan niet eisen dat iedere grond voor verdienste zelf ook weer
verdiend is om van verdienste te kunnen spreken.

Sandel neemt Rawls hier tegen Nozick in bescherming door te stellen
dat Rawls dat ook niet claimt. Wat Rawls volgens Sandel claimt is dat geen
eigenschap van het individu een grond voor verdienste kan opleveren, omdat
die eigenschappen willekeurig verdeeld zijn. Rawls hoeft volgens Sandel
niet te verdedigen dat alles wat iemand gebruikt om iets te produceren
verdiend moet zijn, voordat van verdienste gesproken kan worden ten
aanzien van het geproduceerde. 1 Maar Nozick kan opgevat worden als juist
bewerend dat die willekeurige verdeling niet impliceert dat er helemaal
geen sprake kan zijn van verdienste op grond van een eigenschap die men
nu eenmaal heeft: als iemand een eigenschap bezit, is hii degene die rech-
ten erop kan doen gelden (en op de dingen die hij met die eigenschap
produceert), en niet iemand anders of de samenleving als geheel. "Whether
or not people's natural assets are arbitrary from a moral point of view,
they are entitled to them, and to what flows from them..52

Op deze Lockeaanse stellingname van Nozick kan stevige kritiek geleverd
worden. Sandel levert kritiek (afgezien van andere fundamentele menings-
verschillen die hij met Nozick heeft) op Nozicks theorie omdat naar zijn
idee Nozick niet voldoende duidelijk maakt of hij nu ook in begi,:sel  zijn
theorie fundeert op de (ruime) opvatting van de persoon als eigenaar van
zijn eigenschappen, die de basis zou kunnen vormen voor zelfstandige,
sterke verdienste- en/of rechtenclaims. 3 Nog afgezien van de waag of het
mogelijk is, is het echter de vraag of het noodzakelijk is om over eigen-
schappen van de persoon in termen van eigendom te spreken en daarop een
opvatting van de identiteit van de persoon en een theorie van rechten
en/of verdienste te baseren. Ook voordat dit soort metafysische eigendoms-
kwesties opgelost zijn kan reeds in normatieve zin gesproken worden over
rechten-, behoefte- en verdienste-claims, en kan kritiek geleverd worden op
de opvattingen van Rawls en Nozick.

50. Ibid.

51. Sandel, p. 92.
52. Nozick, p. 226.
53. Sandel, p. 100-101.
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5.5 Gelijke kansen, verdienste en zelfrespect

In het vorige hoofdstuk is uitgegaan van een ruime opvatting van de per-
soon waarin benadrukt wordt dat persoonlijke identiteit bepaald wordt zowel
door het zijn van een autonoom centrum van keuze als door concrete ken-
merken, die in belangrijke mate sociaal bepaald zijn. Mensen hebben een
geschiedenis en een toekomst; zij identificeren zich in termen van hun
verhouding tot anderen en in termen van hetgeen zij gedaan hebben en van
hun projecten. 4 Deze opvatting van de persoon is niet atomistisch-individu-
alistisch en wijkt dus sterk af van het klassiek-liberale, Lockeaanse per-
soonsbegrip van Nozick, dat de persoon ziet als eigenaar van zijn eigen-
schappen en dus als rechthebbende op die eigenschappen en alles wat daar-
uit voortvloeit. In een triviale zin kan men inderdaad zeggen dat een in-
dividu eigenaar is van zijn eigenschappen, maar daar volgt niet uit dat er
dan (vrijwel onaantastbare) rechten op alles wat daaruit voortvloeit, be-
staan. Immers, welke vaardigheden ontwikkeld worden en welke lusten en
lasten gekoppeld worden aan het uitoefenen van vaardigheden is voor een
belangrijk deel sociaal bepaald.

Omdat deze opvatting eigendom (in een niet-triviale zin) van persoon-
lijke eigenschappen afwijst als noodzakelijk constitutief element van de
persoonlijke identiteit, en het sociaal bepaald zijn van claims benadrukt,
bestaan in deze opvatting geen sterke verdienste-claims: eigenschappen van
een persoon leveren nooit per se een basis op voor een verdienste-claim.
Eigendomsrechten en verdienste-claims zijn niet natuurlijk; ze kunnen alleen
bestaan binnen een maatschappelijke structuur van instituties en handelin-
gen. Indien iemand alleen is op een onbewoond eiland kan hij zeggen dat
hij iets 'heeft' en dat hij dus het 'recht van eigendom' heeft; maar een
dergelijke claim is in dat geval betekenisloos, aangezien er niemand anders
is tegenover wie die claim gesteld en geldend gemaakt kan worden. Zodra
over claims gesproken wordt, is er een ander aanwezig jegens wie een claim
gemaakt kan worden, en dan is er sprake van het bestaan of de vorming
van maatschappelijke normen waarop zo'n claim rust.

De hier aangehangen opvatting van de persoon verschilt tevens van die
van Rawls. Rawls gaat immers uit van een zeer beperkt persoonsbegrip, na-
melijk de persoon als essentie, gescheiden van zijn attributen, dus geschei-
den van wat hem een concrete identiteit verschaft. Rawls brengt daardoor
een scheiding aan tussen 'persoonlijke waardigheid' en 'zelfrespect': de
eerste is onderwerp van het recht; de tweede is onderwerp van een opvat-
ting van het goede, 5 die, vanwege de prioriteit van het recht, niet in
beginsel decl uitmaakt van het recht. Het probleem is nu dat de waardigheid
van het persoon-zijn geen tx:tekenisvolle ondersteuning oplevert voor het
zelfrespect van een persoon. Immers wat betekent het nog als gesteld wordt

54.  Zie par. 4.4.
55.  Rawls (1972), o.a. p. 433 e.v.
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dat recht gedaan moet worden aan een dergelijke noumenale persoon? Van-
daar dat Nozick zich afvraagt of in Rawls' visie nog wel een coherente
opvatting van de persoon overblijft.

Een coherente opvatting van de persoon kan niet heen om een ideaal
van wat een goed leven en wat individueel welzijn is. Het respecteren van
de persoon of de persoonlijke waardigheid kan niet anders dan betrekking
hebben op de factoren die het leven van concrete individuen betekenis
verlenen. Die factoren omvatten de waarden, de sociale relaties en de
overige details van het bestaan, waaraan een concreet individu zijn iden-
titeit en zijn zelfrespect ontleent.

Bij de bespreking van de uitgangspunten van de theorie van Rawls kwam
naar voren dat Rawls wel degelijk een beroep doet op bepaalde opvattingen
van het goede, waarin gemeenschappelijke idealen en doelstellingen worden
uitgedrukt. Als ervan uitgegaan wordt dat Rawls dat inderdaad doet, dan
zou Rawls' gedachte van 'common assets' in een ander licht kunnen komen
te staan, en zou van minder gewicht kunnen worden het bezwaar, dat de
rechtens relevante persoon, omdat al zijn eigenschappen van hem zijn
gescheiden, te beperkt is om integer te zijn, om een substantiBle basis
voor zelfrespect op te leveren. Zoals Sandel opwerpt:56 Rawls kan, als hij
het sociale aspect van de persoonlijkheid (dat wil zeggen de persoonlijke
identiteit voorzover bepaald door de concrete gemeenschap(-pen) waarin
men leeft), benadrukt, verdedigen dat niet de ene persoon slechts wordt
gebruikt voor andermans doel, maar dat er gezamenlijke doelen zijn, die
men deelt als lid van de samenleving. In dat geval moet het begrip 'common
assets' niet opgevat worden in de zin van eigenschappen die eigendom zijn
van de samenleving, zodat de samenleving er naar goeddunken over kan
beschikken, maar in de zin dat men van zijn samenlevingsgenoten mag
verwachten dat (ook) zij een bijdrage leveren aan het in stand houden en
verbeteren van algemeen erkende kwaliteiten van de samenleving. Er behoeft
dan geen uitspraak meer gedaan te worden over de exacte omvang van de
persoon en de status van persoonlijke eigenschappen; het roept in plaats
daarvan de vraag op welke die gemeenschappelijke waarden zijn.

Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat Rawls zijn 'dif-
ference principle' kan verdedigen. In de westerse samenlevingen, en zeker
in Nederland, bestaat immers vrij wijdverbreid het ideaal dat er een zekere
mate van gelijkheid dient te bestaan in de verdeling van maatschappelijke
goederen en posities, vooral als het elementaire betreft. Maar aan de voor
het 'difference principle' geclaimde status ligt een niet-verdedigbare reduc-
tie van de leefwereld, waarin vele waarden betekenis hebben, ten grond-
slag57. De door het 'difference principle' uitgedrukte gelijkheidsopvatting
kan daarom niet zonder meer in concreto toegepast worden. Het 'difference
principle' stelt de ontwikkeling van talenten volledig in dienst van een

56. Sandel, p. 79-80.
57. Zic par. 43.
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volstrekt gelijke verdeling van maatschappelijk goederen, dan wet een
verbetering van de positie van de minst-bevoordeelden. Daarmee beperkt
het de ontwikkeling van talenten, en de mogetijkheden om verdienste-claims
op te bouwen te zeer. In het ideaal van de individuele identiteit, zoals dat
is ingebed in (westerse) maatschappelijke instituties en praktijken, is begre-

pen dat men zich op betekenisvolle wijze onderscheidt van anderen door
wat men doet en wat men tot stand brengt. Naast de garantie van de klas-
sieke vrijheidsrechten en de garantie van voorzieningen in elementaire

behoeften, vraagt dit ideaal tevens om erkenning en bevestiging van hetgeen

men (zelfstandig) bijgedragen heeft aan de realisering van maatschappelijke

goederen. Het benadrukt de keuzevrijheid van ieder individu en daarmee de

verantwoordelijkheid voor het vorm geven van zijn eigen leven en voor zijn
handelen in het algemeen. Als die keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
erkend worden, dan betekent dat onvermijdelijk dat gronden voor gerecht-
vaardigde claims ook individuele verdienste omvatten. Het gaat hier om een
individualistische waarde in de visie op de individuele identiteit. Het ato-
mistische mensbeeld is wat dat betreft echter niet slechts een vergissing:

het correspondeert met een dimensie van onze identiteit en onze maatschap-
pelijke ervaring. Simon merkt terecht op: "If part of treating someone as a
person is to count him as equal to others in possession of basic rights,
another part of such treatment may consist of giving due accord to what
makes him the individual person he is.

.58

Het beginsel van effectieve gelijkheid van kansen en verdienste als
grond voor claims zijn in deze visie niet elkaars tegengestelden, maar

elkaars complement. Omdat de ontwikkeling van ieders talenten gelijk is in
morele waarde aan die van ieder ander,59 garandeert de eerste dat ieder
zijn talenten kan ontwikkelen; de tweede verschaft de mogelijkheid van

erkenning van maatschappelijke bijdragen die daardoor geleverd worden.
Wat relevante bijdragen zijn en dus ook welke talenten aangemoedigd en

welke ontmoedigd worden om te ontwikkelen, is afhanketijk van de (overige)

waarden en doelstellingen die in de samenleving erkend worden. Die waar-
den en doelstellingen kunnen niet zo eenzijdig geinterpreteerd worden dat
66n alle andere altijd of zelfs meestal overheerst. Er zijn, buiten een ef-
ficiante maatschappelijke produktie, dan wel, in het geval van het 'differen-

ce principle', een gelijke verdeling van maatschappelijke goederen of een
relatief beste positie van de minst-bevoordeelden, nog andere maatschap-

pelijke, maar ook individuele, idealen die zelfstandig het ontwikkelen van
talenten kunnen rechtvaardigen, hetgeen kan leiden tot verdienste-claims.
Prestaties op de terreinen van de schone kunsten en sport, en in talloze

maatschappelijke functies en posities, erkennen we niet alleen, maar behan-

delen (vaak: belonen) we ook naar hun maatschappelijke waarde, ook al
leidt dat tot een vergroting van de maatschappelijke ongelijkheid en niet

58. Simon (1974b),p. 507.

59. Galston (1980), p. 159.
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tot een efficiantere produktie.
Het beginsel van gelijke kansen is dus niet intrinsiek verbonden met

het dod van een efficiente maatschappelijke produktie, en dient ook niet
zo gekoppeld te worden aan een ander doel, dat het ideaal waar het begin-
sel voor staat zelf gefrustreerd wordt. In de vorm van een procedurele,
effectieve gelijkheid van kansen dient het een ethisch ideaal, dat de ge-
richtheid op de meest uiteenlopende doeleinden juist mogelijk maakt: het
onbelemmerd ontwikkclen van individuele talenten en het gebruik van in-
dividuele capaciteiten, ofwel individuele zelfontplooiing, is een in onze
moderne cultuur aanwezige waarde, die het zelfrespect van het moderne
(westerse) individu mede bepaalt.

Door ontwikkeling van zijn talenten en gebruik van zijn capaciteiten kan
een persoon maatschappelijke bijdragen leveren die als zijn verdienste be-
schouwd kunnen worden. Wat is de status van een claim op erkenning enwaardering van die bijdragen als individuele verdienste? Oft welke kracht
hebben verdienste-claims eigenlijk?

Erkenning van geleverde bijdragen kan vaak niet rechtens afgedwongen
worden. Maar onder omstandigheden kan een geleverde bijdrage wet rech-
tens relevant zijn, net zo goed als in de samenleving levende verwachtingen
op grond van 'redelijkheid en billijkheid' privaatrechtelijk relevant kunnen
zijn, zonder dat ze altijd (voldoende) relevant zijn, laat staan afgedwongen
kunnen worden. Erkenning van geleverde bijdragen behoort ook tot die
sfeer van gerechtvaardigde verwachtingen.

In het dagelijks leven speelt de notie van verdienste (in de zwakke
vorm van verdienste gebaseerd op een bepaald verwachtingspatroon) een
belangrijke rol, zowel in priv6- als in publieke verhoudingen. In een samen-
leving is bijvoorbeeld bekend welke vaardigheden in het algemeen gelden
als kwalificaties voor het toekennen van een onderwijsplaats en het aanstel-
len in een functie. Mensen die vertrouwen op deze algemene kennis, die
daarop een persoonlijk project bouwen en zich inspannen om de voor een
positie vereiste vaardigheden te verwerven, en ook daadwerkelijk verwerven,
mogen de gerechtvaardigde verwachting koesteren en hebben er dus een
zekere claim op, dat zij bij een beoordeling voor het vergeven van de
positie beoordeeld worden op hun vaardigheden.0 Dit kan het competen-
tiebeginsel worden genoemd. Zodra bepaalde verwachtingen zijn gewekt,
cretren ze een context waarin verdienste-claims een zekere gelding hebben.
Een 'zekere' gelding, omdat het geen keiharde, onaantastbare claims zijn,
maar zwakke claims, in de zin dat ze gerechtvaardigde verwachtingenbetreffen en dus niet zonder meer genegeerd mogen worden. Slechts op
grond van een voldoende relevante reden mag een dergelijke verwachting
doorkruist worden.

Kwalificatievereisten voor maatschappelijke posities kunnen natuurlijk

60.  Zo ook Goldman (1977), P· 26 en Galston (1986), p. 98.
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gewijzigd worden; vooral technische kwalificatievereisten, en in het alge-
meen kwalificatievereisten die inherent samenhangen met een functie, kun-
nen dat lot ondergaan. De 'oude' verdienste-claims hebben dan minder
kracht. Dat illustreert dat functies niet op grond van (harde) verdienste-
claims worden toegewezen, maar in de eerste plaats op grond van efficien-
tie-overwegingen. Over het algemeen wordt aangenomen dat overwegingen
van die aard voldoende relevant zijn om de voor een functie vereiste kwa-
lificaties bij te stellen. Maar niet alle redenen voor wijziging van vereiste
kwalificaties zijn voldoende relevant. En in veel gevallen waarin vereiste
kwalificaties gewijzigd worden, dient zoveel mogelijk rekening gehouden te
worden met de reeds bestaande claims, en/of dienen degenen die dreigen
het slachtoffer te worden van een dergelijke wijziging een faire kans te
krijgen om hun activiteiten op andere doelstellingen te richten.

Walzer vergelijkt (overheids-)besluiten om het bezetten van functies te
(her)verdelen met (overheids-)besluiten om te investeren in een bepaalde tak
van bedrijvigheid. De tweede soort besluiten geeft geen aanleiding tot
morele problemen, ook al worden sommigen bevoordeeld en anderen bena-
deeld. De eerste soort besluiten leidt weI tot morele vragen: "[--] offices
are careers [--] and these sort of goods cannot be distributed the way
money can; they cut too close to the core of individuality and personal
integrity. Once the community undertakes to distribute them, it must attend
closely to their social meaning. And that requires equal consideration for
all equally serious candidates [--].'61 Een zeer serieuze kandidaat is in
elk geval de persoon die het meest functie-relevant competent is en van
wie daarom gezegd kan worden dat hij de functie 'verdient' te krijgen.

In het geval dat iemand in een alledaagse concrete situatie een ver-
dienste claimt, is er niemand die het bezwaar oproept dat een verdienste
nooit een werketijke verdienste is, omdat zij uiteindelijk berust op onver-
diende eigenschappen van het individu. Bezwaren zouden wel geopperd kun-
nen worden indien mensen claims op grond van verdienste maken die ze
alleen maar kunnen maken vanwege het bestaan van voor de ontwikkeling
van juist hun natuurlijke talenten zeer gunstige maatschappelijke omstan-

digheden. Is het dan nog wel de verdienste van die individuen?
Het ontwikkelen van talenten is echter altijd in zekere mate afhankelijk

van gunstige omstandigheden. Dat is op zich niets bijzonders en ook niet
iets dat als zodanig onwenselijk is. Het is wel onwenselijk dat sommigen
door hun omstandigheden relatief sterk bevoordeeld en anderen juist bena-
deeld zijn om hun talenten te ontplooien. In dat soort gevallen is soms
niet eens een onderscheid te maken tussen natuurlijk bepaalde en maat-

schappelijk bepaalde verschillen in eigenschappen van mensen. Ofschoon
we vaak wel een onderscheid kunnen maken tussen van nature talentvolle

personen die slechts weinig gelegenheid hebben gekregen om hun talenten
te ontplooien, en personen die veel trainings- en ervaringsmogelijkheden

61.  Walzer (1983), p. 153.
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hebben benut, maar over slechts beperkte talenten beschikken, is het dus
niet goed mogelijk om een scherp normerend onderscheid te maken tussen
natuurlijke aanleg en maatschappelijke omstandigheden.

In plaats van het opblazen van dit onderscheid tot het moreel relevante
onderscheid bij uitstek om wel of niet van verdienste te spreken, is het
beter onderscheid te maken tussen redenen die in de samenleving relevant
en irrelevant geacht worden om individuen op een bepaalde manier te
behandelen, en dus van verdienste te spreken. In andere gevallen wordt
immers ook geen scherp onderscheid gemaakt tussen handelingen van het
(vrije) individu en maatschappelijke omstandigheden die een gunstig klimaat
voor die handelingen vormen. Evenals we van verdiensten van personen
spreken, zo spreken we van de verantwoordelijkheid van personen voor
hun daden als hen straf of een plicht tot schadevergoeding wordt opgelegd.
In beide gevallen gaan we uit van het bestaan van een autonoom centrum,
van een vrije wil die een individu in staat stelt keuzen te maken en zijn
handelingen op een doel te richten, ook al handelt hij gedreven door zijn
natuurlijke aanleg en onder de druk van omstandigheden die niet aan zijn
vrije keuzen, dus aan zijn verdienste of zijn verantwoordelijkheid kunnen
worden toegeschreven. Juist die vooronderstelling van een vrije wil vormt
de mogelijkheidsvoorwaarde van het recht. In het recht zelf zijn de rele-
vante criteria opgenomen om iemand verantwoordelijk te houden voor zijn
handelen. De kwestie in hoeverre handelingen van mensen door hun vrije
wil zijn bepaald dan wel gedetermineerd zijn door omstandigheden, kan
blijven rusten, indien men het erover eens is dat bepaalde handelingen
maatschappelijk gezien aan een actor toegeschreven moeten worden, en an-
dere gedragingen niet. De kwestie is dan of het verschil daartussen in
specifieke gevallen groot genoeg is om te spreken van verdienste. Wat is
een criterium dat relevant geacht wordt ter beoordeling van een verdienste-
claim?

Alleen het bezit van een natuurlijke aanleg gecombineerd met maatschap-
pelijke omstandigheden die een gunstige invloed hebben op het ontwikkelen
van die aanleg, is niet voldoende om te spreken van verdienste. Daartoe
moet men immers die natuurlijke aanleg ook daadwerkelijk ontwikkeld
hebben en zich dus inspanningen hebben getroost. Al hetgeen iemand zomaar
in de schoot valt levert inderdaad geen grond op voor verdienste. De wer-
kelijke basis, de grondslag voor verdienste-claims, is daarom (geleverde)
inspanning.62 De reden daarvoor is dat niets werkelijk verdiend is, als er
niet sprake is van een betekenisvolle last voor degene die de verdienste
claimt. Die inspanning c.q. last behoeft niet altijd kwantitatief uitgedrukt
te kunnen worden (bijvoorbeeld in hoeveelheden energie die verbruikt zijn),
maar kan ook kwalitatief uitgedrukt worden (bijvoorbeeld in termen van
gedragen verantwoordelijkheid).

Men zou deze redenering kunnen tegenwerpen, met Rawls, dat het kun-

62.  Zie o.a. Feinberg (1973), p. 117, en Zaitchik, p. 377.
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nen leveren van inspanningen een aparte capaciteit is waarin mensen ver-
schillen, en dat, als 'inspanning' de grondslag van verdienste is, sommige
mensen dus (willekeurig) bevoordeeld zijn in hun mogetijkheden om ver-
diensten te verwerven. Door Sher is getoond dat dit een nogal speculatieve

tegenwerping is. Hoe is immers aan te tonen dat (als het al om een aparte

capaciteit gaat) die capaciteit verschillend over mensen is verdeeld? In de

dagelijkse praktijk leveren mensen inderdaad verschillende inspanningen.
Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat men dus verschillende
capaciteiten heeft om inspanningen te leveren, omdat niet aan te tonen is

dat degenen die minder inspanningen leveren, niet meer inspanningen kun-
nen leveren. Er dient, als men concludeert tot het bestaan van een aparte
capaciteit, onderscheid gemaakt te worden tussen het bezit van die capaci-

teit en het gebruik ervan. Ongelijkheid in het bezit van de capaciteit om
inspanningen te leveren, is niet aan te tonen. 3

Zelfs indien het altijd dezelfde personen zijn die minder inspanningen
aan de dag leggen, kan niet geconcludeerd worden tot het bestaan van een
ongelijkheid in capaciteiten, die (dus) verdienste tot een willekeurig dis-
tributiecriterium maakt. Er kunnen immers verschillende redenen zijn waar-

om mensen een bepaalde capaciteit verschillend gebruiken. Sommige mensen

die permanent minder inspanningen leveren, zijn daartoe bijvoorbeeld ge-
bracht omdat zij belang hechten aan andere waarden. Hoewel een ongelijk-
heid in capaciteiten om inspanningen te leveren geen reden is om verdien-

ste-claims willekeurig te achten, kunnen de redenen om een capaciteit in
verschillende mate te gebmiken echter wel relevant zijn bij beoordeling
van de vraag of het verdienstecriterium op gerechtvaardigde wijze wordt

gehanteerd. Sommige mensen leggen minder inspanningen aan de dag omdat

zij zich gehinderd weten door maatschappelijke barritres. Deze barrieres
vormen (indien ook algemeen als zodanig erkend) cen (extra) hindernis, en
dus een (extra) last voor die personen, die, ter bevordering van een even-

wicht in lusten en lasten, in de een of andere vorm gecompenseerd dient
te worden.

Een andere mogelijke tegenwerping tegen het hanteren van 'inspanning'

als grondslag voor verdienste is praktisch van aard: het is feitelijk onmoge-
lijk om inspanningen te meten en te vergelijken, al was het alleen al omdat
het leveren van inspanningen zo nauw samen hangt met andere factoren.
Toch is het vaak niet onmogelijk om inspanningen te meten: er zijn veel
gevallen waarin vastgesteld kan worden dat iemand veel tot zeer veel, of
juist weinig tot zeer weinig inspanningen heeft geleverd. Daarnaast zijn in
veel gevallen vervangende criteria voorhanden die de hoeveelheid geleverde

inspanning min of meer reflecteren. Edn zo'n vervangend criterium is 'maat-

schappelijke bijdrage'. Voor zeer veel maatschappelijke bijdragen staat

ongeveer vast hoeveel inspanning ervoor geleverd moet worden. De mate
van de inspanning kan dan gereflekteerd worden in de waardering van de

63.  Sher (1979), p. 368.
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bijdrage.
Een dergelijke benadering van de geleverde inspanning is niet volmaakt,

maar komt in ieder geval dichter bij het recht doen aan ieders verdienste
in verhouding tot wat anderen verdienen dan welke alternatieve meetme-
thode ook.64 Daarnaast heeft het standaardiseren van geleverde inspannin-
gen voor een groot deel van de verrichte arbeid in een samenleving natuur-
lijk ook voordelen voor de efficientie van een maatschappelijk beoordelings-
en/of beloningssysteem.

In andere gevallen kan het meten en wegen van geleverde inspanningen
een moeilijke zaak zijn, maar niet per definitie onmogelijk. We pretenderen
immers ook verschillende behoeften van mensen op redelijke wijze te kun-
nen meten en wegen. Dat betreft dan niet het raadplegen van een staal-
kaart, maar een voortdurende poging om een maatschappelijke discussie te
interpreteren: 'wat zijn relevante behoeften en in welke omvang zijn ze
aanwezig bij individuele burgers?' Maar ook: 'wat zijn relevante inspannin-
gen en in welke omvang worden ze door individuele personen geleverd?'
Alle morele oordelen, ook die in de sfeer van het strafrecht ('wat is de
ernst van het misdrijf en wat dient de strafmaat te zijn?') komen op deze
wijze tot stand.

Deze bezwaren nemen dus niet weg dat, in overeenstemming met de
algemene intuitie dienaangaande, geleverde inspanning grondslag voor ver-
dienste kan zijn. Van een individuele verdienste is dan sprake indien een
maatschappelijke bijdrage geleverd wordt die voor een belangrijk deel door
eigen inspanning tot stand is gekomen.

Zoals het citaat van Walzer reeds aangaf, kan het ingrijpen in gerecht-
vaardigde verwachtingen van individuen met betrekking tot bij aanstellingen
te hanteren beoordelingscriteria, gevolgen hebben voor het gevoel van
eigenwaarde van die individuen. Die gevolgen zullen ernstiger zijn naarmate
een persoon meer betekenisvolle inspanningen geTnvesteerd heeft in het
verwerven van bepaalde algemeen waardevol en relevant geachte kwaliteiten.
Het zelfrespect of gevoel van eigenwaarde van een persoon wordt natuur-
lijk voor een zeer belangrijk deel bepaald door de vrijheden die hij geniet
en door de gegarandeerde bevrediging van zijn elementaire behoeften. Deze
bepalen immers zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid, en zij dienen
dlls de eerste vereisten van rechtvaardigheid te zijn. Daarnaast wordt echter
het zelfrespect van het concrete individu bepaald door zijn betekenisvolle
inspanningen en de wijze waarop de samenleving die tegemoet treedt. 5

64. Zic ook Sher (1979), p. 372.
65. Zo ook bijvoorbecld Simon: -Treating someone as a person might encompass not
only assignment of due weight to his capacity as a rational agent, but also appro-
priate response to the particular way in which that capacity is exercised. If dif-
ferent actions and decisions are assigned different values, then such assignment of
values can plausibly be held to reflect back upon the agent himself." (Simon (1974b),
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Indien inspanningen van een persoon die algemeen erkende waarden realise-
ren, geheel of grotendeels worden teniet gedaan, doordat de gevolgen ervan

geminimaliseerd of geannuleerd worden, dan kan dat het zelfrespect van
die persoon aantasten.

Een dergelijke aantasting van het zelfrespect is voor het recht niet
betekenisloos. Het recht heeft immers in de eerste plaats tot doel de in-
tegriteit van de persoon (in de ruime, maatschappelijke zin) te beschermen.
De opvatting van persoonlijke waardigheid verbonden met de abstracte,
noumenale persoon die als een identificeerbaar 'ding' in ons allen huist en
waarin we gelijk zijn, is, zoals eerder opgemerkt, te beperkt. Zomin als er
een scherp onderscheid is te maken tussen de eigenschappen en de omstan-
digheden van een individu, is er een scherp onderscheid te maken tussen
het noumenon van de persoon enerzij(is en de eigenschappen en omstandig-
heden van het individu anderzijds. Zelfrespect is (ook) gebaseerd op ken-
merken die personen van elkaar onderscheiden. Naarmate inspanningen
belangrijker waarden vertegenwoordigen, en dus meer betekenis hebben,
zijn ze meer gerelateerd aan de identiteit van de persoon die ze verricht;
des te minder zijn de aard van de gebruikte talenten en de betreffende
activiteit moreel arbitrair» Hoe meer inspanningen gerelateerd zijn aan de
persoonlijke identiteit, des te minder ze gedesavoueerd mogen worden.67

Dat betekent dat het doorkruisen van de gerechtvaardigde verwachting
dat aanstellingen in arbeidsplaatsen en toewijzing van onderwijsplaatsen

geschiedt op basis van het competentiebeginsel (bijvoorbeeld doordat een
dergelijke plaats toevalt aan een (veel) minder competente persoon), a) in
ieder geval een adequate rechtvaardiging behoeft, en b) eerder een onge-
rechtvaardigde ongelijke behandeling oplevert, naarmate de competentie van
de getroffen persoon meer het resultaat is van algemeen hoog gewaardeerde
inspanningen. Indien geconcludeerd moet worden dat het afwijken van het
competentiebeginsel een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling oplevert,
is er dan sprake van discriminatie? Niet per se. (Dat zou wel zo zijn indien
een claim op beoordeling naar verdienste cen harde claim zou zijn: dan zou
in ieder geval de integriteit van de persoon aangetast zijn.) Niet iedere
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling is discriminerend. Er is alleen

sprake van discriminatie indien het afwijken van het competentiebeginsel
een behandeling als minderwaardige impliceert, dat wil zeggen als iemand
daardoor niet als volwaardig lid van de samenteving behandeld wordt. Dan
wordt zijn identiteit beschadigd. (Die beschadiging behoeft niet beoogd te
zijn; bij discriminatie gaat het immers om handelingen die naar hun gevolg,
los van de er achter stekende intentie, vernederend zijn voor een persoon

p. 501.)
66. Vgl. Green, waar hij Dworkin kritisecrt voor het maken van onderscheid tusscn

'resources' (talenten) en 'preferences'; Green, p. 14-16.
67. Goldman trekt een soortgclijke conclusie, zij het uit een lets anderc redenering;
zie Goldman (1977), p. 26; (1979), o.a. p. 46; (1987a), p. 92; (1987b), passim.
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of groep van personen). Persoonlijke teleurstellingen als gevolg van een
wijziging van kwalificatiecriteria voor een positie, leveren niet zonder meer
een beschadiging van de identiteit van het betreffende individu op. Dat is
bijvoorbeeld wel het geval indien die wijzigingen ertoe leiden dat een
persoon gedurende lange tijd niet in staat is om een arbeids- of onder-
wijsplaats te verwerven die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, en
hij feitelijk beroofd wordt van gelijke kansen om aan het economische
leven decl te nemen dan wei zichzelf te ontplooien. In dat geval wordt
zijn status van gelijk lid van de samenleving geweld aangedaan, en kan dus
sprake zijn van discriminatie.

Tot nu toe is er geen onderscheid gemaakt tussen de sfeer van aanstel-
lingen in functies en de sfeer van toekenning van onderwijsplaatsen. Uit-
gaande van een effectieve gelijkheid van kansen, gelden echter voor de
verdeling van ondenvijsplaatsen, in vergelijking met de verdeling van ar-
beidsplaatsen, deels bijzondere vereisten. Er gelden daarvoor deels andere
criteria, omdat het onderwijs een speciale functie in de samenleving vervult:
het dient juist mede zorg te dragen voor het bestaan van een effectieve
gelijkheid van kansen, met name waar het 'background justice' 8 betreft.
Zeker op elementair niveau heeft ieder lid van de samenleving tegenover
de samenleving een claim op goed onderwijs. Dit is een claim op grond van
behoefte en heeft niets met competentie of verdienste in het algemeen te
maken. Het betreft een behoefte om zelfstandig deel te kunnen nemen aan
de samenleving, en een behoefte aan een (minimum) gevoel voor eigenwaar-
de. Gelijkheid van onderwijskansen is daarom voor een belangrijk deel een
gelijkheid van resultaten: ieder lid van de samenleving dient de geboden
mogelijkheden te (kunnen) benutten69 en vanaf een bepaalde leeftijd over
kennis te beschikken die hem in staat stelt maatschappelijk te functioneren,
en hem in staat stelt vervolgopleidingen te volgen in overeenstemming met
zijn talenten en voorkeuren. Degenen die door maatschappelijke omstan-
digheden en/of natuurlijke aanleg gehinderd worden in het verwerven van
deze basiskennis, dragen (in ieder geval in deze opzichten) zwaardere lasten
en dienen daarvoor gecompenseerd te worden in de vorm van extra aandacht
in het onderwijs.

Boven dit elementaire niveau (en elementair hoeft niet noodzakelijk
alleen basisonderwijs te betekenen; de maatschappelijke vereisten die samen-
hangen met de maatschappelijke opvattingen over hetgeen een ieder toekomt
op grond van een minimale behoefte aan zelfrespect en over maatschap-
pelijke efficientie, kunnen daar boven uitgaan, en gaan daar in Nederland
feitelijk boven uit) bestaat er wet een zekere analogie met de gelijkheid
van kansen in de sfeer van aanstellingen in functies. Zeker voor hoger

68. Zie noot 25.
69. Zic de door Lloyd Thomas gegcven omschrijving van 'non-competitive equality
of opportunity'; Lloyd'I'homas, p. 391.
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onderwijs geldt dat men dat alleen kan volgen als men daarvoor geschikt
is, dat wil zeggen indien men over voldoende talent en vaardigheden be-
schikt. Dat is een efficientievereiste. Toch heeft het onderwijs, juist met
het oog op het verschaffen van 'background justice', hier nog een andere
taak, namelijk het compenseren van de extra lasten die door mensen ge-

dragen worden die wel over voldoende natuurlijke aanleg beschikken, maar

die aanle 
niet adequaat kunnen ontwikkelen vanwege maatschappelijke

barritres. Compensatie voor een gebrek aan natuurlijke aanteg is geen
vereiste voor het hoger onderwijs, omdat een gebrek in natuurlijke aanleg
om hoger onderwijs te volgen geen maatschappelijk erkende behoefte-claim

oplevert. Degenen die door hun gebrek in aanleg in het algemeen vermin-
derde arbeidsmarktkansen hebben, dienen wel, bijvoorbeeld door het aan-
bieden van speciale cursussen, gecompenseerd te worden; in dat geval geldt
wel het behoefte-criterium.

Een complicerende factor is dat, hoewel in een behoorlijk aantal gevallen
vastgesteld kan worden dat een gebrek aan vaardigheden te wijten is aan

hetzij maatschappelijke omstandigheden, hetzij aan natuurlijke aanleg, in
een eveneens groot aantal gevallen dat onderscheid niet (meteen) te maken
is. In dergelijke gevallen dient de persoon in kwestie, totdat dienaangaande
wel een conclusie getrokken kan worden, het voordeel van de twijfel te
krijgen en dienen onderwijsinspanningen gericht te zijn op het met succes

volgen van (hoger) onderwijs: een effectieve gelijkheid van kansen vereist
dat relatief meer inspanningen besteed worden aan de ontwikkeling van
personen met een hen relatief benadelende achtergrond.

De grotere nadruk op een gelijkheid van resultaten in de sfeer van het

onderwijs is noodzakelijk, omdat iedereen een effectieve gelijkheid van
kansen dient te krijgen; het is mogelijk omdat, in tegenstelling tot het
aantal plaatsen op de arbeidsmarkt, het aantal plaatsen in het onderwijs
niet nood kelijk beperkt is.

5.6 Besluit

De hier verdedigde opvatting van gelijke kansen en verdienste steunt niet

op de stelling dat de eigenschappen van een persoon, die mede zijn iden-
titeit constitueren, zijn eigendom zijn, of dat zij een natuurlijke basis voor
verdienste opleveren. Zij steunt daarentegen op de algemeen gedeelde, in
de westerse samenleving verankerde opvattingen dat het individu zich vrij
moet kunnen ontplooien en dat inspanningen van hem (die dus een last
voor hem betekenen) die een bijdrage leveren aan het realiseren van maat-
schappelijke waarden, tot zijn verdienste gerekend moeten worden, los van
de vraag of de natuurlijke talenten en overige middelen die hij daarbij

70. In overcenstemming met wat Frankel noemt de 'educational conception of e-

quality of opportunity'; Frankel, p. 2034.
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aanwendt, tot zijn verdiensten behoren. Het betreft hier twee kanten van
6tn zaak, namelijk het tot stand komen van individueel zelfrespect.

Het erkennen van verdienste-claims is gebaseerd op het mede aan het
recht ten grondslag liggende ideaalbeeld van een bewust en rationeel han-
delend individu, dat vrije keuzen kan maken en verantwoordelijk gehouden
kan worden voor zijn daden. Verantwoordelijkheid en verdienste kunnen
daarom niet in de praktijk van het recht van elkaar gescheiden worden
met het oog op erkenning van de een en ontkenning van de ander. Het in
een bepaald geval negeren van ieman(is verdienste is dan ook alleen toelaat-
baar, indien daarvoor een voldoende relevante reden bestaat, en indien het
niet op zodanige (namelijk vernederende) wijze de identiteit van die persoon
raakt dat sprake is van discriminatie.

Het kunnen ontplooien van zijn talenten en het leveren van maatschap-
pelijke bijdragen dient voor iedereen mogelijk te zijn, welke maatschap-
pelijke achtergrond men ook heeft. Een effectieve gelijkheid van kansen,
in de zin dat voor iedereen de maatschappelijke barriBres worden weggeno-
men of gecompenseerd, zodat iedereen zijn talenten kan ontplooien (en er
dus een procedurele gelijkheid van kansen op basis van zo gelijkwaardig
mogelijke uitgangsposities ontstaat), is niet een maatschappelijke regel die
zuiver en alleen als doel heeft de maatschappelijke produktie zo efficient
mogelijk te doen verlopen, en die (dus?) gemakkelijk door andere doelstel-
lingen in de zijlinie der maatschappelijke verdelingsprincipes gesteld kan
worden.71 Gelijkheid van kansen wordt ook te gemakkelijk aan de kant
gezet als men stelt dat het leidt tot een aristocratie van de meest getalen-
teerden,72 of dat het een te beperkt aantal talenten bevoordeelt boven een
groot aantal andere die niet erkend worden. Het beginsel van gelijkheid
van kansen is vooral procedureel, dat wil zeggen dat het niet om een
gelijkheid van uitkomsten gaat; het wil ook zeggen dat het niet zelf de
ontwikkeling van sommige talenten aanmoedigt en van andere ontmoedigt,
of tot grote verschillen in beloning leidt. Welke talenten tot ontwikkeling
aangemoedigd of juist ontmoedigd worden, wat voor soort maatschappelijke
produktie er op na gehouden wordt, en welke beloningsstructuren er be-
staan, zijn zaken van de samenleving. De gedachte dat er wat dat betreft
dan waarde is die alle (of de meeste) andere overheerst, en dat er in het
opzicht zoals aangegeven door die waarde een gelijkheid van resultaten
dient te bestaan die veel andere mogelijk claims tot irrelevantie veroordeelt,
wordt niet door maatschappelijke opvattingen gerechtvaardigd, is in zijn
uiterste consequenties zelfs totalitair, en is dus onaanvaardbaar. Het begin-
sel van een effectieve gelijkheid van kansen staat uit zichmlf voor de
waarde gelegen in het autonoom ontplooien van ongeacht welke, maatschap-

71. Zoals Rawls van mening is; zie bijv. ook Daniels, p. 212 e.v.
72. Zic Young, passim.
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73pelijk waardevol geachte talenten van ieder individu, en vertegenwoordigt
zo mede de waarde die individueel zelfrespect heeft.

Zelfrespect komt iedereen toe; het is te bevorderen door iedereen zoveel
mogelijk controle te geven over zijn eigen leven en de invulling daarvan
naar haar waarde te behandelen. Door het serieus nemen van de talenten
en vaardigheden van mensen om door middel van hun intentionele hande-
lingen gebeurtenissen in de wereld te beinvloeden, nemen we hen zelf serieus.

73. Zodoende valt de hier verdedigde opvatting van gelijkheid, in de termen van

Rawls, noch onder 'liberal equality' (waarin een 'fair equality of opportunity' alleen
samengaat met het 'principle of efficiency'), noch onder 'democratic equality' (waar-
in cen 'fair equality of opportunity allecn samengaat met het 'difference principle').
(Rawls (1972), p. 65 e.v.) Deze gelijkheidsopvattingen vallen, in Walzers terminologie,
onder 'simple equality' (waarin Un waarde alic andere overheerst), terwijl de hier
verdedigde valt onder 'complex equality' (waarin ecn pluralisme aan waarden erkend

wordt, zonder dat 66n alle andere altijd, of zelfs meestal, overheerst) (Walzer
(1983), p. 13-20.) Zie ook noot 122 in hoofdstuk 4.
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HOOFDSTUK 6

VOORKEURSBEHANDELING EN GELIJKHEID

6.1 Inleiding

Het geven van een voorkeursbehandeling op grond van ras, afkomst of
geslacht betekent dat een groot aantal personen voorrang krijgt bij de
toegang tot een baan of een onderwijsplaats op grond van een criterium
dat prima facie irrelevant is voor de betreffende positie.1 Prima facie is er
dan dus strijd met het gelijkheidsbeginsel. Waarom zou een dergelijke
voorkeursbehandeling ondanks de prima facie irrelevantie van het gebruikte
criterium, toch gerechtvaardigd kunnen zijn? Is het gerechtvaardigd dat
alle leden van de groep in kwestie de mogelijkheid hebben om een voor-
keursbehandeling te krijgen? In hoeverre kunnen gerechtvaardigde claims
van anderen erdoor opzij gezet worden? Kunnen particuliere werkgevers of
onderwijsinstellingen verplicht worden voorkeursbehandeling te geven aan
leden van een bepaalde groep? Deze (en andere) vragen dienen bij de vast-
stelling en beoordeling van een voorkeursbeleid beantwoord te worden. Ze
betreffen de verhouding tussen voorkeursbehandeling en de eis recht te
doen aan gelijkheid. Dit hoofdstuk handelt in de eerste plaats vanuit een
normatief-theoretische invalshoek over deze vragen. Vanwege de, bij uitstek
in het geval van voorkeursbehandeling bestaande, verwevenheid van het
normatieve met het feitelijke, worden in dit hoofdstuk en in de erna vol-
gende slotbeschouwing ook feitelijke kwesties aangesneden, zij het ten-
tatief.

De eerste vraag heeft betrekking op de redenen waarom voorkeursbehan-
deling gegeven zou moeten worden: duiden de gebruikte, prima facie ir-

1. In dit hoofdstuk spreek ik steeds over voorkeursbehandeling in het algemeen.
Centraal staat evenwel, zoals ook in eerderc hoofdstukken, het geven van cen
voorkeursbehandeling op grond van ecn prima facie irrelevant criterium. Nu kan dit
iets nauwkeuriger omschreven worden als het bij het vergeven van een arbeids- of
onderwijsplaats voorrang geven aan leden van cen bepaalde maatschappelijke groepe-
ring boven een voor de positie gelijk of beter gekwalificeerde persoon op grond
van cen prima facie nict relevant groepskenmerk, dat wil zeggen op grond van ecn
criterium dat irrelevant is voor de te vergeven positie en prima facie niet relevant

op grond van cen der in hoofdstuk 5 onderscheiden gronden voor claims, namelijk
rechten, (fundamentele) behocften of verdiensten. Waar nodig zal ik onderscheid
maken tussen de verschillende vormen van voorkeursbehandeling
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relevante criteria mensen aan die allen in een relevant opzicht verschillen
van andere mensen? Dat relevante verschil kan alleen bestaan bij de gratie
van een doel dat met voorkeursbehandeling gediend wordt. Het met voor-
keursbehandeling te dienen doel heeft in dit hoofdstuk in het bijzonder de
aandacht. Een mogelijk doel zou ontleend kunnen worden aan hetgeen het
gelijkheidsbeginsel in een sociale of objectiefrechtelijke zin vordert.2

Bij de andere drie vragen staan vooral de belangen van anderen centraal.
Hier speelt ook het gelijkheidsbeginsel een rol maar dan als evenredig-
heidsbeginset indien er een relevant doel van voorkeursbehandeling is aan
te geven, is voorkeursbehandeling als middel om dat doel te bereiken dan
aanvaardbaar in termen van de eraan verbonden gevolgen? In het toetsen
aan het evenredigheidsbeginsel komt mede de subjectiefrechtelijke kant van
het gelijkheidsbeginsel aan de orde. Het geven van een voorkeursbehandeling
dient ook deze evenredigheidstoets te kunnen doorstaan.

De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel komt voor in een aantal
vormen. In de Verenigde Staten maakt men wel een onderscheid tussen de
'strict scrutiny test' en de (lichtere) 'intermediate scrutiny test' ('inter-
mediate', namelijk gelegen tussen de 'strict scrutiny test' en de 'rational
basis test', de toetsing op het verbod van willekeur).3 In de Duitse litera-
tuur wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de ruime en de enge vorm
van de evenredigheidstoets. De ruime houdt in ieder geval in dat de 'Geeig-
netheit', de 'Erforderlichkeit' en de 'Sachangemessenheit' van de differen-
tiering worden getoetst. De toetsing °f de 'Sachangemessenheit' is dan de
toetsing op evenredigheid in enge zin. Deze toetsing op de 'Sachangemes-
senheit' komt overeen met wat Hirsch Ballin aanduidt als de vraag naar
het adequaat-zijn van het onderscheid. In zijn formulering is de evenredig-
heidstoets 'een beoordeling of het maken van juist dit onderscheid nuttig
en nodig is ter verwezenlijking van het gestelde doel, en of het adequaat
is, dat wil zeggen of er een redelijke verhouding bestaat tussen de beoogde
gevolgen voor de te dienen belangen enerzijds en de nadelige gevolgen
voor de andere mee te wegen belangen anderzijds."5 Ter beoordeling van
de aanvaardbaarheid van voorkeursbehandeling als middel om een gerecht-
vaardigd doel te bereiken, zal ik deze vorm van de evenredigheidstoets
hanteren.

De evenredigheidstoets dient er in de eerste plaats toe om het handelen
van de overheid te toetsen. Het gelijkheidsbeginsel kan evenwel een zekere
horizontale werking niet ontzegd worden. Discriminatie is ook in privaat-

2. Ziepar. 4.7.

3. Zic hoofdstuk 2.
4. Zie 0/. Jakobs, p. 9, Wendt, p. 785, en Schoch, p. 874 e.v.; zie overigens par.
3.6

5. Hirsch Ballin, p. 145-6.
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rechtelijke verhoudingen verboden.6 Bovendien bestaat er een morele ver-
plichting om ook in het privaatrechtelijk verkeer relevante onderscheidingen
tussen individuen te erkennen. Hetgeen gezegd wordt in de volgende para-
grafen heeft dan ook in de eerste plaats betrekking op het handelen van de
overheid ten opzichte van burgers (tenzij dat uitdrukkelijk niet aan de
orde is), maar dient ook van belang geacht te worden voor het verkeer
tussen burgers onderling, en dan vooral, gezien het onderwerp, voor het
verkeer tussen werkgevers en burgers. Ook hier heeft het gelijkheidsbegin-
sel een zekere betekenis.7

De paragrafen 6.2 en 6.3 handelen over de gangbare redeneringen ten
aanzien van voorkeursbehandeling. Het is gebruikelijk om een tweedeling te
maken in deze redeneringen. Men onderscheidt tussen redeneringen die
'terugkijken', dat wil zeggen argumenten ontlenen aan gebeurtenissen in
het verleden, en redeneringen die 'vooruitkijken', dat wil zeggen argumen-
ten ontlenen aan een toekomstige, gewenste stand van zaken. Binnen de
vooruitkijkende argumenten wordt vervolgens nog onderscheiden tussen
argumenten die betrekking hebben op rechtvaardigheid en argumenten die
hun kracht ontlenen aan (andere) gunstige gevolgen van voorkeursbehan-
deling. In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de terugkijkende redenering,
die is gebaseerd op overwegingen van compenserende rechtvaardigheid. Ik
presenteer deze redenering samen met belangrijke redenen waarom zij
geacht wordt niet te voldoen ter rechtvaardiging van voorkeursbehandeling.

In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de vooruitkijkende redeneringen. De
vooruitkijkende redenering die betrekking heeft op rechtvaardigheid steunt
op argumenten van distributieve rechtvaardigheid. Deze redenering wordt
meestal gegoten in de vorm van een beroep op het beginsel van gelijke
kansen (par. 63.1). De vooruitkijkende redenering die het oog heeft op
(andere) gunstige gevolgen van voorkeursbehandeling is meestal utilistisch
van aard: voorkeursbehandeling is nuttig voor de samenleving als geheel of
voor een bepaalde groep personen (par. 6.3.2), of zij maximaliseert de
bevrediging der voorkeuren van de leden van de samenleving, zoals Dworkin
betoogt (par. 6.3.3). Deze redeneringen worden gepresenteerd samen met de
redenen waarom zij slechts in een beperkt aantal gevallen voldoen ter
rechtvaardiging van voorkeursbehandeling.

In paragraaf 6.4 betoog ik dat het gangbare onderscheid tussen terugkij-
kende en vooruitkijkende argumenten niet goed houdbaar is, en dat met
behulp van een combinatie van deze argumenten een ruimere en gerecht-
vaardigde toepassing van voorkeursbehandeling mogelijk is: voorkeursbehan-
deling kan gezien worden als een compensatie voor onterecht verloren
kansen op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.

6. Ook al is het antwoord op de vraag wat discriminatic in privaatrechtelijke ver-
houdingen is, mede afhanketijk van de persoon of de instelling die het onderscheid
maakt.

7. Zic ook par. 6.6.2.
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In paragraaf 6.5 wordt aandacht geschonken aan het probleem dat voor-
keursbehandeling een ongelijke behandeling mogelijk maakt van al diegenen
die behoren tot de groep aangeduid met het criterium op grond waarvan
voorkeursbehandeling gegeven wordt: is voorkeursbehandeling iets dat ten
goede moet komen aan individuen of aan een groep als geheel? Geen van
beide mogelijkheden is probleemloos.

In paragraaf 6.6 komt de vraag aan de orde of voorkeursbehandeling
een adequaat middel is om de gerechtvaardigde doeleinden te bereiken.
Eerst staan centraal de 'slachtoffers' van voorkeursbehandeling, namelijk
degenen die door voorkeursbehandeling van een ander een functie of een
onderwijsplaats niet krijgen. Vervolgens is de vraag aan de orde of de
vrijheid van particuliere werkgevers en instellingen ontoelaatbaar wordt
aangetast, indien zij verplicht worden een voorkeursbehandeling te geven.

De conclusie van dit hoofdstuk is verwerkt in de na dit hoofdstuk
volgende algemene slotbeschouwing.

6.2 De bezwaren tegen de terugkijkende redenering

In het geval dat een persoon, A, een inbreuk pleegt op een recht van een
ander, B, dan heeft A de plicht om de daaruit ontstane schade te vergoe-
den. Dit betreft de meest elementaire vorm van compenserende of herstel-
lende rechtvaardigheid. De redenering ten aanzien van voorkeursbehandeling
gebaseerd op deze vorm van rechtvaardigheid loopt als volgt: leden van
een groep personen die als zodanig zijn te onderscheiden van anderen
vanwege een bepaald kenmerk, zijn in het verleden aan de hand van dat
kenmerk gediscrimineerd; daarom dienen nu de leden van die groep, te
identificeren met behulp van datzelfde kenmerk, rechtsherstel te krijgen,
en voorkeursbehandeling is het beste middel daartoe. Deze redenering lijkt
op het eerste gezicht zeer acceptabel. Er kleven echter nogal wat proble-
men aan. Deze problemen zijn in Nederland voor een belangrijk decl gein-
ventariseerd door SlooF, mede naar aanleiding van een verdediging van
deze redenering door Phillips.9 De belangrijkste bezwaren (en niet alleen
van Sloot) ertegen zijn de volgende.

Strikt juridisch gesproken dienen een discriminerende daad, een dader
die daar mogelijk voordeel van heeft gehad, een slachtoffer dat er schade
van heeft geleden, en een oorzaketijk verband tussen de daad en de schade
aanwijsbaar te zijn, voordat er een plicht tot rechtsherstel voor de dader,
respectievelijk een recht op rechtsherstel van het slachtoffer ontstaat.10

Gemeten aan dit juridische model van rechtsherstel voldoet de compense-

8. Sloot (1986), p. 227-38.

9. 0.8. Phillips (1978), p 297-308.

10. Zie Goldman (1979), p. 65 c.v., Sloot (1986), p. 227-237, Fullinwider (1980), B
30 e.v.
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rende rechtvaardiging van voorkeursbehandeling niet. Allereerst is het
praktisch vaak onmogelijk om individuele daden van discriminatie te iden-
tificeren. In het verleden heeft veel discriminatie plaats gevonden, maar het
exact vaststellen van daden van discriminatie is eigenlijk alleen mogelijk
voor het zeer nabije verleden.11

Ten aanzien van het slachtoffer en de door hem geleden schade gelden
soortgelijke problemen. Vele slachtoffers van discriminatie in het verleden
leven niet meer. Hoe kunnen zij worden gecompenseerd? Moeten zij worden
gecompenseerd door hun nakomelingen te compenseren? Hoe is vast te
stellen wie dat zijn? Is dan wellicht niet ieder gerechtigd tot een zekere
compensatie omdat een van zijn voorouders is gediscrimineerd? Hoe is vast
te stellen welke schade zij geleden hebben? Hoe dient de in het verleden
geleden schade vertaald te worden naar een schadevergoeding nu? Voor het
vaststellen van een schadevergoeding is vereist dat de schade aanwijsbaar
en meetbaar is.12 Voor individuele gevallen in het verleden is dat in het
algemeen onmogelijk. Slechts schade recent ontstaan door een discrimine-
rende daad kan vastgesteld worden; het slachtoffer komt dan in aanmerking
voor schadevergoeding.

Ten aanzien van de daders en het mogelijk door hen behaalde voordeel
moet ook vastgesteld worden dat een identificatie praktisch onmo elijk is,
tenzij het recente, te individualiseren daden van discriminatie betreft.1 

Om deze redenen stuit een redenering waarbij geidentificeerde daders
schadevergoeding betalen in de vorm van voorkeursbehandeling voor de
geidentificeerde schade van geidentificeerde slachtoffers, op zeer grote,
vooral praktische, bezwaren, tenzij het recente aanwijsbare gevallen van
discriminatie betreft. Een algemene regeling van voorkeursbehandeling is er
niet mee te rechtvaardigen. Een dergelijke algemene regeling is 'overin-
clusief ten aanzien van zowel slachtoffers als daders: het verschaft een
voordeel aan leden van een groep waarvan een groot aantal niet zelf gedis-
crimineerd is, en legt nadelen op aan leden van andere groepen waarvan
een groot aantal niet zelf gediscrimineerd heeft. Als zodanig gezien vanuit
een juridisch-compenserend perspectief, is een algemeen voorkeursbeleid
onaanvaardbaar.

Nu kan de compenserende redenering ook anders ingericht worden. Dat
is gedaan door Phillips. Phillips is van mening dat zwarten in de Verenigde
Staten (en Surinamers en Antillianen in Nederland) en vrouwen een recht
hebben op compensatie van de hen aangedane discriminatie. Ze hebben dat
niet omdat ze ieder als individu gediscrimineerd zijn, maar omdat de dis-
criminatie van hen zo met het maatschappelijk systeem verweven en zo
omvangrijk is geweest, dat ook de leden van die groepen die niet direct met
discriminatie te maken hebben gehad, toch de effecten van discriminatie

11. Sloot (1986), p. 228.
12. Goldman (1979), p. 75.
13. Zie Sloot (1986), p. 231-32.
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hebben ondergaan in de vorm van een gebrek aan zelfrespect, zelfvertrou-
wen, motivatie en ambitie.14 Zij zijn als groep in een nadelige positie
komen te verkeren als gevolg van de handelingen van anderen, en daarom
is voorkeursbehandeling verschuldigd aan de groep als een vorm van com-
pensatie. Er heeft zoveel onrechtvaardigheid bestaan (en bestaat veelal

nog) ten aanzien van hen, dat het onmogelijk is al het individuele onrecht
te meten en vast te stellen, en daarom moet maar worden aangenomen dat
alle leden van die groepen zoveel te lijden hebben gehad, dat aan allen

compensatie verschuldigd is.15

De keerzijde van deze aanpak is dat alle blanke mannen beschouwd kun-
nen worden als degenen die op de een of andere wijze wel geprofiteerd
hebben van die discriminatie, ook al hebben ze niet zelf gediscrimineerd.
Zij hebben voordeel gehad van die jarenlange discriminatie, ook al waren ze
zich dat niet bewust, en daarom is het terecht dat zij nu meehelpen de
positie van die groepen te verbeteren.16 Dit is in het geheel niet onrecht-
vaardig ten aanzien van blanke mannen. Zij hebben volgens Phillips geen
enkel prima fade recht op een bepaalde functie of onderwijsplaats. Ook
kan het tegenargument niet luiden dat nu ongelijke kansen worden gecre-
eerd; integendeel, door een voorkeursbehandeling te geven worden juist

gelijke kansen gecreeerd, aangezien blanke mannen anders een ongerecht-
vaardigd voordeel zouden hebben.17

Ook de redenering van Phillips levert een aantal problemen op. Over
welke schade gaat het precies? Zijn zwarten en vrouwen (en leden van
etnische minderheidsgroeperingen) te beschouwen als leden van een groep
die als groep compensatie verschuldigd is? Genieten aUe blanke mannen
voordelen ten gevolge van discriminatie van zwarten en vrouwen (en leden
van etnische minderheidsgroeperingen), en is voorkeursbehandeling daarom
een adequaat middel? En in hoeverre is er een oorzakelijk verband te
cretren tussen handelingen van alle tegenwoordige hlanke mannen en de
schade van tegenwoordige leden van gediscrimineerde groepen?

Over welke schade gaat het precies? Phillips noemt vooral psychologische
schade. Maar juist psychologische schade is erg moeilijk vast te stellen,
ook omdat er nogal wat vooronderstellingen mee gemoeid zijn: hoe kan
worden vastgesteld wat 'normale' motivaties zijn van zwarten, vrouwen en
leden van etnische minderheden718 Indien bijvoorbeeld socialisatieprocessen

leiden tot 'typische' vrouwenrollen met een daarbij behorende instelling ten
aanzien van betaald werk, is dan sprake van psychologische schade? En is
dat mede een uitvloeisel van discriminatie? Goldman concludeert dat juri-

14.  Phillips (1978), p. 303 en (1982), p. 134.
15. Ibid.

16. Ibid., p. 304; zic ook Phillips (1979), p. 15, en (1982), p. 134, Boxill (1975), p.
261-2 en Thomson (1977), p. 259-60.

17. Phillips (1978), p. 305, zie ook Phillips (1982), p. 134.
18. Goldman (1979), p. 78.



208

disch gezien dit soort schade "too remote and speculative" is om een
schadevergoedingsclaim op te baseren.19 Ook Den Hartogh stelt dat psycho-
logische schade die tot sociale ongelijkheid leidt geen rechtens relevante
schade oplevert.20 Maatschappelijke processen die leiden tot het ontstaan
van ongelijke kansen zijn te vertakt en te anoniem om in onrechtmatige
daden te ontleden.21

Zijn zwarten en vrouwen (en leden van etnische minderheden) te be-
schouwen als leden van groe en aan wic als groep compensatie verschuldigd
is? Phillips meent van wel: 2 de groep van zwarten en die van vrouwen
hebben een "distinct existence and identity apart from those specific in-
dividuals who happen to be their members at a given point in time." Verder
bestaat er binnen deze groepen een sense of 'we-ness"': leden van de groep
geven er de voorkeur aan dat bepaalde voordelen naar een medelid van de
groep gaan in plaats van naar een buitenstaander. Om deze reden zou er
bijvoorbeeld met betrekking tot zwarten en vrouwen sprake zijn van groe-
pen in de sociologische betekenis van het woord.

Goldman bekritiseert ook deze gedachtengang. Ofwel alle leden van de

groep zijn gediscrimineerd, en dan is de groep in distributieve zin gediscri-
mineerd, dat wil zeggen dat alle schade van de groep uitputtend beschreven
is als de schade van ieder lid van de groep is beschreven; ofwel niet alle
leden van de groep hebben individueel schade opgelopen en de schade moet
toegeschreven worden aan de groep als geheel, dat daarmee ook als subject
van een schadevergoedingsclaim kan worden geduid. Het eerste is hier niet
het geval; Phillips spreekt (in de tweede zin) over een groep met een
'onderscheiden bestaan en identiteit: Het spreken van een groep als subject
van rechten is echter alleen mogelijk indien er een bepaalde mate van
gemeenschappelijkheid, een gemeenschappelijk streven of een gemeenschap-
pelijke praktijk bestaat binnen de groep, zoals in het geval van een sport-
team.23 Het dienen van het gemeenschappelijke doel moet gekenmerkt
worden door een zekere mate van organisatie. Omdat het een gemeenschap-
pelijk doel betreft kan het niet bereikt worden door enkele leden van de
groep zonder dat de anderen daarin delen; als enkele leden van de groep
in het streven naar het gemeenschappelijke doel geschaad worden, loopt de
groep als geheel schade op; en als de groep als geheel schade heeft op-
gelopen kan die schade niet vergoed worden door slechts enkele (willekeu-
rige) leden van de groep een voordeel te verschaffen. In een zwakkere
betekenis zou een belangengemeenschap met een officiele organisatie als

19. Ibid., p. 79, zie ook Edwards, p.141.
20. Den Hartogh (1983b), p. 39.
21. Den Hartogh (1982), p. 65.
22. Phillips (1978), p. 302 en (1979), 9 14. Anderen zijn dezelfde mening toege-
daan; zie Crocker, p. 195-6, Boxill (1978), p. 256, Bayles (1972), 9 305-6 en
(1973b), p. 183, Fox-Genovesc, p. 340, en P. Taylor, p. 179-81.

23. Goldman (1979), p. 83.
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een groep kunnen gelden. Goldman concludeert dat wellicht sommige (be-
perkte) gemeenschappen van zwarten als zodanig aangeduid kunnen worden.
Vrouwen en zwarten in het algemeen en andere minderheidsgroepen in ieder
geval niet.24 Ze missen een gemeenschappelijk doel en een gemeenschap-

pelijke handelingspraktijk. Ook behoren ze niet tot een belangengemeen-
schap met een officiele organisatie die hen allen vertegenwoordigt en die
een subject van een schadevergoedingsrecht zou kunnen zijn.

Goldman bekritiseert eveneens de opvatting dat een 'sense of we-ness'
bepalend is voor het spreken van een groep. Hoeveel gewicht moet er
toegekend worden aan de voorkeur van leden van een groep dat een medelid
een voorkeursbehandeling krijgt? In alle andere gevallen (als het gaat om
blanke mannen bijvoorbeeld) wordt dat moreel zeer bezwaarlijk geacht.
Bovendien lijkt het nogal ver gezocht om een voorkeursbehandeling te
geven aan leden van een groep die niet persoonlijk schade hebben geleden
omdat de leden van de groep die wei schade hebben geleden daar de voor-
keur aan zouden geven. Het lijkt meer voor de hand te liggen dat de leden
die schade hebben opgelopen en daarom recht op compensatie hebben, de
voorkeur geven aan een beleid dat schadevergoeding voor henzelf mogelijk
maakt.25 Fishkin meent om deze reden dat groepscompensatie de individu-
aliteit van personen niet serieus neemt: men compenseert niet personen
door een compensatie te geven aan leden van de groep waartoe die per-
sonen behoren. Er kunnen dan grote nadelen van sommigen blijven voort-
bestaan naast (grote) voordelen voor anderen, met als argument (analoog
aan een utilistische redenering) dat, gezien de som van nadelen en voor-

26delen, er compensatie heeft plaats gevonden.
Genieten alle blanke mannen voordelen als gevolg van discriminatie? Dit

is volgens Goldman een te grove generalisatie. Directe economische of zelfs
psychologische voordelen voor alle blanke mannen zijn niet aanwijsbaar.
Veel blanke mannen komen zelf uit bevolkingsgroepen met een sociaal-
economische achterstand. Waarom zouden zij door een voorkeursbehandeling
van vrouwen of zwarten, die vaak zelf niet van discriminatie te lijden
hebben gehad, gedupeerd moeten worden 27 Fullinwider wijst er bovendien
op dat het zuiver genieten van voordelen die niet door eigen onrechtmatig
handelen zijn .ontstaan, juridisch gezien niet een plicht tot schadevergoeding
met zich meebrengt ten behoeve van degenen die door het ontstaan van
die voordelen benadeeld worden. 8

Dienen blanke mannen dan de nadelen van voorkeursbehandeling te
dragen omdat ze schuldig zijn aan discriminatie? Het oorzakelijk verband
tussen handelingen van de meeste blanke mannen en het ontstaan van

24.  Ibid., p.86; zo ook Overvoorde, p 189-90.

25. Goldman (1979), p. 87-88.
26. Fishkin, p. 121.
27.  Goldman (1979), p. 108-9, zie ook Sloot (1986), p. 231-4.
28.  Fullinwider (1980), p. 38-9.
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schade door discriminatie is echter ver te zoeken. Zijn blanke mannen dan
in plaats van allen individueel schuldig, collectief schul(lim dat wit zeggen
schuldig als groep? In dat geval wordt de discriminatie bedreven door
enkele blanke mannen, maar zijn andere blanke mannen daarvoor mede
aansprakelijk. Het probleem van het bepalen van een relevante groep keert
hier terug. Gemeenschappelijke schuld vereist dat er een hechte groep
bestaat met een gemeenschappelijk praktijk waarin een druk tot confor-
miteit bestaat.29 Er moet dus een zekere groepssolidariteit aanwijsbaar
zijn.30 Alle blanke mannen zijn niet als een dergelijke groep te beschouwen.

Ook het compensatieargument van Phillips levert om deze redenen geen
voldoende rechtvaardiging op voor het geven van voorkeursbehandeling aan
vrouwen of leden van etnische minderheden.

Naast deze argumenten tegen de redenering op grond van compenserende
rechtvaardigheid wijst Goldman nog op een algemeen probleem verbonden
met het verschaffen van rechtsherstel door middel van voorkeursbehan-
deling. Voorkeursbehandeling op grond van een groepskenmerk, of het nu
algemeen rechtsherstel aan gediscrimineerde individuen of aan een gedis-
crimineerde groep als geheel betreft, zal altijd ten goede komen aan dege-
nen die het minste schade hebben opgelopen van discriminatie. Zij zullen
immers de beste kwaliteiten bezitten binnen de groep waarvan zij deel
uitmaken. Degenen die het meest te lijden hebben gehad van discriminatie
zullen slechter of in het geheel niet gekwalificeerd zijn en dus ook in het
geval van een voorkeursbehandeling geen baan of onderwijsplaats verwerven.
Goldman noemt dit de 'inverse ratio' tussen 'past discrimination' en 'present
benefit. ,31

Dit draagt tenslotte ook bij aan de algemene kritiek dat een voorkeurs-
behandeling die compensatie beoogt te verschaffen voor schade door dis-
criminatie, steunt op een vergezochte en overspannen verhouding tussen
degenen die het slachtoffer zijn van discriminatie en degenen die het
slachtoffer worden van voorkeursbehandeling. De eersten worden door
voorkeursbehandeling niet of nauwelijks bereikt; veelal profiteren degenen
die niet of nauwelijks zijn gediscrimineerd. En als er al slachtoffers van
discriminatie bereikt worden dan is de compensatie willekeurig, omdat er
in het algemeen een wanverhouding bestaat tussen de opgelopen schade en
de compensatie. De tweeden zijn niet of slechts in gering aantal schuldig
aan discriminatie. De verdeling van de lasten van voorkeursbehandeling
geschiedt bovendien willekeurig: het treft schuldigen en onschuldigen gelijk
en treft zowel degenen die voordeel hebben gehad van discriminatie van
anderen, als degenen die dat niet hebben gehad en soms juist zelf grote
lasten hebben te dragen vanwege een ongelijkheid van kansen.32

29.  Goldman (1979), p. 107.
30.  Zo ook Feinberg (1970), p. 233
31.  Goldman (1979), p. 90-1, en (19753), p. 169.
32. Het wilickeur-argument wordt benadrukt door Simon (Simon (1974a), p. 316-8).
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Velen pleiten daarom voor een zeer beperkt beroep op compenserende
argumenten om een voorkeursbehandeling te rechtvaardigen. 3 Voorkeursbe-
handeling als compensatie voor discriminatie in het verleden zou moeten
zijn beperkt tot die gevallen waarin door een recente, geTdentificeerde

daad, gepleegd door een aanwijsbare dader, een aanwijsbaar slachtoffer
vaststelbare schade heeft opgelopen. In dit soort individuele gevallen (het-
geen groepsacties op grond dat ieder lid van de groep gediscrimineerd is
niet uitsluit) kan een rechtsinbreuk vastgesteld worden en kan rechtsherstel
worden gevorderd in de vorm van een schadevergoeding die ook een voor-
keursbehandeling zou kunnen omvatten. Voorkeursbehandeling zou er dan
immers toe leiden dat aan de gediscrimineerde persoon dezelfde of een
vergelijkbare positie als waarop hij recht had, wordt toegekend. In deze
beperkte uitleg van het compensatie-argument voor voorkeursbehandeling is
de controverse over voorkeursbehandeling geminimaliseerd. Er is dan ook
feitelijk geen sprake meer van voorkeursbehandeling in de bekende, alge-
mene vorm. Voorkeursbehandeling wordt dan immers niet meer gegeven op
grond van een groepskenmerk als ras, geslacht of afkomst, maar op grond
van het kenmerk 'gediscrimineerd-zijn', en dit kenmerk kan heel wel rele-
vant zijn bij het toekennen van een positie. De gediscrimineerde had een
claim om een positie toegewezen te krijgen; het hem weigeren van de
positie dient te worden goedgemaakt. De meest controversiele vraag die
hier nog over is, is of bij het toewijzen van een positie bij wijze van
schadevergoeding de claims van beter gekwalificeerden genegeerd mogen
worden. Goldman tracht hier een uitweg te verschaffen: de gediscrimineerde
moet geacht worden reeds vanaf het moment dat hij werd afgewezen een
positie in het bedrijf of de instelling te bezetten. Er is dus geen vacature

(meer) waarvoor de beter gekwalificeerde in aanmerking komt. Omdat per-
sonen niet uit hun functie worden gezet (tenzij ze dysfunctioneren) indien
er een beter gekwalificeerde op de arbeidsmarkt beschikbaar is, dient de
gediscrimineerde de positie te krijgen, tenzij de werkgever kan aantonen
dat hij in de tussentijd wegens dysfunctioneren zou zijn ontslagen.34

In de Amerikaanse jurisprudentie wordt vaak gegrepen naar het argument
dat voorkeursbehandeling een vorm van compensatie is voor onrecht in het
verleden. De rechters Brennan, Marshall en Blackmun hanteren dit argument
in een vrijwel even ruime versie als Phillips. Zij achten voorkeursbehande-
ling een goed middel ter remediering van de effecten van 'societal discrimi-
nation'.35 Evenals Phillips zijn zij van mening dat het onrecht dat veel
leden van de groep is aangedaan, op directe en indirecte wijze de groep als
geheel in een maatschappelijke achterstandspositie heeft geplaatst en dat

33. Zo o.a. Goldman (1979) p. 121, Fullinwider (1980), p. 242, Simon (1974a), p. 313

c.v., Sloot (1986), p. 237, Radcliffe-Richards, p. 109.

34. Goldman (1979), p. 126.
35. Ook Fullinwider vat dit als cen compensatie-argument op, zie Fullin;wider

(1980),p. 246.
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daarom alle leden van de groep aanspraak kunnen maken op voorkeursbe-
handeling. 6

Volgens de andere rechters van het Supreme Court mag het compensatie-
argument niet zo ruim uitgelegd worden dat voorkeursbehandeling gerecht-
vaardigd zou zijn om maatschappelijke discriminatie goed te maken. Zij
zijn overtuigd van (veel van) de bezwaren die tegen (een ruime uitleg van)
de redenering op grond van compenserende rechtvaardigheid aangevoerd
kunnen worden. Zij stellen zich dan ook op het standpunt dat het nood-
zakelijk is dat er een discriminerende daad, een dader en een slachtoffer
geidentificeerd worden. Alle rechters die de 'strict scrutiny test' hanteren
gaan daar in beginsel van uit.37 Ook rechter Stevens, die voorkeursbehan-
deling ook om andere redenen wil toestaan, stelt dat als voorkeursbehande-
ling wordt gegeven ter compensatie van aangedaan onrecht, van dit stand-
punt behoort te worden uitgegaan.

In Duitsland nemen degenen die voorkeursbehandeling primair als een
vorm van compensatie opvatten een standpunt in dat vergelijkbaar is met
de Amerikaanse rechters die eisen dat eerst een identificatie van discrimi-
natie heeft plaats gevonden. Zo bijvoorbeeld Friauf, die een individueel
nadeel als gevolg van discriminatie in het verleden vastgesteld wil zien,
voordat compensatie gegeven kan worden.38

In Nederland wordt het compensatie-argument voor voorkeursbehandeling
niet gehoord; Phillips (een Amerikaan overigens) is hier de grote uitzonde-
ring.

Argumenten van compenserende rechtvaardigheid lijken, gezien de be-
zwaren, slechts onder zeer beperkte voorwaarden voorkeursbehandeling te
kunnen rechtvaardigen. Een algemene voorkeursbehandeling voor de leden
van groepen waarvan leden (vroeger) gediscrimineerd zijn, valt niet binnen
die voorwaarden. Vandaar dat de meeste auteurs van mening zijn dat als
voorkeursbehandeling gerechtvaardigd kan worden, die rechtvaardiging dan
van vooruitkijkende aard is. In paragraaf 6.4 komt de terugkijkende rede-
nering voor voorkeursbehandeling opnieuw, vanuit een enigszins ander
perspectief, aan de orde.

6-3 De beperkte rechtvaardiging verschaft door (zuiver) vooruitkijkende
redeneringen

6.3.1 Distributieve rechtvaardigheidsargumenten

De redenering die voorkeursbehandeling rechtvaardigt op grond van argu-
menten van distributieve rechtvaardigheid, wordt meestal gegoten in termen

36.  Zie over deze vorm van compensatie verder par. 6.4.
37. Zie par. 2.4.
38. Friauf, Sachverstdndigenanht:,rung, p. 105.
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van een te bewerkstelligen vorm van gelijkheid in de verdeling van maat-
schappelijke goederen, in dit geval banen en opleidingsplaatsen. Een der-
gelijke verdeling wordt in zichzelf juist geacht. Voorkeursbehandeling is dan
gerechtvaardigd omdat de huidige ongelijke verdeling niet juist geacht
wordt. Voorkeursbehandeling wordt aldus gebaseerd op de sociale dimensie
van het gelijkheidsbeginsel. Hoe die ongelijkheid is onstaan is niet van
belang; het kan zijn dat ze door discriminatie is onstaan, het kan ook zijn
dat er talloze andere factoren een rot in hebben gespeeld. De vraag wie er
schuld heeft aan het onstaan van de ongelijkheid hoeft dan ook niet gesteld
te worden; het gaat erom dat er een goede oplossing gevonden wordt.39

De belangrijkste vragen die bij de redenering op grond van distributieve
rechtvaardigheid gesteld moeten worden zijn: om welke maatschappelijke
ongelijkheid gaat het, en is zij ongerechtvaardigd? En is voorkeursbehande-
ling een geschikt en geoorloofd instrument om die ongelijkheid, indien
ongerechtvaardigd, in belangrijke mate op te heffen (dat wil zeggen, kan
voorkeursbehandeling de evenredigheidstoets doorstaan)?

De maatschappelijke ongelijkheid wordt meestal gezien in termen van
een ongelijkheid van kansen en soms in termen van ongelijke machtsposi-
ties in de samenleving als geheel.40 Het argument gebaseerd op een on-
gelijkheid van kansen kan als uitgangspunt een procedureel beginsel van

41gelijke kansen en een resultaatgericht beginsel van gelijke kansen nemen.
Het eerste beginsel stelt dat voor een effectieve gelijkheid van kansen
geen wettelijke en ook geen maatschappelijke barriares in de weg mogen
staan aan de ontplooiing van ieder individu in overeenstemming met zijn
talenten, voorkeuren en inspanningen. De overheid heeft een plicht om er
voor zorg te dragen dat niemand wegens dergelijke barritres ongelijke
kansen op ontplooiing heeft. De tweede vorm van het beginsel stelt dat
een effectieve gelijkheid van kansen alleen bestaat indien maatschappelijke
posities evenredig verdeeld zijn over alle bevolkingsgroepen: indien geen
wettelijke en maatschappelijke belemmeringen bestaan voor de ontplooiing
van een ieder, dan dient dus de verdeling van maatschappelijke posities
over verschillende bevolkingsgroepen statistisch gezien toevallig te zijn.

Het argument op grond van ongelijke machtsverhoudingen leidt tot een
pleidooi voor het doorbreken van bestaande machtsposities door het ophef-
fun van bestaande maatschappelijke ongelijkheden. Een belangrijk onderdeel
van het verbeteren van de positie van de minst machtigen, machtelozen of
zelfs onderdrukten, is het streven .naar een (nagenoeg) gelijke verdeling
van maatschappelijke posities over de verschillende maatschappelijke groe-
peringen.

Zowel het argument dat uitgaat van een resultaatgerichte gelijkheid van
kansen als het argument gebaseerd op gelijke machtsverhoudingen leidt

39.  Zo bijvoorbeeld Sloot (1986), p. 238.
40.  Voor de laatste zie bijvoorteeld Goldschmidt, passim.
41. Zie hierover paragraaf 5.4.
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tot de conclusie dat maatschappelijke posities proportioneel over maatschap-

pelijke groeperingen verdeeld moeten worden. Een recht daarop voor die
groepen zou geincorporeerd zijn in de sociale dimensie van het gelijkheids-
beginsel. 2 De overheid zou op grond van deze interpretatie van het gelijk-
heidsbeginsel een plicht hebben om zorg te dragen voor een gelijkmatige

verdeling van sociale posities over maatschappelijke groeperingen.
Ik zal beide argumenten voor voorkeursbehandeling, namelijk voor een

proportionele vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen en voor een
effectieve, procedurele gelijkheid van kansen, afzonderlijk bespreken, te
beginnen met het eerste.

Indien gesteld wordt dat het streven naar een proportionele verdeling

van maatschappelijk posities als zodanig rechtvaardig is, rijst de vraag
waarom dat zo is. Niet alleen de juridische auteurs, ook de meer filosofisch

redenerende auteurs die dit voorstaan, komen niet veel verder dan dat het
verbeteren van de positie van vrouwen 'fair' is43, dat het 'assimilationist

ideal' met betrekking tot ras en geslacht benaderd dient te worden44, of
, 45

dat  'a more equal society is a better society' en 'therefore more Just.
Maar waarom is een gelijke samenleving beter of meer rechtvaardig? Wat
is de relatie tussen maatschappelijke gelijkheid van groepen en rechtvaar-

digheid? Er dient ter verklaring van die relatie een meer gespecificeerd

argument aangevoerd te worden, 6 bijvoorbeeld dat het bevorderen van
feitelijke gelijkheid noodzakelijk is om aan individuele rechten tegemoet te

komen, dat het noodzakelijk is ter voorziening in fundamentele behoeften,
of dat zo waarden als het maatschappelijk nut gediend worden of de be-

vrediging van voorkeuren gemaximaliseerd wordt. Het streven naar een
47

gelijke vertegenwoordiging van groepen is als zodanig niet een waarde.

Het argument dat een voorkeursbeleid ten gunste van een bepaalde groep

een meer gelijke samenleving tot gevolg heeft, is, zonder meer, volstrekt

42. Voor Nedcrland zie bijv. Goldschmidt, p. 80, Siegers, p. 560-1, en Holtmaat, p.

139; voor de BRD zie o.a. Slupik, p. 24, Dix, p. 356, Pfarr/Fuchsloch, p. 2203 en

Garbe-Emden, p. 81.
43. Radcliffe-Richards, p. 111.

44. Wasserstrom (1977), p. 604-16; het 'assimilationist ideal' houdt in dat het ras of

geslacht van individuen in verhouding tot banen het functionecl equivalent is van

de kleur van de ogen van individuen, met andere woorden dat er hooguit een statis-

tisch toevallige verdeling ontstaat met betrckking tot die kenmerken; zie ook Sloot

(1986),p. 243.

45. Dworkin (1977), P· 232,239.

46. Zo ook Den Hartogh (19833), p. 47, waar hij stelt dat het nastreven van gelijk-

heid tusscn groepen geen rechtstreekse eis van rechmardigheid kan zijn; zie ook

Den Hartogh (1982), p. 66.

47. Vgl. Edel, p. 127:  Ihere is no inherent relation between being a woman or

black and the criteria for specific job«cupancy.'
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onvoldoende. 8
Goldschmidt stelt dat het streven naar een gelijke verdeling van maat-

schappelijke posities over mannen en vrouwen tot doel heeft de machtspo-
sities van deze groepen meer gelijk te maken. Dit veronderstelt dat mannen
als groep een bepaalde machtspositie innemen en dat vrouwen als groep
beduidend minder macht bezitten (of zelfs onderdrukt worden). Deze groeps-
aanpak generaliseert en simplificeert teveel en is daarom niet houdbaar.
Mannen hebben niet (veel) macht 'als groep'. Er zijn mannen met veel en
mannen met weinig macht; bovendien wenden zij hun macht veelal juist
tegen elkaar aan. Hetzelfde geldt voor vrouwen. De groepsaanpak suggereert
dat alle mannen gemeenschappelijke belangen hebben die ze verdedigen
tegenover de groep van vrouwen; het suggereert dat vrouwen totaal geen
toegang hebben tot invloedrijke posities; en het suggereert dat vrouwen er
als groep belang bij hebben om 'meer macht' te bezitten. Kortom, het sug-
gereert een te grote belangentegenstelling tussen mannen als groep en
vrouwen als groep.

Het spreken in termen van macht van maatschappelijke groepen doet
het voorkomen alsof de Nederlandse samenleving opgedeeld is in een aantal
elkaar dwars zittende sociale blokken. In een samenleving waar dat het
geval is, is het zinvol om te streven naar een evenwicht in macht van de
verschillende groepen. In de wij geintegreerde Nederlandse samenleving is
een pleidooi daarvoor, zeker als het gaat om vrouwen 'als groep', niet
terecht. Bovendien, als het spreken in termen van machtsverschillen tussen
mannen als groep en vrouwen als groep geaccepteerd moet worden, zijn er
dan niet vele andere maatschappelijke groepen aan te wijzen die verschillen
in macht, zodat, alleen al op grond van die verschillen, gepleit moet worden
voor het geven van 'meer macht' aan de minder machtige groepen? Machts-
verschillen die ongerechtvaardigd zijn moeten bestreden worden. Maar niet
alle maatschappelijke verschillen zijn te kwalificeren als machtsverschillen
tussen groepen; en als ze als zodanig zijn te kwalificeren moet nog nader
geoordeeld worden over de gerechtvaardigdheid ervan.

Van een ongerechtvaardigd machtsverschil zou sprake kunnen zijn als
een maatschappelijke groep de toegang tot bepaalde goederen monopoliseert

48. Zo ook Raphael, p. 150. Sec 703j van de Amerikaanse Civil Rights Act verbiedt

'balancing', het streven naar en in stand houden van cen evenwicht in de vertcgen-
woordiging van groepen. Volgens rechter Powell (in dc Bakke-zaak) is 'balancing'
zelf discriminerend. Rechter O'Connor (in de zaak 'local 28 vs Sheet Metal Wor-

kers') acht 'balancing' ook ongeoorloofd. In Nedcrland laat de Wet gelijke behande-

ling in beginsel dit streven toe; ook de Commissie gelijkc behandeling en de rechter

laten het toe, mits het niet te strikt gebeurt; zie paragraaf 1.4.3. In de Bondsrepu-
bliek hebben o.a. Starck (in Von Mangoldt Art. 3, Rdnr. 28), Stern (1984), p. 930,
Scholler, p. 16 cn 70, Benda, p. 138,155-6, Kloepfer, p. 41-3, Herzog (in Maunz-

Durig, Art. 20, Abs. 1, Rdnr. 3740), en Friauf (1971), p. 676 zich tegen het directe
streven naar proportionele vertegenwoordiging van groepen uitgesproken.
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ten koste van andere groepen. Indien een pleidooi voor het meer gelijk
maken van machtsposities van groepen inhoudt dat andere groepen een
gelijkwaardige toegang tot die goederen dienen te hebben, dan wordt in
feite niet anders gedaan dan het houden van een pleidooi voor effectief
gelijke kansen.

Het argument voor een proportionele verdeling van maatschappelijke
posities dat gebaseerd is op een resultaatgerichte gelijkheid van kansen,
slaagt ook niet. In hoofdstuk 5 heb ik betoogd dat een dergelijke opvat-
ting van het beginsel van gelijkheid van kansen niet kan stand houden
vanwege het feit dat het, ondanks goede bedoelingen, uiteindelijk te weinig
ruimte laat voor de individuele keuzevrijheid, voor de verantwoordelijkheid
die men heeft voor zijn eigen handelen en de resultaten die dat handelen
oplevert, en voor mogelijk claims die men als individu heeft op grond van
(de resultaten van) het eigen handelen. De gedachte dat er een proportio-
neel gelijke verdeling van posities over maatschappelijke groeperingen
ontstaan zal, indien er volstrekt geen wettelijke en maatschappelijke barrit-
res bestaan voor de ontplooiing van ieder lid van de samenteving, berust
op een onrealistisch, mathematisch geinspireerd maatschappijbeeld. Onrealis-
tisch, omdat wettelijke en maatschappelijke barritres nooit volstrekt afwezig
kunnen zijn, en nooit mogen zijn, omdat iedere individuele ontplooiing
tevens altijd een gestuurde ontplooiing is. Voorts kan, zoals Sloot opmerkte,
een samenleving niet vergeleken worden met een zak knikkers die statis-
tisch toevallig is samengesteld.49 Een pluralistische samenleving waarin
allerlei vrijheden zijn gewaarborgd, en waarin talloze individuele keuzen
worden gemaakt die mede gebaseerd zijn op persoonlijk beleefde waarden
en voorkeuren, is niet te vergelijken met een samenleving waarin gelijkheid
van kansen gemeten wordt in statistisch gelijke groepsresultaten.50

Ook hier geldt bovendien dat, als gelijke vertegenwoordiging alleen het
doel is, vele maatschappelijke groepen, subgroepen en sub-subgroepen het
gelijkheidsbeginsel als rekenmethode zullen gaan hanteren, en zich vervol-
gens op vele niveaus in de samenleving onrechtvaardig behandeld zullen
voelen. Het aantal groepen waarvoor gelijke vertegenwoordiging opgeeist
kan worden is in beginsel onbeperkt. Het resultaatgerichte beginsel van
gelijke kansen verschaft geen enkel criterium ter beperking van dat aantal.

Nu zijn er wel andere redenen op grond waarvan gepleit kan worden
voor een betere vertegenwoordiging van nu ondervertegenwoordigde groepen.
Deze redenen zijn echter niet exclusief, en zelfs niet bij uitstek, gericht op
een proportionele vertegenwoordiging van groepen. Deze redenen kunnen wel
gebaseerd zijn op het beginsel van een effectieve, procedurele gelijkheid
van kansen of op utilistische gronden. De utilistische gronden komen in de
volgende sectie aan de orde. Hier bespreek ik eerst de redenering voor

49. Sloot (1986), p. 243.
50. Zic over gelijke kansen, met name in cen pluralistische samenleving, Nickel

(1987), passim.
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voorkeursbehandeling op grond van een procedurele gelijkheid van kansen.
Dit beginsel vereist dat wettelijke en maatschappelijke belemmeringen

voor de ontplooiing van ieder lid van de samenleving (zoveel mogelijk) uit
de weg worden geruimd. Iedereen dient een faire kans te hebben zijn
talenten te ontplooien en vervolgens zichzelf produktief te maken, met als
resultaat dat er een sociaal en economisch geintegreerde samenleving ont-
staat. Dit doel van een effectieve gelijkheid van kansen is, zoals in hoofd-
stuk 5 betoogd, een gerechtvaardigd doel van het overheidsbeleid.

Is voorkeursbehandeling een geschikt middel om het realiseren van dit
doel te bevorderen? Buiten het onderwijs in het algemeen niet. Het geven
van een voorkeursbehandeling bij banen impliceert dat andere dan geschikt-
heidsvereisten een rol bij aanstellingen spelen. Het beginsel van gelijke
kansen beoogt juist ieder een faire kans te geven om aan deze vereisten
te voldoen, zodat het mogelijk is dat alleen geschiktheidsvereisten bij
aanstellingen een rot spelen. Voorkeursbehandeling is geen geschikt middel
om barritres die dat in de weg staan, zoals discriminatie, op te ruimen.
Negatieve attitudes van personeelsfunctionarissen ten aanzien van sommige
maatschappelijke groepen zullen er niet door wijzigen.51 Ook worden er
geen vormen van (directe en indirecte) discriminatie buiten de aanstellings-
procedure mee geslecht. Een voorkeursbehandeling kan alleen gegeven
worden aan personen die, ondanks mogelijke wettelijke en/of maatschap-
pelijke barritres, een functie kunnen en willen aanvaarden en dus sollicite-
ren, en wordt alleen gegeven door personen die zich niet discriminerend

opstellen. Indien deze noodzakelijke voorwaarden voor het geven van een
voorkeursbehandeling vervuld zijn, is er echter vanuit een zuiver vooruitkij-
kend perspectief op gelijke kansen in beginsel geen reden waarom de sol-
liciterende persoon niet gewoon op zijn kwaliteiten beoordeeld zou moeten
worden. Een voorkeursbehandeling creitert in zo'n geval geen gelijke, maar
juist ongelijke kansen, omdat het een voordeel geeft op grond van een
niet voor de functie relevant criterium.

Soms is het echter nodig om het discriminerend beleid van een werkge-
ver te doorbreken met behulp van een verplichtend, met een strafsanctie
op niet-nakoming ondersteund, quotum. Als bewezen is dat een werkgever
zich aan (ernstige) discriminatie heeft schuldig gemaakt, moet zo'n quotum
als een straf opgelegd kunnen worden door de rechter. In dat geval gaat
het echter niet om het creeren van gelijke kansen. Voor het creeren van
gelijke kansen in de zin dat ieder beoordeeld wordt op zijn geschiktheid,
is het verplichtend quotum geen geschikt middel. Het maakt juist een aan-
stellingsbeslissing meer nog dan andere vormen van voorkeursbehandeling,
afhankelijk van een niet voor de functie relevant groepskenmerk. Het
creeren van effectief gelijke kansen, dus het wegnemen van wettelijke en
maatschappelijke barridres, vereist andere maatregelen, waaronder maatrege-
len die een strikte non-discriminatie bevorderen.

51.  Goldman (1979), p. 216-7, Van Asperen, p. 204-5.
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Niettemin zijn er (uitzonderings-)gevallen waarin het (meer algemeen)
geven van een voorkeursbehandeling nodig kan zijn om betere kansen voor
sommigen af te dwingen. Indien een maatschappelijke groep ernstig onder-
vertegenwoordigd is in banen, is het vermoeden gewettigd dat er grote
barritres voor de leden van die groepen bestaan om een baan te krijgen.
In dat geval dienen speciale maatregelen gericht te worden op het weg-
nemen van die barritres. Indien de ondervertegenwoordiging van die groep
onaanvaardbaar groot is, 2 en de speciale maatregelen zodanig onvoldoende
effect hebben, dat de ondervertegenwoordiging niet of nauwelijks vermin-
dert en er een permanent maatschappelijk buitengesloten groep ontstaat of
dreigt te ontstaan, dan is er reden om de leden van die groep voorkeurs-
behandeling te geven.53 Dan worden niet gelijke kansen voor de leden van
die groep gecreeerd in de zin dat ze uitsluitend op grond van eigen kwali-
ficaties meedingen naar een baan, maar sommigen van hen worden op een
meer directe manier aan een baan geholpen. Het geven van voorkeursbehan-
deling is dan gerechtvaardigd op grond van het bestaan van een fundamen-
tele behoefte, namelijk de behoefte aan het reed bestaan van een redelijk
aantal kansen op een baan voor de leden van die groep. Men zou hier kun-
nen spreken van een fundamenteel of oorspronkelijk 'Teilhaberecht'. 4 Het
ontstaan van een maatschappelijk buitengesloten groep betekent dat de
leden van die groep geen volwaardig lid (meer) zijn van de samenleving. Ze
ontberen een gelijke status als lid van de samenleving. Dit is in strijd met
de sociale dimensie van het gelijkheidsbeginsel.

Een dergelijk geval zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij gehan-
dicapten. Alle gehandicapten hebben behoefte aan extra voorzieningen om
gelijke kansen te kunnen genieten.55 Zij komen door hun handicap moeilijk
aan een baan, omdat werkgevers niet gauw iemand in dienst zullen nemen,
voor wie ze extra kosten zullen moeten maken. Zonder speciale maatregelen
zullen gehandicapten een maatschappelijk buitengesloten groep gaan vormen.
Aan de basis van die speciale maatregelen ligt dus het bestaan van een fun-
damentele behoefte van gehandicapten. Indien andere maatregelen dan voor-
keursbehandeling voor hen niet voldoende gelijke kansen op grond van hun
kwalificaties creeren, dan kan het geven van een voorkeursbehandeling in
ieder geval een aantal effecten van de voor hen bestaande barritres weg-
nemen.

In deze redenering, gebaseerd op de sociale dimensie van het gelijk-
heidsbeginsel, heeft een resultaatgericht argument de overhand gekregen op
het procedurele beginsel van effectief gelijke kansen: er wordt bevorderd

52. Vgl Schmitt Glacscr (1982a), p. 34, (1982b), p. 386-7, en Benda, p. 155-6.
53. Zo ook Goldman (1979), p. 197, Goldman (1975a), p. 302-3, Edwards, p. 200,
Sloot (1986), p. 292, Loury, p. 257, Bayles (19733),p. 309, en Bovenkerk, p. 104.
54. Vgl. par. 3.2.
55. Zie de redenen voor invoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers

genoemd in paragraaf 1.4.2.
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dat een behoorlijk aantal gehandicapten feitelijk een baan krijgt. Het
beoogde resultaat is niet zozeer een feitelijk gelijke verdeling van maat-
schappelijke posities over gehandicapten en niet-gehandicapten, als wel het
aan gehandicapten verschaffen van een behoorlijke toegang tot betaalde
functies.

Met het, als uiterste middel, direct verbeteren van de toegang tot de
arbeidsmarkt voor leden van een zwaar ondervertegenwoordigde groep, kan
voorkeursbehandeling wel op een indirecte manier bijdragen aan het ont-
staan van effectief gelijke kansen voor de leden van een groep. Vaak is de
ernstige ondervertegenwoordiging van een groep niet alleen te wijten aan
wettelijke of maatschappelijke barritres. Er kunnen ook binnen de groep,
al dan niet als gevolg van discriminatie, mechanismen werkzaam zijn die
een cirkel van ongelijke kansen voor de leden van die groep in stand

houden, zodat ook volgende generaties tot een grootschalige ondervertegen-

woordiging en maatschappelijke buitensluiting gedoemd zijn. De leden van
die groep kunnen binnen die cirkel van kansarmoede gevangen blijven, ook
al zou alle discriminatie van hen in de samenleving uitgebannen zijn. Er
bestaat dan dus een cirkel van nadelen die inherent is aan de cultuur van
de groep, en die (vrijwel) geen leden van de groep onberoerd laat. Die
nadelen bestaan vaak in een gebrek aan taalvaardigheden en aan stimulatie
in de opvoeding. Een dergelijke cirkel van nadelen zou kunnen bestaan
voor sommige groepen etnische minderheden in Nederland die ernstig onder-
vertegenwoordigd zijn.

Indien voorkeursbehandeling de uitschakeling bevordert van de mecha-
nismen in de groep die de ongelijkheden doorgeven, cretert het niet alleen
betere kansen voor de huidige leden van de groep, maar ook voor de vol-
gende generaties groepsleden, en het kan zo het ontstaan van een perma-
nente onderklasse helpen vermijden. Het geven van een voorkeursbehan-
deling kan een 'trickle down'-effect hebben: indien het leidt tot een baan
voor iemand uit een kansarme groep, betekent dat voor die persoon ook
een inkomen en mogelijk een verbeterd zelfrespect. Dit kan ertoe leiden
dat de kinderen van die persoon meer gelegenheid krijgen en meer vaar-
digheden verwerven om de bestaande mogelijkheden voor persoonlijke en
maatschappelijke ontplooiing (beter) te benutten. 6 Hoewel de mate waarin
deze effecten daadwerkelijk optreden niet voorspelbaar is, kan het geven
van voorkeursbehandeling ook gerechtvaardigd zijn als (uiterste) poging om
dit soort groepsinterne mechanismen te doorbreken en meer gelijke kansen

te cretren op de wat langere termijn.57

Conclusie: indien voorkeursbehandeling gerechtvaardigd is vanuit een zuiver

56. De kansen die het ondetWijS kinderen biedt worden beter benut naarmate de

ouders cen betere positie in dc samenleving hebben. Zie het Sociaal Cultureel Rap-

port 1990, aangehaald in Wansink, p. 29.
57. Vgl. Katzner, p. 295-6.
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vooruitkijkend perspectief op rechtvaardigheid, dan is dat slechts in het
geval dat andere maatregelen volledig falen om een effectieve gelijkheid
van kansen voor de leden van een ernstig ondervertegenwoordigde groep te
realiseren. Voorkeursbehandeling bewerkstelligt dan dat in ieder geval een
deel van de kansarme groep een baan krijgt, en bereikt zo een (minimale)
integratie van de groep in de samenleving. Tegenover dit mogelijk gunstige
gevolg van voorkeursbehandeling staan echter ook mogelijke nadelige gevol-
gen. Omdat voorkeursbehandeling hier als een uiterst middel gebruikt wordt
om meer rechtvaardigheid voor een maatschappelijke groep te cretren, zul-
len de nadelen wel zeer groot moeten zijn om dit middel niet in te zetten.
De mogelijke nadelen komen in de volgende subparagraaf aan de orde.58

6.3.2 Utilistische argumenten

Binnen de groep van utilistische argumenten zijn twee soorten te onder-
scheiden. Allereerst zijn er de argumenten die wijzen op de positieve gevol-

gen van voorkeursbehandeling voor bepaalde maatschappelijke belangen. Of
voorkeursbehandeling daadwerkelijk gegeven moet worden is afhankelijk
van een afweging tussen de positieve gevolgen voor de te dienen belangen
en de negatieve gevolgen voor andere relevante belangen. Deze afweging is
een onderdeel van de evenredigheidstoets. Ten tweede is er het argument
dat voorkeursbehandeling gerechtvaardigd is omdat het de bevrediging van
voorkeuren van alle betrokkenen maximaliseert. Dit argument is vorm gege-
ven door Dworkin; het komt in de volgende subparagraaf aan de orde.

Een bespreking van de positieve en negatieve gevolgen van voorkeurs-
behandeling kan hier om twee redenen vrij kort zijn. In de eerste plaats

geeft Sloot een vrij uitgebreid overzicht van de empirische overwegingen
die voor of tegen voorkeursbehandeling pleiten.59 In de tweede plaats wordt
de verhouding tussen voorkeursbehandeling en mogelijke claims van anderen
op andere plaatsen in dit hoofdstuk besproken.60

Voorts bestaat er een zekere overlapping tussen de vooruitkijkende
argumenten gebaseerd op rechtvaardigheid en utilistische argumenten: zoals

(indirect) in de vorige subparagraaf bleek kan het nastreven van gunstige
gevolgen ook op rechtvaardigheidsgronden gevorderd worden. In deze sub-
paragraaf worden eventuele gunstige gevolgen niet vanuit het rechtvaar-
digheidsperspectief bezien.

Voorkeursbehandeling wordt wel gerechtvaardigd met het argument dat
het de sociale integratie van gemarginaliseerde en dus ondervertegenwoor-
digde groepen bevordert en dat (nog afgezien van de rechtvaardigheid van
een dergelijke integratie) daaruit een vermindering van frustatie en maat-

58.  Zie ook par. 73.
59. Sloot (1986), p. 260 e.v., zie ook Goldman (1979), p. 141 e.v. en Fullinwider
(1980), p. 68 e.v.
60.  Zie de volgende subparagraaf over de redenering van Dworkin, en par. 6.6.
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schappelijk geweld resulteert, waarvan iedereen profiteert.61 Het is evenwel
de vraag of voorkeursbehandeling de sociale integratie substantieel bevor-

..

dert. Veel auteurs wilzen erop dat voorkeursbehandeling als negatief effect
kan hebben dat er juist meer sociaal antagonisme ontstaat, omdat het idee
kan post vatten dat de bevoordeelden hun voordelen niet verdienen of dat
de leden van de bevoordeelde groepen niet zelf, op eigen kracht, in staat
zijn om hun kansen te effectueren en maatschappelijke posities te verwer-
ven, bijvoorbeeld omdat ze minder begaafd zijn of omdat ze in een minder-
waardige (sub-)cultuur leven. Op deze manier kunnen de leden van die
groepen juist zwaarder gestigmatiseerd worden en niet geintegreerd raken.62

Sterker, de gedachte dat voorkeursbehandeling en maatschappelijke integra-
tie parallel lopende belangen van leden van ondervertegenwoordigde groepen
en van andere maatschappelijke groepen vertegenwoordigen, is volgens
Edwards een vrome platitude: er is niet zo'n algemeen belang dat gediend
wordt met voorkeursbehandeling. Iedereen is misschien een voorstander van
sociale integratie, maar de weg ernaar toe is geplaveid met tegengestelde
belangen. 3

Maar ook leden van groepen die een voorkeursbehandeling krijgen, gaan
wellicht van zichzelf denken dat ze minder bekwaam zijn, ook al is daar
geen reden toe.64 En ook al denken ze het niet van zichzelf, ze kunnen
vermoeden dat anderen dat van hen denken en zo onder de continue psy-
chologische last leven meer en beter te moeten presteren dan anderen om
te bewijzen dat ze op hun plaats zijn. Het

zelfres ect en
de zelfverzekerd-

heid van hen kan op deze manier worden aangetast.
Het is mogelijk dat deze negatieve effecten van het geven van voor-

keursbehandeling nogal speculatief zijn en moeilijk vast te stellen, maar
dat geldt evenzeer voor de positieve effecten ervan op maatschappelijke
integratie. Sociale integratie in het algemeen vereist een zekere vermenging
van leden van een samenleving die behoren tot verschillende etnische,
religieuze, geslachtelijke, economische en sociale groepen. Hoe is te meten
dat die integratie verbetert? Wat wel gemeten kan worden is of het aandeel
van verschillende maatschappelijke groeperingen in sociale posities ongeveer
gelijk is aan hun aandeel in de totale bevolking. Bayles noemt dit de sterke
vorm van het integratiebeginsel.66 Maar het oordelen op basis van dit

61. Goldman (1979), p. 141 c.v., Fullinwider, (1980), p. 68 e.v. en 244-5, Blackstone,
p. 274-5, Nickel (1975), p. 541, Nagel, p. 16; en zic de redenering van rechter
Stevens in de Wygant-zaak, waarin hij een onderscheid maakt tussen onderscheidin-
gen die mensen bcogen uit te sluiten en onderscheidingen die hen beogen te in-

tegreren (476 US 267, 316).
62.0.a. Goldman (1979), p. 143-5, Fullinwider (1980), p. 68, Glazer, p. 202, Loury,

p.263-7, Sloot (1986), p. 283-5.
63. Edwards, p. 180.
64.  Zo bijv. Roberts, p. 160-1.
65. Loury, p. 269, Goldman (1979), p. 144-5.
66.  Bayles (19733), p. 302.
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sterke beginsel acht hij onaanvaardbaar, omdat het feitelijk uitgaat van
een proportioneel gelijke vertegenwoordiging van alle groepen in alle maat-
schappelijke posities. Bayles vindt het streven daarnaar alleen al onaan-
vaardbaar, omdat het zou impliceren dat ook voorkeursbehandeling van
leden van in het algemeen proportioneel oververtegenwoordigde groe en in
posities waar zij ondervertegenwoordigd zijn, gerechtvaardigd is. 7 De
zwakke vorm van het integratiebeginsel verlangt geen proportioneel gelijke
vertegenwoordiging, maar slechts dat verschillende maatschappelijke groepen
in het algemeen gemengd zijn in de samenleving. Deze zwakke vorm recht-
vaardigt volgens Bayles als zodanig geen voorkeursbehandeling, omdat er,
behalve zeer vage, overigens geen criteria zijn om te bepalen wanneer een
groep onvoldoende is geTntegreerd.

Een tweede utilistische reden waarom voorkeursbehandeling wel gepropa-
geerd wordt, is dat door middel van voorkeursbehandeling rolmodellen
worden gecreaerd waarmee leden van ondervertegenwoordigde groepen zich
kunnen identificeren om vervolgens mogelijk de ambitie op te vatten om een
positie te verwerven op een maatschappelijk terrein waar zij sterk onder-
vertegenwoordigd zijn. Het is evenwel de vraag of het realistisch is hier
meer te claimen dan zeer marginale voordelen. Het is mogelijk dat sommigen
geinspireerd raken door hetgeen bereikt is door andere leden van de groep
waartoe zij gerekend kunnen worden; een grote toename van leden van die
groep in (hogere) functies is er niet aan toe te schrijven. Bovendien is er
een belangrijk nadeel van voorkeursbehandeling ten behoeve van het ver-
schaffen van rolmodellen aan te wijzen. Indien het rolmodel minder be-
kwaam is dan nodig voor de functie (of zo minimaal bekwaam dat hij tussen
zijn collega's ten negatieve opvalt), omdat hij door een voorkeursbehande-
ling aan zijn baan is gekomen, en dus minder goed functioneert dan anderen
in dergelijke posities, dan zijn het geen echte rolmodellen en schiet voor-
keursbehandeling zijn doel voorbij. 8 De beste rolmodellen worden juist
verkregen door een beleid van non-discriminatie.

Een derde utilistische reden voor voorkeursbehandeling is dat het welzijn
van sommigen in de samenleving gediend is met het in een bepaalde functie
werkmam zijn van een lid van een sterk ondervertegenwoordigde groep.69

Het standaardargument is dat een zwarte arts meer en betere medische
diensten aanbiedt in een zwarte gemeenschap dan een blanke arts;70 zo
zou ook een zwarte leraar voor zwarte leerlingen een betere leraar zijn dan
een blanke. Ook hier kan met recht de vraag gesteld worden of dat in het
algemeen zo is. Leren zwarte leerlingen meer van een zwarte leraar? Of

67. Ibid.

68. Goldman (1979), p. 144, Edwards, p. 189-90, Sloot (1986), p. 266.
69. Hieronder valt ook het streven naar diversificatic in radio- en televisie-uitzen-
dingen door middel van voorkeursbehandeling, zoals aan de orde was in de zaak
Metro vs FCC, die diende voor het Amerikaanse Supreme Court (zie par. 2.3).
70. Nagel, p. 14-6, Nickel (1975), p. 542.
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vrouwen van een vrouwelijke docent? Zullen artsen afkomstig uit etnische
minderheidsgroepen meer en betere diensten aanbieden aan leden van die
groepen? Of zullen ze zich liever orienteren op het ruimere inkomen van
een specialist die zijn diensten aan iedereen aanbiedt,71 In sommige geval-
len kan er aantoonbaar behoefte bestaan aan een vakkundig persoon die lid
is van een bepaalde maatschappelijke groep, omdat hij beter weet heeft
van of kan inspelen op bestaande aan de groep gebonden achtergronden,
kennis of attitudes. In dat geval kan het lid-zijn van die maatschappelijke
groep een voor de functie relevant criterium zijn.72 Van voorkeursbehande-
ling is dan echter geen sprake meer. (Wie zou willen ontkennen dat vrou-
welijke agenten meer geschikt zijn dan mannelijke om het relaas van vrou-
welijke slachtoffers van verkrachting aan te horen?)

Meer in het algemeen kleven er ernstige problemen aan het argument
dat leden van bepaalde maatschappelijke groepen een functie beter dan
anderen uitoefenen, omdat de bij die uitoefening betrokken leden van die
groepen een voorkeur hebben voor of behoefte hebben aan een lid van de
eigen groep in die functie. Door voor bepaalde maatschappelijke groepe-
ringen eigen specialisten op te leiden wordt in ieder geval niet een minder
ras-, alkomst- en sekse-bewuste samenleving gecreeerd. Het zou zelfs in
het tegendeel daarvan werken, indien de consequentie van dat argument
zou zijn dat een man of een blanke of zelfs een blanke man geprefereerd
moet worden, indien dat tegemoet komt aan bestaande behoeften of voor-
keuren. 3

De belangrijkste utilistische redenen voor het geven van een voorkeurs-
behandeling zijn hiermee, tezamen met een aantal tegenargumenten, gege-
ven. Er zijn evenwel nog enkele algemene negatieve gevolgen van het geven
van een voorkeursbehandeling. Een algemeen nadeel van het geven van een
voorkeursbehandeling, zeker als het toegepast wordt in een sterke vorm,
als gevolg waarvan minder bekwame personen in functie komen, is dat er
een verlies in maatschappelijke en persoonlijke dienstverlening kan optre-
den.74 Hoewel dit risico misschien overschat wordt, dient het bij sommige
vormen van dienstverlening bepaald niet uit het oog verloren te worden.

Een ander algemeen nadeel van het geven van een voorkeursbehandeling
is dat de beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van de
vragen welke groepen voorkeursbehandeling dienen te krijgen, welke per-
sonen tot die groepen behoren, welke de referentiegroepen (dat wil zeggen
de groepen waarmee vergeleken wordt in hoeverre ondervertegenwoordiging
(nog) bestaat) zullen zijn, en hoelang voorkeursbehandeling gegeven moet

71. Zoals in de Verenigde Staten, waar binnen ondervertegenwoordigdc groepen een
socialc scheiding ontstaat tussen degenen die financied geslaagd zijn en degenen

die dat nict zijn. Vgl. Bovenkerk, p. 74-77.
72.  In dc V.S. een 'bona fide occupational qualification' geheten.

73.  Fullinwider (1980), p. 81-2, Goldman (1979), p. 166.
74. Goldman (1979), p. 144, Blackstone p. 274-5, Laycock, p. 105.
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worden, altijd in zekere mate willekeurig zullen zijn. Etnische groepen
bijvoorbeeld zijn er vele, en ze zijn bijzonder moeilijk af te bakenen; men
is vrijwel altijd gedwongen tot het maken van kwalijke en vaak stigmatise-
rende onderscheidingen.75 Behoor je tot een etnische minderheid indien je
als lid van de derde generatie drie grootouders hebt die daartoe behoren?
En hoe is dat als je twee van dergelijke grootouders hebt, of Un 76 Be-
halve dit selectieprobleem bestaat er ook een registratieprobleem: van zeer
veel personen moet worden geregistreerd tot welke groep ze gerekend
moeten worden. Behalve omvangrijke bureaucratische werkzaamheden bete-
kent dat ook een zekere aantasting van de privacy van de personen die
het betreft.77 Bovendien werkt registratie integratiebelemmerend.

Voorts: hoeveel andere groeperingen zullen niet ook een voorkeursbehan-
deling vragen omdat het een nastrevenswaardig doel dient,78 Naast vrouwen
en vele etnische minderheidsgroeperingen valt te denken aan homoseksuelen,
mensen uit achtergebleven regio's of stadsdelen, ex-veroordeelden, religieuze
minderheden, kinderen uit kindertehuizen, mensen die een zeer vervelend,
maar noodzakelijk maatschappelijk karwei hebben opgeknapt, etcetera. Voor
al deze groepen valt wel een belang aan te wijzen dat met voorkeursbehan-
deling gediend wordt. Maar het geven van voorkeursbehandeling aan veel
groepen leidt tot een privilege-cultuur,79 en is dus destructief voor het
beginsel van gelijke kansen.

De tijd gedurende welke voorkeursbehandeling gegeven mag/moet worden
is, tenslotte, moeilijk te bepalen. Als er een bepaald doel gesteld is, is het
de vraag wanneer het doel bereikt is; sommige doelen worden nooit (geheel)
bereikt of continu gefrustreerd. Zo is het streven naar een proportioneel
evenwicht tussen groepen bij uitstek geschikt om voorkeursbehandeling
eeuwig te laten voortduren; het evenwicht wordt immers steeds weer ver-
stoord.80

Deze algemene nadelen zijn natuurlijk niet nadelen die alleen afgewogen
moeten worden bij de keuze voor of tegen voorkeursbehandeling. Bij veel
beleidsbeslissingen moet afgewogen worden of er met het oog op andere
belangen wat ingeleverd moet worden aan effectiviteit van een maatregel;
en in veel beleidsbeslissingen is noodgedwongen een enigszins willekeurige
grens getrokken. Het mogelijk voorkomen van deze algemene nadelen bij het

75. Gross, p.121, en Schermers in het Verslag van de NJV-jaarvergadering over
Positieve Discriminatie, Zwolle, 1989, p. 23.
76. Schermers, ibid; zie ook Goldman (1979), p. 98.
77. Vgl. Bovenkerk, p. 136.
78. Schmitt Glaeser (19823),p. 46-7.
79. Zie ook rechter Stevens in dc Fullilove-zaak, die wijst op de gevaren van een
te gemakkelijk getrokken conclusie dat voorkeursbehandeling gegeven moet worden

(448 US 448,539).
80. Medc om die reden is in sec. 703j van Title VII van de Amerikaanse Civil
Rights Act cen veil)od op'balancing' opgenomen.
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opstellen en voeren van een voorkeursbeleid maant in ieder geval tot een
zo zorgvuldig mogelijke afweging. Indien er zwaarwegende redenen zijn om
voorkeursbehandeling gerechtvaardigd te achten en het gewicht der nadelen
is dragelijk, moeten die nadelen geaccepteerd worden.

Een zeer belangrijk algemeen nadeel van voorkeursbehandeling zou
kunnen zijn dat er inbreuk gemaakt wordt op rechten van anderen, zoals
op het recht op gelijke kansen. 1 Volgens Nagel is dat niet zo erg: er
worden al zoveel inbreuken gemaakt op gerechtvaardigde distributieve
criteria dat de relatief geringe inbreuk die voorkeursbehandeling daarop
maakt er nog wet bij kan.82 Gross noemt dit een onaanvaardbare 'tu quoque
fallacy': 'de een doet het dus mag de ander het ook.'83 De mogelijke in-
breuk op rechten betreft een bijzonder nadeel van voorkeursbehandeling,
omdat rechten staan voor belangen die een bijzondere bescherming genieten
die in beginsel uitgaat boven de bescherming van andere belangen. Zeker
ten aanzien van zuiver utilistische afwegingen kunnen rechten daarom een
blokkade opwerpen. Dworkins verdediging van voorkeursbehandeling is
daarom interessant omdat hij uitgaat van een sterke rechtenopvatting en
tegelijk van mening is dat voorkeursbehandeling op utilistische gronden te
rechtvaardigen is.

Deze weergave van mogelijke voor- en nadelen maakt duidelijk dat utilis-
tische argumenten alleen niet gemakkelijk een beleid van voorkeursbehan-
deling zullen kunnen rechtvaardigen. Doorslaggevende argumenten voor of
tegen voorkeursbehandeling zullen daarom vaak elders gezocht moeten
worden.

6.3.3 De redenering van Dworkin

Dworkin stelt dat in zijn theorie rechten van individuen een fundamentele
plaats innemen (en daarom 'serieus' genomen moeten worden).

It follows from the definition of a right that it cannot be outweighed by all social

goals. We might, for simplicity, stipulate not to call any political aim a right unless

it has a certain threshold weight against collective goals in general.84

Deze rechten zijn gebaseerd op principes. Het handelen van een overheids-

orgaan kan vaak ondersteund worden met behulp van een beroep op het
handhaven van rechten van individuen. Daarnaast kan het overheidsoptreden
gebaseerd zijn op beleidsargumenten. 5 Een belangrijk recht van ieder is

81. Zic o.a. Goldman (1979), p. 149 e.v., Edwards, p. 198, Gross, p. 96.

82.  Nagel, p. 12 e.v.

83. Gross, p. 71.
84.  Dworkin (1977), p. 92.

85.  Ibid., p. 82 e.v.
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volgens Dworkin het recht op gelijke behandeling. Hij maakt evenwel on-
derscheid tussen het recht op gelijke behandeling, dat een identieke behan-
deling van ieder individu vereist, en het recht op behandeling als gelijke,
dat vereist dat ieder lid van de

samenlevin 
met 'equal concern and respect'

behandeld wordt, en dat fundamenteel is. Bij voorkeursbehandeling is met
name dit laatste recht in het geding.

Om voorkeursbehandeling te rechtvaardigen is volgens Dworkin een
beleidsargument nodig: voorkeursbehandeling is gerechtvaardigd omdat het
de samenteving als geheel beter maakt. Dit 'beter' kan verstaan worden in
utilistische zin, namelijk dat de gemiddelde of totale hoeveelheid welzijn
toeneemt, ook al neemt het welzijn van sommigen af; en het kan verstaan
worden in een idedle zin, namelijk dat de samenleving meer gelijk en dus
meer rechtvaardig wordt. 7 De rechtvaardiging van voorkeursbehandeling
is volgens Dworkin mogelijk zonder dat het recht op 'equal concern and
respect' van de door voorkeursbehandeling uitgesloten personen geweld
aangedaan wordt.

Het utilistische deel van de rechtvaardiging alleen is volgens Dworkin
niet voldoende, omdat ook discriminatie met behulp van utilistische argu-
menten gerechtvaardigd kan worden; ook door discriminatie kan immers het
totale of gemiddelde welzijn in een samenleving toenemen. Een utilistische
rechtvaardiging van discriminatie is voor Dworkin onaanvaardbaar, omdat
dan het ideaal van een meer gelijke samenleving gecorrumpeerd wordt. Dit
ideaal moet daarom op de een of andere manier meegewogen worden in de
utilistische berekening. Als dan uit die berekening volgt dat voorkeursbe-
handeling de samenleving als geheel beter maakt, dan is voorkeursbehande-
ling ook gerechtvaardigd tegenover degenen die daardoor van een positie
worden uitgesloten. Deze personen hebben geen recht op het bezetten van
de positie in kwestie. Nu ze niet een dergelijk recht hebben, kunnen ze
zich alleen nog beroepen op het recht op 'equal concern and respect.' Dit
recht wordt echter juist meegenomen in de utilistische berekening waarin
het gelijkheidsideaal wordt meegewogen:

An individual's right to be treated as an equal means that his potential loss must
be treated as a matter of concern, but that loss may nevertheless be outweighed

by the gain to the community as a whole.88

Omdat het nadeel van de uitgeslotenen op gelijkwaardige wijze wordt mee-
geteld in de kostenberekening wordt ieder behandeld als gelijke. Omdat
ieder behandeld wordt als gelijke, worden de rechten van een ieder geres-
pecteerd. Het recht op 'equal concern and respect' is dus het recht om op
gelijkwaardige wijze te worden meegeteld in de kostenberekening.

86. Ibid., p. 221
87. Ibid., p. 232.
88. Ibid., p. 227.
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Deze meetelling vindt als volgt plaats. Dworkin gaat uit van de moderne
vorm van utilisme die, om te bepalen wat een goed beleid is, de voorkeuren
van de leden van de samenleving voor de ene beslissing afweegt tegen de
voorkeuren van hen voor de andere beslissing. Een dergelijke algemene
vorm van voorkeur-utilisme voldoct echter niet volgens Dworkin. Voorkeuren
van individuen kunnen namelijk niet alleen persoonlijke voorkeuren inhouden
voor het eigen welzijn, maar ook externe voorkeuren, namelijk voorkeuren
die het toewijzen van maatschappelijke goederen aan anderen betreffen.89

Indien ook deze externe voorkeuren meegeteld worden in de kostenbereke-
ning dan wordt het egalitaire karakter van de berekening doorbroken. De
verdeling van maatschappelijke goederen wordt dan mede afhankelijk van
de mate van respect die de een heeft voor de ander. Het goedkeuren van
discriminatie van sommigen omdat het voorkeuren van allen maximaliseert,
is typisch een voorbeeld van het meetellen van externe voorkeuren. Indien
geen externe voorkeuren worden meegeteld is ieders recht op 'equal concern
and respect' gewaarborgd en dan is discriminatie niet toegestaan en voor-
keursbehandeling (voor zwarten) wel.

Krijgt dit recht zo op adequate wijze vorm? Dworkin erkent zelf al dat
het in de praktijk zeer moeilijk is om onderscheid te maken tussen per-
soonlijke en externe voorkeuren.90 Dit maakt het moeilijk om het utilistisch
argument Oberhaupt te hanteren. Maar het is de vraag of het onderscheid

het argument van Dworkin weI verder helpt. Er zijn gevallen waarin het
tellen van persoonlijke voorkeuren een discriminerend effect heeft. Simon

geeft het volgende voorbeeld: alle mannen zouden er de voorkeur aan
kunnen geven dat vrouwen geen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Het zou hier niet hoeven gaan om externe, maar om persoonlijke voorkeu-
ren. Als namelijk de arbeidsmarkt verruimd wordt, nemen de kansen van
mannen op een baan af. Dus zouden zij geheel op persoonlijke voorkeuren
kunnen pleiten voor het in stand houden van een beperkt toegankelijke
arbeidsmarkt.91 Ook discriminatie kan de bevrediging van zuiver persoon-

lijke voorkeuren dus maximaliseren.
Daarnaast moet de vraag gesteld worden of externe voorkeuren nooit

een rol mogen spelen bij het nemen van beleidsbeslissingen. Dienen ideele

overwegingen die in voorkeuren van mensen vertegenwoordigd zijn nooit
relevant te zijn? Dienen bijvoorbeeld de voorkeuren van ouders met be-
trekking tot het welzijn van hun kinderen nooit meegeteld te worden?
Dienen voorkeuren voor een schoon milieu, met consequenties voor de
consumptie van anderen, niet meegeteld te worden? Of zijn dit zuiver

persoonlijke voorkeuren? Maar wat is dan het verschil met een persoonlijke
voorkeur voor een blanke samenleving? Het strikt buiten sluiten van externe
voorkeuren lijkt niet haalbaar in een samenleving waarin een bepaalde

89. Ibid., p. 234.
90. Ibid., p. 236.

91. Simon (1979), p. 93.
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kwaliteit van het leven hoog aangeslagen en dus nagestreefd wordt. Het
gaat juist om de vraag welke voorkeuren moreel aanvaardbaar zijn.

Het feit dat het onderscheid tussen persoonlijke en externe voorkeuren
niet volstaat om de utilistische berekeningen te redden, impliceert dat naar
andere dan alleen utilistische criteria gekeken moet worden. Er zijn dan
twee mogelijkheden, die elkaar niet uitsluiten. Die andere criteria kunnen
rechten zijn en het kunnen idetle criteria zijn. Het ideaal van een gelijke
("en dus rechtvaardige") samenleving, waar Dworkin zich op beroept, voldoet
echter als zodanig niet.92 Andere ideille elementen worden door Dworkin
niet genoemd.

Dworkin zou daarentegen wel kunnen terugvallen op zijn sterke rech-
tenopvatting. Rechten hebben immers een zeker 'threshold weight' tegenover
collectieve doelstellingen in het algemeen. Maar Dworkin heeft zich een
beroep op rechten onmogelijk gemaakt door het bestaan te ontkennen van
een recht 'not to be excluded on the basis of race en van een recht om,93

beoordeeld te worden op functierelevante capaciteiten,w en door het recht
op 'equal concern and respect' slechts betekenis te geven binnen het kader
van een utilistische afweging. De enige manier om te bepalen of iemands
recht op 'equal concern and respect' geschonden is, is, volgens Dworkin, te
bezien of zijn nadelen op de juiste wijze zijn meegeteld in de utilistische
berekening. Maar Dworkin geeft geen criteria, anders dan een onderscheid
tussen persoonlijke en externe voorkeuren, voor de wijze waarop de nadelen
van een beleidsbeslissing voor een individu moeten worden meegewogen. Hij
tracht zonder kwalitatieve criteria in te voeren discriminatie te veroordelen
en voorkeursbehandeling te rechtvaardigen; maar de poging moet als mislukt
worden beschouwd. Noch op grond van rechten, noch op grond van ideele
criteria maakt Dworkin een sterk argument tegen discriminatie en voor
voorkeursbehandeling.

Onder anderen Hart, Lyons en Haksar hebben al eerder geconstateerd
dat het onderscheid dat Dworkin aanbrengt tussen het recht op gelijke
behandeling en het recht op behandeling als gelijke (dat wil zeggen het
recht op 'equal concern and respect'), niet voldoende onderbouwd is.95 Het
recht op 'equal concern' zit wellicht wel in de utilistische calculus inge-
bouwd, daar ieders voorkeur voor dEn telt en niet voor meer dan 66n, en
ieders nadelen 'gelijkwaardig' worden meegeteld. Het recht op 'equal res-
pect' wordt door Dworkin daarvan niet onderscheiden, terwijl daarin nu
juist een aanknopingspunt ligt om discriminatie uit te sluiten. Dat vereist
echter een nadere aanduiding van wat 'equal respect' inhoudt. Zuiver proce-
durele criteria, zoals het verbod op het meetellen van externe voorkeuren,
voldoen hier niet; er moeten substantitle criteria, zoals een "substantive

92.  Zie deze subparagraaf onder a).
93. Dworkin (1985), p. 300.
94. Ibid, p. 298.
95. Hart, 9 218-9, Lyons, p. 82-3, en in dezelfde zin Haksar, p. 258-269.
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ideal of the good life or individual welfare",96 in de redenering worden
ingevoerd. Evenzo vraagt een rechtvaardiging van voorkeursbehandeling
nadere uitspraken over het recht op 'equal respect' en over de waarden die

gediend worden.
Dworkin doet geen uitspraken daarover, omdat hij meent dat 'gelijkheid'

als zelfstandige waarde volstaat. 'Gelijkheid' is het centrale begrip van zijn
theorie.97 In wezen hanteert Dworkin hier dezelfde uitgangspositie als
Rawls, en hij krijgt dan ook dezelfde kritiek over zich uitgestort. Dworkin
brengt een scheiding aan tussen de abstracte persoon en het concrete
individu. Behandeling als gelijke houdt in dat ieder gelijk wordt behandeld
als (abstract) persoon: de essentiale waardigheid van het individu mag niet
aangetast worden. Het zelfrespect dat het concrete individu ontleent aan
zijn eigenschappen en de dingen die hij daarmee bewerkstelligd heeft, wordt
onderscheiden van die essentiele waardigheid. Die essentiele waardigheid
wordt meegenomen in de utilistische kostenberekening in de zin dat ieder
individu voor 66n telt en niet meer dan 66n. De gevolgen van de uitkomst
van de berekening voor het zelfrespect van het individu, treffen niet zijn
essentiele waardigheid, want die is reeds ingecalculeerd; het zijn slechts
teleurstellingen, die hij maar te dragen heeft en die geen voorwerp van
morele verontwaardiging, maar slechts van medelijden dienen te zijn. Zo
ten aanzien van de door een voorkeursbehandeling benadeelde:

There is of course no suggestion [-] that he is any less entitled to concern and

respect than any black student in the program. Hc has been disappointed, and he

must have the sympathy due that disappointment [-].98

Sandel laat overtuigend zien hoezeer de door voorkeursbehandeling bena-
deelde slechts in een zeer abstracte betekenis met respect wordt behandeld:
de talenten en inspanningen van de zo benadeelde, en overigens van ieder
in de samenleving worden gemeenschappelijk bezit verklaard; en uit dat
gemeenschappelijk bezit mag genomen worden wat de 'gains to the com-
munity as a whole' maximaliseert.w Op deze manier wordt volgens Sandel

geen recht gedaan aan de identiteit van de persoon en aan de fundamentele

gescheidenheid van personen.
Dworkin meent dat de nadelen van een voorgenomen beleid voor ieder

individu worden meegenomen in de kostenberekening. Het betreft hier
echter nadelen voor de persoonlijke essentie, de persoon geabstraheerd
van iedere concrete existentie en identiteit. Deze essentie is, gescheiden
van alle concreetheid, een inhoudsloos concept, waar derhalve geen inhou-
delijke criteria uit af te leiden zijn die de 'behandeling als gelijke' onder-

96. Hart, p. 218-9; zic ook par. 53.
97. Dworkin (1977), p. 272.

98. Dworkin (1985), p. 302-3.
99. Sandel, p. 135-147.
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scheidend vermogen geven ten opzichte van 'gelijke behandeling.' Wat moet
men zich voorstellen bij de stelling dat discriminatie de essentie van de
persoon, het mens-zijn van het individu, aantast, indien niet verwezen
wordt naar de betekenis die (concrete) nadelen hebben voor concrete in-
dividuen? Een betekenisvol begrip 'behandeling als gelijke' of behandeling
met 'equal concern and respect' vereist dat rekening gehouden wordt met
hetgeen van waarde is voor alle (concrete) betrokkenen bij een beslissing.
Het is onaanvaardbaar om bij besluitvorming a priori te stellen dat men
geen claims gebaseerd op hetgeen van persoonlijke waarde is kan doen
gelden, omdat hetgeen van waarde is voor de essentie van de persoon is
ingecalculeerd, en vervolgens, nadat de beslissing voor sommigen ernstig
nadelig is uitgevallen, stellen dat ze natuurlijk teleurgesteld zijn en sym-
pathie behoeven, maar dat ze met gelijk respect zijn behandeld.

Deze kritiek op de redenering van Dworkin impliceert niet dat voor-
keursbehandeling altijd ongerechtvaardigd is; het impliceert slechts dat
Dworkins rechtvaardiging ervan inadequaat is, omdat hij het recht op 'equal
concern and respect' op een te smalle basis heeft opgetrokken. Er dient
een meer inhoudelijk genuanceerde afweging plaats te vinden.100

Zuiver vooruitkijkende redeneringen leveren dus slechts in een beperkt
aantal gevallen een rechtvaardiging op voor voorkeursbehandeling, met name
omdat voorkeursbehandeling niet een geschikt instrument is om gelijke
kansen te cretren. Slechts voor de leden van die groepen waarvan het vast
staat dat ze gemarginaliseerd zijn of dreigen te worden, is een voorkeurs-
behandeling te rechtvaardigen, indien andere maatregelen om voor hen meer
gelijke kansen te cretren falen. Het streven naar proportionele vertegen-
woordiging van alle maatschappelijke groepen zonder meer is niet aanvaard-
baar, omdat gelijkheid of gelijke vertegenwoordiging als zodanig geen
rechtvaardigheid impliceert.

Voorts geldt voor de utilistische redeneringen voor voorkeursbehande-
ling, dat tegenover alle mogelijke voordelen van voorkeursbehandeling niet
geringe mogelijke nadelen staan. Deze redeneringen zullen dan ook niet
gemakkelijk een zelfstandige rechtvaardiging voor voorkeursbehandeling
kunnen vormen. Ook indien op rechtvaardigheidsgronden voorkeursbehande-
ling wordt gegeven, kunnen grote nadelen ervan nopen tot het herover-
wegen van het beleid. Omdat voorkeursbehandeling hier echter al een ui-
terst middel is, moeten de nadelen zwaar wegen voordat van een voorkeurs-
beleid wordt afgezien.

100. Deze kritiek op Dworkin heeft betrekking op zijn redenering inzake voorkcurs-
behandeling. Op andere plaatsen maakt Dworkin duidelijk dat hij bepaald nict de
(halve) utilist is die hij hier voorgeeft te zijn. Bovendien toont hij elders dat zijn
opvattingen ten aanzien van gelijkheid en gelijkheid van kansen niet ongenuanceerd
zijn. Zie Dworkin (1981), passim. Daar komt voorkeursbehandeling echter nict ter
sprake.
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Een zeer belangrijk bezwaar tegen de argumenten gebaseerd op gelijk-
heid zonder meer en tegen de utilistische argumenten is dat geen van beide
criteria aangeven op grond waarvan het geven van een voorkeursbehandeling
beperkt moet worden tot bepaalde groepen. Argumenten op basis van gelijk-
heid of op basis van te behalen voordelen breiden zich alleen maar limiet-
loos uit. Andere criteria zijn nodig om daarin een selectie aan te brengen.
Dworkins redenering ten aanzien van voorkeursbehandeling is ook op dit
punt niet beter.

Ondanks de conclusie dat de terugkijkende en vooruitkijkende redene-

ringen in een beperkt aantal gevallen een voorkeursbehandeling kunnen

rechtvaardigen, moet de vraag gesteld worden of iedereen hiermee voldoende
recht is gedaan. Velen hebben in hun leven vanwege hun persoonlijke ken-
merken te lijden gehad van directe, maar ook van indirecte vormen van
discriminatie, en dragen daar nu nog de gevolgen van. En deze personen
zijn niet (allen) lid van een groep die als geheel kansarm en maatschap-
pelijk gemarginaliseerd is, zodat zij, gezien het bovenstaande, niet in aan-
merking komen voor een voorkeursbehandeling. Ik meen niettemin dat het
gerechtvaardigd kan zijn dat deze personen wel een voorkeursbehandeling
krijgen, en tevens dat daartoe het gebruik van prima facie irrelevante
criteria gerechtvaardigd kan zijn. De rechtvaardiging van deze voorkeurs-

behandeling overstijgt de hiervoor gehanteerde gangbare onderscheiding
tussen terugkijkende en vooruitkijkende redeneringen. Een belangrijke reden
waarom redeneringen voor voorkeursbehandeling gebaseerd op deze onder-

scheiding vaak falen is dat ze afzonderlijk beschouwd worden. Rechtvaar-

digheidsargumenten kunnen echter niet zo uit elkaar getrokken worden. In
de volgende paragraaf worden deze perspectieven samen genomen en de
redeneringen in hun onderlinge samenhang bezien.

6.4 Voorkeursbehandeling als compensatie

In paragraaf 6.2 zijn de belangrijkste redenen weergegeven waarom de rede-

nering ten gunste van voorkeursbehandeling gebaseerd op argumenten van
compenserende rechtvaardigheid volgens velen faalt. Ook Phillips' 'sociolo-

gische' aanpak van een dergelijke redenering concluderend tot voorkeurs-

behandeling in de vorm van compensatie aan groepen, wordt niet houdbaar
geacht. De enige op compenserende gronden gerechtvaardigd geachte vorm

van koorkeursbehandeling' is de toewijzing van een positie aan een persoon
die aanvankelijk die positie niet gekregen had vanwege aanwijsbare dis-
criminatie. Omdat deze (geindividualiseerde) vorm van rechtsherstel, die
nauwelijks echt als voorkeursbehandeling aan te duiden is,101 vrij algemeen

101. Hoewel cnige kanttekening hier wei op zijn plaats is. De gediscrimincerde
krijgt waarschijnlijk niet exact dezelfde positie als waarvoor hij kandidaat was,

maar cen andcre waarvoor ook een vacature bestaat, en waarvoor hij wellicht in
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gerechtvaardigd wordt geacht, en omdat hij ingesloten wordt in de hierna
te ontvouwen redenering, zal ik er verder niet nader op in gaan.

De compensatie-redenering kan naar mijn mening zeer weI bruikbaar zijn
ter rechtvaardiging van een voorkeursbehandeling in bepaalde gevallen.
Sommige door Phillips aangebrachte wijzigingen en uitbreidingen van de
compensatieredenering zijn een stap in de goede richting; andere maken
zijn redenering daarentegen kwetsbaar. De compensatie-redenering kan ook
in een aanvaardbare vorm opgesteld worden. Een dergelijke compensatie-
redenering stelt het beginsel van een effectieve, procedurele gelijkheid van
kansen centraal, en maakt gebruik van zowel terugkijkende als vooruitkij-
kende argumenten. Het begrip 'compensatie' wordt aldus (vaak) tegelijk in
de zin van rechtsherstel als in de distributieve zin gebruikt.102 Kort gezegd
houdt de bedoelde compensatie-redenering in dat degenen die hun toekomen-
de kansen op persoonlijke en/of maatschappelijke ontplooiing ten onrechte
hebben verloren, een claim hebben op een voorkeursbehandeling die dat
(gedeeltelijk) goed maakt. De voorkeursbehandeling dient ter herstel van de
gelijkheid van kansen.

Twee, met elkaar samenhangende, problemen vragen bij deze redenering
om een bevredigende oplossing. Het eerste is: hoe is vast te stellen dat
mensen (ten onrechte) kansen verloren hebben? Het tweede: hoe is een
algemene, op een hele groep gerichte voorkeursbehandeling in tegenstelling
tot een op het individu gerichte, te rechtvaardigen? Omdat in deze eerste
alinea's alleen een schets van de redenering wordt gegeven, zijn mijn
antwoorden kort; een nadere verantwoording volgt op de hierna volgende
bladzijden.

Het is onmogelijk alle ten onrechte verloren kansen van alle personen
op te sporen en daarvoor een vergoeding te geven. Voor personen die niet
meer leven is herstel van kansen in ieder geval onmogelijk. Het moet voorts
gaan, niet om kleine kansen, maar om substantiale kansen. Bovendien moet
het verlies zeer aannemelijk gemaakt kunnen worden. Indien vaststaat dat
een maatschappelijke groep ondervertegenwoordigd is, en indien aannemelijk
gemaakt kan worden dat een belangrijke oorzaak voor die ondervertegen-
woordiging gelegen is in directe of indirecte discriminatie van leden van die
groep, dan dienen die gediscrimineerde leden een voorkeursbehandeling te
krijgen, zodat hun huidige kansen verbeterd worden. Rechtvaardigt dit een
voorkeursbeleid gericht op de hele groep? Niet zonder meer. Het recht-
vaardigt een voorkeursbehandeling van degenen die getroffen zijn door (de
effecten van) discriminatie. Pas als aannemelijk gemaakt is dat (vrijwel)
alle leden van de groep substantieel door (de effecten van) discriminatie

het geheel nict de meest geschikte kandidaat is. Goldman moct hier toch een vreem-
dc bocht maken om vol tc houden dat cr in dit geval geen vacature bestaat. Gebruik
van de term 'voorkeursbehandeling' is hier dlls toch juist. (Zic Goldman (1979), p.
126, en zie par. 6.2.)
102.  Zie par. 5.3.
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getroffen zijn, is voorkeursbehandeling van alle leden van de groep ge-
rechtvaardigd.

Deze op compensatie in ruime zin gerichte redenering voor voorkeursbe-
handeling onderscheidt zich van de eerder beschreven redenering op grond
van herstel van onrecht in het verleden, omdat het niet dogmatisch-juri-
dische criteria van rechtsherstel aanlegt, maar sociaal-ethische criteria die
betrekking hebben op de doelstellingen van het recht in de westerse samen-
leving. En deze redenering onderscheidt zich van zuiver toekomstgerichte
redeneringen omdat voorkeursbehandeling niet gegeven wordt ter uitschake-
ling van in de samenleving werkende, discriminerende mechanismen of ter
opheffing van maatschappelijke ongelijkheden waarvan de oorzaak er niet
toe doet. Voorkeursbehandeling wordt gegeven aan hen die door discrimina-
tie kansen verloren hebben, en dus benadeeld zijn. Slechts vanwege het
terugkijkende element in de redenering is vast te stellen welke personen
een voorkeursbehandeling dienen te krijgen.103

De hier voorgestane redenering steunt mede op uitgangspunten die in de
vorige twee hoofdstukken zijn uiteengezet. In die hoofdstukken is betoogd
dat het recht altijd gericht is op het realiseren van vele waarden, dat
rechtsbeginselen dus niet vanuit een zuiver procedurele optiek benaderd
kunnen worden, en dat dat impliceert dat het recht niet slechts uit deon-
tologische principes en regels ter beoordeling van handelingen kan bestaan,
maar ook een beoordeling van de gevolgen van handelingen in rekening
moet nemen.

De centrale waarde waarop het recht gericht is, is de persoon in zijn
concrete, geindividualiseerde hoedanigheid. Het recht vereist respect voor
de persoon, dat wil zeggen respect voor die aspecten van het bestaan van
het individu, waaraan hij zijn identiteit en zelfrespect ontleent. In het
algemeen betekent dat dat er een besef van werkelijke vrijheid in stand
gehouden en een zekere mate van feitelijke gelijkheid bevorderd moet
worden. In verband hiermee zijn een aantal gronden voor claims te erken-
nen, namelijk (fundamentele) rechten, (fundamentele) behoeften en verdien-
sten. In hoofdstuk 5 zijn deze gronden nader uitgelegd in een beginsel van
een aan distributieve criteria gekoppeld evenwicht in lusten en lasten, en
in het beginsel van een effectieve, procedurele gelijkheid van kansen.104

Het erkennen van een consequentialistisch aspect aan beginseloverwe-
gingen maakt een ruim compensatie-begrip mogelijk. Naast het strikt juri-
dische compensatie-begrip als rechtsherstel op grond van een rechtsinbreuk
die te wijten is aan een geidentificeerde handeling van een of meer per-

103.  Zo ook Phillips (1982), p. 133.
104. In Nederland kunnen die beginselen in belangrijkc mate in de grondrechten
geimpliceerd worden geacht. Zie voor het beginsel van evenwicht in lusten en lasten

dc sociale grondrechten (artt. 18-23 Gw.), en voor het beginsel van cen effectieve
gelijkheid van kansen art. 1 jo. artt. 19 lid 3, 22 lid 3 en 23 lid 5 Gw. cn art. 3
jo.  artt.  19 lid 3,  22  lid 3 en 23 lid 5 Gw.
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sonen, omvat dit begrip ook compensatie voor niet-gerechtvaardigde on-
gelijkheden in lusten en lasten die buiten de strikt juridische vereisten
voor compensatie valt, maar die op sociaal-ethische gronden gerechtvaardigd
is. Alleen degenen die slechts oog hebben voor de non-consequentialistische
zijde van het recht, zullen stellen dat er alleen rechten op compensatie
bestaan, indien er personen zijn aan te wijzen die schuldig zijn aan het
ontstaan van een ongerechtvaardigde ongelijkheid in lusten en lasten, en
die derhalve de met die rechten corresponderende plicht hebben om de
door hun handelen ontstane schade te vergoeden. Degenen die ook de con-
sequentialistische zijde van het recht erkennen zullen uitgaan van funda-
mentele rechten op compensatie, die hun wortel hebben in de samenleving
als communicatieve gemeenschap, en die de basis vormen voor juridische
rechten op compensatie. Deze fundamentele rechten worden erkend zonder
dat er a prior ° ersonen aan te wijzen zijn met inherent corresponderende

verplichtingen.
De terugkijkende redenering voor voorkeursbehandeling wordt vrijwel

altijd geplaatst binnen een strikt juridische context.106 Dat wil zeggen dat
er altijd onderzocht wordt of er door personen gehandeld is in strijd met
een geldende rechtsregel. Het ruime compensatie-begrip ziet daarentegen
ook op de vraag of de gevolgen van handelingen die wellicht zelf formeel
in overeenstemming zijn met het recht, in strijd zijn met het recht. Hiervan
uitgaande dient niet alleen gezocht te worden naar aanwijsbare gevallen
van directe discriminatie bij het vergeven van arbeids- en onderwijsplaat-
sen, maar ook naar allerlei vormen van indirecte discriminatie, die effectief
gelijke kansen voor sommigen onmogelijk maakt of gemaakt heeft.

Nu is niet iedere handelwijze die tot ongelijke kansen leidt, per definitie
discriminerend. Er bestaan bepaalde vrijheden die sommige handelwijzen die
tot ongelijke kansen leiden, rechtvaardigen, en dus geen inbreuk op een
recht vormen. Het als gevolg van die handelwijzen ontstaan van die107

ongelijke kansen, kan evenwel (later) discriminerend worden geacht. Het is
bijvoorbeeld maar de vraag of ouders in het begin van deze eeuw onrecht
deden aan hun dochters als ze hun verboden een hogere opleiding te volgen,
menend dat hun taak thuis lag.108 Maar indien maatschappelijke opvattingen
zich sinds die tijd hebben gewijzigd, en niettemin de effecten van die
handelwijzen nog steeds doorwerken in persoonlijke levens, dan dient de
samenleving, die die vrijheden in stand heeft gehouden, de kosten van de
compensatie van de verloren kansen op zich te nemen. Het voortbestaan
van die ongelijkheden in kansen is dan maatschappelijk verwijtbaar gewor-

105. Zie over de verhouding tussen fundamentek en juridische rechten op compen-
satie O'Neill (1987), p. 83; en zie ook hieronder bij dc bespreking van de risico-
aansprakelijkheid.
106.  Zo door Goldman, Fullinwider, Sloot en anderen.

107. Zie Den Hartogh (1983b),p. 39.
108. Contra Phillips (1979), p. 7.



235

den. Er kan dan ook een taak voor de overheid ontstaan om zoveel mogelijk
de effecten van die (indirecte) discriminatie ongedaan te maken en dlls
alsnog kansen of extra kansen te creeren voor de personen die erdoor
getroffen zijn. Het feit dat ze ongelijke kansen hebben gehad op grond
van criteria die naar huidige, algemeen geaccepteerde maatstaven volstrekt
irrelevant zijn, geeft hen een claim op herstel van gelijke kansen. Zij
hebben ongerechtvaardigde lasten gedragen, die verhinderen dat door hen
geleverde of te leveren inspanningen vruchten afwerpen en/of erkend kun-
nen worden als verdiensten. Het distributief gerechtvaardigde evenwicht in
lusten en lasten is op grond van ongerechtvaardigde differentiatiecriteria
ten nadele van hen verschoven: zij hebben zonder goede reden meer lasten
moeten dragen. Dat vraagt om compensatie, ter herstel van het evenwicht
in lusten en lasten.

Het gaat hier dus om het goedmaken van de gevolgen van discriminatie
die niet altijd goed aanwijsbaar is, van wat maatschappelijke discriminatie
genoemd zou kunnen worden. Deze maatschappelijke discriminatie is niet
(meer) per daad te identificeren, maar bestaat nog in de gevolgen van de
handelingen van velen in het (verre en nabije) verleden. Deze gevolgen
kunnen geinstitutionaliseerd zijn geraakt en zo leiden tot een structurele
ongelijkheid van kansen voor de leden van een maatschappelijke groep.
Overheidsbeleid dient er in de eerste plaats op gericht te zijn de institutio-
nele mechanismen die een structurele ongelijkheid in stand houden, uit te
schakelen. Maar daarnaast dienen ook de gevolgen ervan voor personen
bestreden te worden door hun kansen te verbeteren of vermeerderen.

Ten behoeve van dit laatste kan voorkeursbehandeling een geschikt
middel zijn. Degenen die als gevolg van discriminatie kansen verloren heb-
ben, zijn benadeeld in de omvang van mogelijkheden tot persoonlijke en
maatschappelijke ontplooiing. Bovendien is er vaak schade toegebracht aan
hun zelfrespect doordat het hen van vele kanten (direct en indirect) duide-
lijk wordt, dat voor hen geen betere opleiding en geen betere baan, of in
het geheel geen baan, is weggelegd, dus dat de ontplooiing van hun talenten
minder waard is. Deze psychologische schade is wel degelijk van belang;
discriminatie is immers voor een belangrijk deel ook een psychologische
kwestie. Voorkeursbehandeling kan een goede vorm van compensatie zijn,
omdat het een verbetering van de huidige kansen van die personen betekent
om zichzelf te ontplooien, hetgeen tevens een stimulerend effect kan hebben

op de omvang van hun zelfrespect. Het maakt de verloren kansen tenminste
gedeeltelijk goed door nu een betere kans op een baan of een opleiding te
verschaffen.

Het afnemen van de ondervertegenwoordiging van de groep als geheel in
maatschappelijke posities, is een belangrijk teken dat een beleid gericht op
(herstel van) gelijke kansen vruchten afwerpt. Hier ligt een cruciaal ver-
schil met een beleid dat direct gericht is op de opheffing van onderver-
tegenwoordiging van groern als zodanig. Een dergelijk beleid mist een
voldoende rechtvaardiging. 09 Het constateren van een ondervertegenwoor-

109. Zic par. 6.3.1.
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diging van een groep is van belang omdat het een aanleiding voor een
vermoeden van discriminatie van de leden van de groep kan zijn. Het is
daarentegen geen bewijs dat alle (of vrijwel alle) leden van de groep gedis-
crimineerd zijn.110 (Dienen alle roodharige linkshandigen, indien blijkt dat
zij relatief ondervertegenwoordigd zijn, een voorkeursbehandeling te krij-
gen7111) Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het tonen van sociale
correlaties en het aantonen van sociale oorzaken. Vaak wordt te gemak-
kelijk en onterecht via het eerste tot het tweede geconcludeerd. Van dis-
criminatie is pas sprake indien beredeneerd kan worden dat de onderver-

..tegenwoordiging te wijten is aan direct of indirect discriminerende han-
delingen. Er moet met andere woorden een inbreuk op het recht op effec-
tief gelijke kansen aannemelijk gemaakt worden. Om dit te kunnen vaststel-
len is het terugkijkende perspectief onontbeerlijk.112 Dat betekent niet dat
pogingen in het werk gesteld moeten worden om discriminerende handelin-
gen in het (verre) verleden te identificeren. Het betekent dat maatschap-
pelijke instituties en praktijken geanalyseerd moeten worden, en dat daaruit
een conclusie getrokken moet worden ten aanzien van het vermoeden dat
leden van een groep zijn gediscrimineerd.

Dit standpunt kan worden vergeleken met het standpunt van de rechters
van het Supreme Court die voorkeursbehandeling zien als het goedmaken
van 'societal discrimination'. Ook zij beseffen dat het meestal onmogelijk
is om precies de discriminerende handelingen te identificeren, maar dat het
wel mogelijk is om op grond van een analyse van een bestaande toestand
te concluderen dat leden van een maatschappelijke groep ongelijke kansen
hebben gehad. Belangrijke onderdelen van een dergelijke analyse zijn het
vaststellen van grote ongelijkheden in de vertegenwoordiging van maat-
schappelijke groepen in maatschappelijke posities, het onderzoeken van
mogelijke oorzaken van een ondervertegenwoordiging van een groep, en het
waarderen van die oorzaken. De rechters Brennan en Marshall nemen vrij
snel genoegen met een redelijk vage 'oorzaak' (zoals dat een functie be-
hoort tot een 'traditionally segregated job category'); Blackmun wijst er
evenwel op dat dit soort overwegingen uiteindelijk hun grond vinden in
een 'arguable violation', dat wil zeggen een aannemelijk gemaakte inbreuk
op een recht.113 Ook rechter O'Connor redeneert vanuit een 'arguable
violation'-theorie.114 Zij hanteert echter meestal striktere maatstaven, daar
zij in beginsel een dader en cen slachtoffer wenst te kunnen identificeren.
Dat laatste geldt ook voor andere rechters die de 'strict scrutiny test'
hanteren, zoals Burger, Powell, Rehnquist en White. Niettemin zijn at deze
rechters op enige tijd afgeweken van de vereisten voor compensatie in de

110. Vgl. Nagel, p.7-8, Beauchamp, p. 84 e.v., Edel, p. 124 c.v.
111. Goldman (1979), p. 197.
112.  Zo ook Phillips, p. 298.
113. Blackmun in de Weber-zaak.
114.  O'Connor in de Wygant-zaak.
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juridische zin ten aanzien van voorkeursbehandeling. Niet alleen dat het
identificeren van een discriminerende daad kan worden vervangen door het
constateren van een ernstige ondervertegenwoordiging van vrouwen of
zwarten in vergelijking met het gekwalificeerde aanbod op de arbeidsmarkt,
zodat van een zwaanvegend vermoeden van discriminatie gesproken moet
worden; sommigen van de genoemde rechters zijn ook van mening dat onder
omstandigheden anderen dan de dader voorkeursbehandeling mogen geven
ter remeditring van de gevolgen van die inbreuken; en sommigen zijn van
mening dat voorkeursbehandeling soms ook aan anderen dan de directe
slachtoffers van discriminatie ten goede mag komen.115 Hoewel de rechters
die de 'strict scrutiny test' hanteren algemene maatschappelijke discrimina-
tie geen voldoende reden voor een voorkeursbehandeling achten, zijn zij
wel bereid om onder omstandigheden ruimere dan strikt-juridische com-
penserende overwegingen als relevant te beschouwen. Het belangrijkste
verschil in opvatting tussen de rechters die de gevolgen van algemene

maatschappelijke discriminatie willen bestrijden met behulp van voorkeurs-
behandeling en de genoemde rechters die niet zover willen gaan, is niet
dat de eersten een zuiver vooruitkijkend perspectief en de laatsten een
zuiver terugkijkend perspectief hanteren, maar betreft een verschil van
mening met betrekking tot de waardering van de wijze waarop maatschap-

pelijke omstandigheden de mogelijkheden van individuen determineren.116

Het terugkijkend perspectief is van belang om vast te stellen op welke
wijze de mogelijkheden van sommigen ten onrechte zijn beperkt door han-
delingen van anderen of door maatschappelijke omstandigheden. Het doel
van voorkeursbehandeling is dan in ieder geval 'remedying the effects of
past discrimination ., 117

De hier verdedigde opvatting sluit hierbij aan: voorkeursbehandeling
moet gericht zijn op 'remedying the effects of past discrimination' door
alsnog gelijke kansen te geven aan hen van wie aannemelijk gemaakt kan
worden dat ze ten onrechte kansen verloren hebben. De redenering die
voorkeursbehandeling rechtvaardigt als compensatie voor onrecht in het
verleden, maakt zo gebruik van toekomstgerichte overwegingen, en kan dus
worden geherformuleerd in na te streven standen van zaken: compensatie
voor onrecht in het verleden vereist het verschaffen van een betere toe-
gang tot belangrijke maatschappelijke goederen. Argumenten betreffende
het verleden en de toekomst zijn nauw met elkaar verbonden: het is vaak

115.  Zie par. 2.3 en 2.4.
116. In dc visit van Brennan c.s. bestaat dic discriminatic in belangrijke mate in
de vorm van indirccte discriminatic, omdat de gevolgen van vroegere discriminatic

zijn geincorporcerd in maatschappelijke structuren. De anderc rechters weigeren
veetal dit te erkennen of bcschouwen het vaak niet als voldoende relevant, omdat

ook andere factoren zouden hebben bijgedragen aan het ontstaan van een onderver-
tegenwoordiging van een groep; zie o.a. de controversc in dc Richmond-zaak.

117.  Brennan o.a. in de Bakke-zaak.
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onmogelijk om te bepalen wat, in termen van rechtvaardigheid, een betere
toekomst is, zonder inzicht te hebben in de lasten die in de samenleving in
het verleden zijn gedragen.

Nu zou kunnen worden tegengeworpen dat de hier gevolgde redenering die
voorkeursbehandeling als compensatie voor verloren kansen presenteert,
niet zozeer rechtsherstel voor individueel opgelopen schade beoogt, maar
vooral een hervorming van een bestaande toestand, en dat dus het118

terugkijkende element nauwelijks van belang is en het vooruitkijkende des
te meer. Deze tegenwerping is echter niet aanvaardbaar.

Het betreft wel degelijk een vergoeding van schade die is ontstaan door
(de effecten van) discriminatie in het verleden. Het gaat hier juist om het
garanderen van een effectieve gelijkheid van kansen voor degenen die te
maken hebben gehad met vaak niet in individuele handelingen aanwijsbare
discriminatie. Een zuiver op de toekomst gerichte redenering beoogt effec-
tief gelijke kansen voor iedereen ongeacht de persoonlijke geschiedenis van
individuen en dus ongeacht de barritres waarmee sommigen reeds zijn
geconfronteerd. Een dergelijk perspectief op gelijke kansen krijgt dus reeds
verloren kansen van personen niet in het vizier. Werkelijk effectieve gelijk-
heid van kansen vanaf nu kan niet gecreeerd worden zonder ook naar het
verleden te kijken.

Vervolgens zou kunnen worden tegengeworpen dat deze redenering vooral
een sociaal-ethisch argument is voor het compenseren van ongerechtvaar-
digde lasten (en dus een aangelegenheid van distributieve rechtvaardigheid
betreft), en niet een juridisch argument voor rechtsherstel (dus een aan-
gelegenheid van compenserende rechtvaardigheid in de engere zin). Deze ar-
gumenten zijn echter niet principieel te scheiden. Er is geen zuiver proce-
durele opvatting van het recht, leidend tot de vaststelling van een set
zuiver deontologische beginselen, mogelijk. Het recht is altijd ree(is gekop-
peld op een bepaaide distributieve structuur, die gedragen wordt door
substantiele rechtvaardigheidsopvattingen. Van de toepassing van ieder
rechtsbeginsel en van iedere rechtsregel moeten de distributieve gevolgen
in rekening genomen worden. Iedere vorm van rechtsherstel is impliciet
gericht op herstel van een distributieve structuur; iedere afwijzing van
schadevergoeding heeft distributieve consequenties.

In het moderne recht wordt dit steeds meer erkend en wordt steeds
meer rekening gehouden met de gevolgen van maatschappelijk handelen in
het algemeen; ook in situaties die niet in overeenstemming met het recht
zijn, en aan het ontstaan waarvan geen aanwijsbare persoon schuldig is,
wordt door het recht compensatie toegekend. Dat geldt voor de situaties
waar de sociale grondrechten van toepassing zijn, maar daar niet alleen.
Dat in het hele recht het teleologische denken tegenwoordig meer plaats

118. Zie Den Hartogh (1983b), p. 39, en vooral ook rechter Scalia in de Johnson-
zaak.
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inneemt, kan worden geadstrueerd aan de hand van de ontwikkeling in het
denken over en toewijzen van schadevergoeding in het privaatrecht: er
worden steeds meer aansprakelijkheden en rechten op schadevergoeding
vastgesteld die niet in overeenstemming zijn met het standaardmodel van
rechtsherstel. De redenering die deze ontwikkeling mogelijk maakt, is inter-
essant omdat zij grote analogie vertoont met de redenering zoals hier
uiteengezet ten behoeve van een claim op compensatie voor een ongelijkheid
van kansen als gevolg van (de effecten van) discriminatie. Vandaar een
klein uitstapje.

Het standaardmodel van rechtsherstel is dat het voordeel dat iemand
ontleent aan een onrechtmatige handeling, waardoor voor een ander nadeel

ontstaat, afgestaan dient te worden ter opheffing van het ontstane nadeel.
Nu is het in de eerste plaats slechts in weinig gevallen mogelijk om rechts-
herstel te verschaffen in de zin van 'terugbrengen in de oorspronkelijke
toestand' in de letterlijke zin der woorden, ten eerste, omdat de tijd niet
valt terug te draaien en dus nooit de daad zelf ongedaan gemaakt kan
worden; ten tweede, omdat de voordelen en de nadelen meestal niet precies
met elkaar verrekend kunnen worden, zodat op z'n minst 6tn partij kosten
heeft te dragen die hij zonder de onrechtmatige daad niet zou hebben

gehad. Veelal zijn daarom slechts de (belangrijkste) gevolgen van onrecht-

matige daden te bestrijden.
In de tweede plaats bestaan er in afwijking van het standaardmodel van

rechtsherstel vormen van aansprakelijkheid waarin enkele onrechtmatige
daad-elementen geen rol spelen. De meest vergaande daarvan is de risico-

aansprakelijkheid. Als bijvoorbeeld een bedrijf produkten maakt en daarbij
de vereiste zorg in acht neemt dat er geen schade voor anderen door
gebruik (of soms zelfs misbruik) van die produkten ontstaat, dan is het op
de markt brengen van die produkten rechtmatig. Schade die door gebruik
van het produkt ontstaat, kan niettemin door het bedrijf vergoed moeten
worden, ook al is er geen handeling van het bedrijf aan te wijzen die
(direct) die schade veroorzaakt. Het maken en op de markt brengen der
produkten is rechtmatig en het bedrijf is geen verwijt te maken van het
ontstaan der schade. Risico-aansprakelijkheid (in dit geval produktenaan-
sprakelijkheid) is dus aansprakelijkheid zonder dat er sprake is van schuld
van degene die handelt.119 Van compensatie als in het standaardmodel van
rechtsherstel is hier geen sprake. De producent van een produkt dat schade
heeft veroorzaakt bij tan consument dient wellicht een schadevergoeding

van duizenden guldens te betalen aan die consument, hoewel hij op het ene

119. Zo luidt art. 1407d BW, handelend over produktenaansprakelijkheid: 'De bena-
decide moct de schade, het gebrck en het 00rukelijk verband tussen het gebrek en

de schade bewijzcn.' Schuld, of zelfs de onachtzaamheid, van de producent hocft
niet meer bewezen te worden. Dc nieuwe Nederlandse regeling op het terrein van

de produktenaansprakelijkheid spoort zo op de belangrijkste punten met de Ameri-

kaanse rechtsfiguur 'strict liability in tort.'
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produkt dat aan die consument verkocht is slechts een paar gulden winst
maakt. Op de totale bedrijfsvoering maakt de producent vermoedelijk echter
een winst, ook al dient hij aan enkele consumenten een forse schadever-
goeding te betalen. De kosten daarvan worden immers gewoon omgeslagen
over de andere consumenten.

Men kan nu stellen dat produktenaansprakelijkheid een instrument is om
sommige nadelen die in de loop van een aaneenschakeling van overigens
rechtmatige handelingen ontstaan, meer rechtvaardig te verdelen. Het recht-
vaardige zou dan liggen in de gedachte dat de producent, degene die met
het op de markt brengen van het produkt groot voordeel behaalt, in plaats
van een relatief arme consument, de nadelen draagt, of in de gedachte dat
iedereen meebetaalt ter verzekering van het eigen risico schade door het
produkt op te lopen. De keuze voor risico-aansprakelijkheid kan echter ook
gebaseerd zijn op utiliteitsoverwegingen, zoals dat het het meest efficient
is om de producent die kosten te laten dragen.120 De producent zal dan
immers alles in het werk stellen om de kans op dergelijke kosten te mini-
maliseren.

Vergoeding van schade door de dader van een onrechtmatige daad is
dus gebaseerd op eisen van compenserende (in de strikt-juridische zin van
rechtsherstellende) rechtvaardigheid; vergoeding van schade door een per-
soon op grond van risico-aansprakelijkheid is gebaseerd op eisen van dis-
tributieve rechtvaardigheid en/of utiliteit, en heeft dus een andere grond-
slag. Met deze conclusie is echter geen uitspraak gedaan over de grondslag
van de claim die een benadeelde persoon heeft. Coleman heeft er op gewe-
zen dat de grondslag voor een claim van de benadeelde persoon onderschei-
den moet worden van de rechtvaardiging van de wijze van vergoeding.121

In het geval van produktenaansprakelijkheid is de grondslag van de claim
van de benadeelde gelegen in herstel van zijn recht. Hem is immers onrecht
aanpdaan, zij het niet door onrechtmatig maar door rechtmatig hande-
len.'22 De rechtvaardiging van de wijze van vergoeden van de schade van
het gebruik van het produkt is echter distributief van aard. Vanuit het
perspectief van de benadeelde gezien is de schadevergoeding dus compense-
rend, vanuit het perspectief van degenen die de kosten moeten dragen is
de vergoeding een distributieve aangelegenheid.

De redenering in het geval van voorkeursbehandeling vertoont een ana-
logie met die in het geval van produktenaansprakelijkheid. De benadeelden,
dat wil zeggen degenen die onterecht kansen verloren hebben, hebben recht
op compensatie. De lasten van die compensatie kunnen echter onmogelijk

120. Zie Schut, p. 119, en Coleman, p. 12 cn 29.

121. Coleman, p. 12
122. In de Angeisaksische wereld spreckt men wei over cen onderscheid tussen een
Violation of a right', een inbreuk op een recht door een onrechtmatigc daad, cn
een infringement of a right', cen inbreuk op een recht door een nict-onrechtmatige
daad. Zic Thomson (1980), passim.
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door 'de schuldigen' worden gedragen en moeten dus verdeeld worden over
degenen die op grond van distributieve criteria het meest in aanmerking
komen.123 Hoewel de rechtvaardiging van de verdeling van de gevolgen van
voorkeursbehandeling distributief van aard is, is de rechtvaardiging van
voorkeursbehandeling als zodanig wel degelijk compenserend, rechtsherstel-
lend, van aard.

Dit betekent dat in het beredeneren van een rechtvaardiging voor voor-
keursbehandeling, de schuldvraag niet gesteld hoeft te worden.12A Het kan
niet zo zijn dat bijvoorbeeld alle mannen individueel of als groep schuldig
zijn aan de ongelijke kansen van vrouwen, en dat ze het daarom verdienen
om in hun kansen beperkt te worden door een voorkeursbehandeling van
vrouwen. Indien wordt vastgesteld dat (sommige) vrouwen een claim hebben

op compensatie, en dat voorkeursbehandeling het meest geschikte middel is
om dat te verschaffen, dan is de rechtvaardiging van de verdeling van de
gevolgen daarvan voor mannen distributief van aard. Deze conclusie moet
als uitgangspunt dienen bij de vraag naar de evenredigheid (in enge zin)
van voorkeursbehandeling als middel om compensatie te verschaffen. Eerst
moet evenwel iets meer gezegd worden over de geschiktheid van prima facie
irrelevante criteria ter aanwijzing van de personen die een voorkeursbehan-
deling kunnen krijgen.

6.5 'Over-' en 6underinclusion'

Binnen het kader van de vraag naar de geschiktheid van voorkeursbehande-
ling ter realisering van de gestelde doelen, valt ook de vraag in hoeverre
het gebruik van prima facie irrelevante criteria gerechtvaardigd is. Welke
eisen moeten aan het gebruik van deze criteria gesteld worden? Algemeen
gesteld luidt de belangrijkste eis dat aangetoond moet worden dat de ge-
bruikte prima facie irrelevante criteria toch voldoende relevant zijn. Dat
betekent dat de gebruikte criteria nauwkeurig de leden van de doelgroep
moeten aanwijzen. De gehanteerde criteria mogen niet 'overinclusive' of
'underinclusive' zijn. Onder het over- respectievelijk onderinclusief-zijn
van een maatregel wordt verstaan dat een maatregel meer, respectievelijk
minder personen bereikt dan met het oog op het gestelde doel gerechtvaar-
digd is.

Het vermijden van 'over-' en 'underinclusion' van een voorkeursbeleid is
vaak lastig. Het is eenvoudig indien personen ten behoeve van wie een
regeling ontworpen wordt precies aangeduid kunnen worden met het crite-
rium dat relevant is. Dat geldt bijvoorbeeld voor beleid ten behoeve van
gehandicapten. Gehandicapt-zijn is een kenmerk dat uit zichzelf constitutief

123. Vgl. Amdur, p. 235.
124. Contra Sloot (1986), p. 236-8, Goldman (1979), p. 103 c.v., Fullinwider (1980),
p. 30 c.v. en p. 245-6, Boxill (1975), p. 260, cn Bovenkerk, p. 133.
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is voor een claim op grond van een fundamentele behoefte; er bestaat een
inherente band tussen gehandicapt-zijn en maatschappelijke barriares. De
rechtvaardiging van speciale maatregelen voor alle gehandicapten is in die
inherente band gelegen.125 Voor beleid dat anderen van een voorkeursbe-
handeling moet voorzien ligt dat anders. Kenmerken als 'vrouw-zijn' en 'be-
horend tot een etnische minderheid' zijn (evenals vele andere prima facie
irrelevante criteria) geen kenmerken die als zodanig verbonden zijn met
maatschappelijke barritres. Omdat een dergelijke inherente band ontbreekt,
en omdat een ondervertegenwoordiging van die groepen alleen ook niet tot
de conclusie kan leiden dat alle leden van die groepen geconfronteerd zijn
geworden met een substantitle ongelijkheid van kansen (behalve in het
geval dat zo'n groep als geheel maatschappelijk gemarginaliseerd is), hangt
de rechtvaardiging van het gebruik van deze kenmerken als differentiatie-
criteria in een compensatiemaatregel volledig af van de geconstateerde
'arguable violations' van het recht op gelijke kansen van de leden van die
groepen.

Aan de andere kant is het onmogelijk om personen die een claim hebben
op voorkeursbehandeling vanwege onterecht verloren substantidle kansen, te
identificeren met behulp van het criterium 'hebben onterecht substantiele
kansen verloren', omdat dat een onwerkbaar criterium is. Het vereist een
in de praktijk onuitvoerbaar onderzoek in de individuele geschiedenis van
talloze personen. Daarom zal een voorkeursbeleid vaak gebruik moeten
maken van vervangende criteria. Soms kan een dergelijk criterium een
economisch criterium zijn; wellicht is een kansarme groep daarmee in be-
langrijke mate geduid. Kenmerkend voor een voorkeursbeleid is echter dat
meestal een criterium wordt gebruikt dat direct verwijst naar de sekse, het
ras of de afkomst van personen. Hierop heeft veel van de kritiek op voor-
keursbehandeling betrekking. Kunnen deze prima facie irrelevante criteria
voldoende relevant worden geacht om een geschikt vervangend criterium te
zijn?

Bezien vanuit het perspectief van voorkeursbehandeling als compensatie
is dat in beginsel alleen het geval ofwel indien alle huidige personen die
een dergelijk kenmerk bezitten ook daadwerkelijk recht hebben op compen-
satie, ofwel indien de groep van alle personen die dat kenmerk bezitten als
groep recht heeft op compensatie, en dat groepsrecht tevens een voorkeurs-

behandeling rechtvaardigt aan individuele leden van de groep ongeacht of
ze zelf als individu recht hebben op compensatie.126 In het eerste geval
wordt over de groep gesproken in een distributieve zin; het gaat dan om
een eigenschap (namelijk recht hebben op compensatie) die toegeschreven
kan worden aan ieder lid van de groep. In het tweede geval wordt over de
groep gesproken in collectieve zin; dan gaat het om een eigenschap die
toegeschreven kan worden aan de groep zelf en niet aan een lid, of in

125. Vgl. Edwards, p. 58, en Raphael, p. 152.
126.  Ten aanzien van een als gehecl kansarme groep is dit onderschcid niet relevant.
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ieder geval niet aan alle leden, van de groep.
127

In paragraaf 6.2 is ree(is de gedachte bekritiseerd dat vrouwen of et-
nische minderheden groepen in collectieve zin vormen.128 Noch van vrou-
wen, noch van etnische minderheidsgroeperingen kan gezegd worden dat ze
een collectief vormen dat onderscheiden is van zijn leden, met een gemeen-
schappelijk doel waarvoor zij gemeenschappelijk handelen, en dat schade
heeft opgelopen door hen aangedane discriminatie. Alleen van groepen die
in deze zin een collectief vormen zou gezegd kunnen worden dat ze collec-
tieve rechten hebben. Die rechten zijn dan altijd direct verbonden met het
gemeenschappelijke doel.

Ook belangenorganisaties kunnen niet als vertegenwoordigers van een
dergelijk gemeenschappelijk doel worden opgevat. Ten eerste, ook al ver-
tegenwoordigen ze nu zekere gemeenschappelijke doelen, ze zijn vaak juist
ontstaan in reactie op discriminatie; het is niet zo dat de discriminatie
een reeds bestaand gemeenschappelijk doel van die groepen geweld heeft
aangedaan. Bovendien vertegenwoordigen belangenorganisaties, zeker in het
geval van vrouwen, niet alle leden van de groep, en kan dus niet gesteld
worden dat het doel dat ze vertegenwoordigen een gemeenschappelijk doel
is van alle leden van de groep.

Hetgeen nog het dichtst komt in de buurt van zo'n gemeenschappelijk
doel is het in stand houden van een gemeenschappelijke cultuur door et-
nische minderheden. Het is de vraag of dit doel werkelijk geschaad is door
discriminatie; veeleer zijn door discriminatie aan hen goede opleidingen en
goede banen onthouden, en is het hen moeilijk gemaakt deel te nemen aan
de Nederlandse samenleving.

Maar ook al zou dit gemeenschappelijke doel van etnische minderheden
erkend worden, en is er feitelijk schade aan toegebracht door discriminatie,
dan is voorkeursbehandeling niet een geschikt middel om daarvoor compen-
satie te bieden: voorkeursbehandeling houdt het geven van voordelen aan
individuen in; om die reden kan het geen compensatie zijn voor schade
aan het gemeenschappelijke doel 'in stand houden van een gemeenschap-
pelijke cultuur, en is het in het algemeen mecstal ongeschikt om com-,129

pensatie te verschaffen voor schade aan een groepsdoel. Groepen kunnen
dus (vrijwel) nooit als collectief recht hebben op compensatie in de vorm
van voorkeursbehandeling voor hun leden.

In de meeste argumenten voor voorkeursbehandeling aan een groep per-
sonen is de groepseigenschap in de distributieve zin gebruikt. Ook Phillips
kan in die zin worden opgevat, daar hij veronderstelt dat alle vrouwen en

zwarten direct of indirect, slachtoffer zijn geweest van discriminatie.130

127. Zie Ezorsky (1977a), p. 182.
128. Voor de meeste andere maatschappelijkc groepen geldt dit a fortiori. In dit
hoofdstuk beperk ik me verder tot de genoemde grocpen, conform de wctgeving terzake.

129.  Zo ook Overvoorde, p. 189-90.

130.  Phillips (1978), p. 303; zo ook Boxill (1978), p. 258-60.
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Een mogelijke vorm van dem redenering is dat, omdat 66n of enkele
leden van de groep gediscrimineerd zijn, alle leden van de groep per defini-
tie gediscrimineerd zijn, omdat het groepskenmerk in vernederende zin is
gebruikt. Deze redenering is echter gelijk aan de redenering dat de groep
in collectieve zin is gediscrimineerd omdat enkele leden ervan zijn gedis-
crimineerd, of betreft een onhoudbare uitbreiding van het begrip 'discrimi-
natie' door daar ook een vaag en onpersoonlijk soort belediging toe te
rekenen: vrouwen in Arnhem zijn niet gediscrimineerd, omdat (enkele)
vrouwen in Amsterdam zijn gediscrimineerd.

Een tweede vorm van het argument dat een groep in distributieve zin is
gediscrimineerd zonder dat alle leden persoontijk direct zijn gediscrimineerd,
is het argument dat alle leden van de groep op z'n minst indirect gediscri-
mineerd zijn. Deze indirecte discriminatie kan omvatten het opgroeien in
een door discriminatie kansarm milieu, de werking van (vele) zichzelf beves-
tigende maatschappelijke mechanismen die de mindere geschiktheid van leden
van sommige groepen voor bepaalde taken 'doen blijken' (hieronder vallen
al dan niet psychologische tests die geent zijn op eigenschappen van blanke
en/of mannelijke Nederlanders), en, voorzover niet onder de vorige rubriek
vallend, het langdurig toepassen van wetten en andere regels, of juist het
niet treffen van noodzakelijke maatregelen, dat in zeer veel gevallen nade-
lig uitvalt voor leden van een groep (hieronder valt de toepassing van
wetten en regels die in de afgelopen decennia, om het daartoe te beperken,
zo nadelig voor veel vrouwen zijn uitgevallen). Het resultaat van deze
indirecte discriminatie is dat de getroffenen feitelijk minder kansen hebben
in vergelijking met anderen, en dat veel van de getroffenen psychologische
schade, dat wil zeggen schade aan hun zelfrespect, hebben opgelopen.
Hoewel volgens Goldman de schade ontstaan door indirecte discriminatie
onmogelijk vastgesteld kan worden en dus ook niet vergoed kan worden,131

is het vanuit een sociaal-ethische context geredeneerd voldoende als uit
(ander dan statistisch) onderzoek blijkt dat het zeer aannemelijk is dat die
schade reBel is.

Indien het zeer aannemelijk is dat alle vrouwen en alle leden van et-
nische minderheden door directe of indirecte discriminatie schade hebben
opgelopen, dan is het geven van een voorkeursbehandeling aan alle vrouwen
en alle leden van etnische minderheden niet 'overinclusief. In dat geval
kunnen personen aan wie schade is toegebracht door discriminatie worden
geidentificeerd door middel van hun groepslidmaatschap. Het lidmaatschap
van de groep is, indien het begrip 'groep' in de distributieve zin gebruikt
wordt, dan niet een rechtvaardiging voor voorkeursbehandeling, maar een
aanwijzing voor het zeer waarschijnlijk aanwezig zijn van schade ten ge-
volge van discriminatie. (Deze redenering geldt analoog voor de ernstig
ondervertegenwoordigde en gemarginaliseerde groep; het ermee verbonden
probleem speelt alleen veel minder.132)

131. Goldman (1979), p. 78-9.
132. Zic ook par. 7.2.
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Om dit onderscheid te verduidelijken maakt Nickel een onderscheid
tussen de rechtvaardigende grondslag en de administratieve grondslag van
een voorkeursbeleid: het lidmaatschap van de groep rechtvaardigt niet een
voorkeursbehandeling, maar het geeft een kenmerk aan dat gecorreleerd is
aan een kenmerk dat een voorkeursbehandeling rechtvaardigt en kan daarom
als vervangend kenmerk gebruikt worden. Vrouw-zijn of behoren tot133

een etnische minderheid als zodanig levert niet een rechtvaardiging van
een speciale behandeling op, maar het is op grond van 'administrative
convenience', dus op grond van utiliteit, dat deze prima facie irrelevante
kenmerken hier relevant kunnen worden.134 Deze laatste kenmerken zijn
gemakkelijker vast te stellen dan de kenmerken die een voorkeursbehande-
ling rechtvaardigen. Vereist is dan wel dat er een zeer hoge correlatiegraad
bestaat tussen de administratief gebruikte kenmerken en de kenmerken die
voorkeursbehandeling rechtvaardigen. Ze dienen ofwel volledig te correleren,
hetgeen zeer moeilijk vast te stellen is, ofwel in zeer grote mate. Slechts
indien de nadelen gering zijn mag de administratieve grondslag van een
beleidsmaatregel overinclusief zijn ten opzichte van de rechtvaardigende
grondslag.

In het geval van voorkeursbehandeling zou een te geringe correlatie als
gevolg waarvan een voorkeursbeleid duidelijk overinclusief is, zeer bezwaar-
lijk zijn. Het is onwenselijk dat veel mensen onterecht maatschappelijke
voordelen krijgen; het is onrechtvaardig ten aanzien van de personen die
daarvan de kosten moeten dragen, en ten aanzien van degenen die een135

voorkeursbehandeling dienen te krijgen, maar haar niet krijgen. Indien een
voorkeursbeleid beoogt te compenseren voor verloren kansen, betekent een
te geringe correlatie dat in veel gevallen waarin voorkeursbehandeling wordt
gegeven geen gelijkheid van kansen wordt hersteld, maar juist ongelijke
kansen worden teweeg gebracht. Dan functioneert een voorkeursbeleid dus
in strijd met de doeleinden die het beoogt te dienen.

Bovendien geldt bij een onvoldoende hoge correlatiegraad Goldman's
stelling van het 'inverse ratio-effect' in versterkte mate. Het 'inverse ratio-
effect' houdt in dat juist degenen van de doelgroep die het minst te lijden
hebben gehad van (de effecten) van discriminatie het meeste van een voor-
keursbeleid zullen profiteren, omdat zij de best gekwalificeerden van de
groep zijn.136 Indien vanwege 'overinclusion' personen in de doelgroep
zitten die in het geheel geen compensatie dienen te krijgen, zullen zij het
meest van een voorkeursbeleid profiteren, en dat ten koste van degenen

133.  Nickel (1972), p. 114; (1974), 9 155, (1975), p. 538 en 550; en (1977), 9 235-9.
134. In wetgeving wordt vaak met correlerende Vervangende kenmerken gewerkt.
Veel criteria gebaseerd op leeftijd bijvoorbeeld zijn nict als zodanig relevant, maar
slechts af&kid relevant, omdat ze (vaak, nict altijd) in hoge mate correleren met
relevante criteria.
135.  Zie nader par. 6.6.1.

136. Goldman (1979), p. 92.
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die wel compensatie verdienen. De correlatie tussen de groepen dient dus
zeer groot te zijn. Volgens Goldman betekent dit dat ter vermijding van
'overinclusion' een individuele benadering toch noodzakelijk is: iedere keer
als een voorkeursbehandeling gegeven wordt aan een lid van een groep
met het vervangende kenmerk, moet men er zich van overtuigen dat die
persoon ook behoort tot de groep met het rechtvaardigende kenmerk.137

Dit is een onmogelijke opgave; het administratieve kenmerk is juist inge-
voerd om individuele onderzoeken overbodig te maken. Er dient vooraf
voldoende zekerheid te bestaan dat de correlatiegraad hoog is.

'Overinclusion' kan een reden zijn om een voorkeursbeleid niet gerecht-
vaardigd te achten. Geldt dat ook voor 'underinclusion'? Een voorkeursbeleid
bereikt nooit allen die met het oog op het gestelde doel voor een voor-
keursbehandeling in aanmerking komen. Bovendien geldt ook hier Goldman's
'inverse ratio-effect': degenen die het meest te lijden hebben gehad van
(de effecten) van discriminatie zullen het minst door een voorkeursbeleid
worden bereikt, omdat zij zich de minste kwalificaties eigen gemaakt zullen
hebben.

Dit moge zo zijn. Het zijn evenwel niet voldoende redenen om een
voorkeursbeleid niet uit te voeren. In de eerste plaats: er kan beter iets
worden gedaan dan niets. Er moet niet geconcludeerd worden uit de on-
mogelijkheid om alles te doen, dus om alle onrechtvaardigheid te compen-
seren, dat dan maar alle onrecht moet voortbestaan.138 Indien er geen
betere middelen zijn, moet de onrechtvaardigheid van niets-doen afgewogen
worden tegen de onrechtvaardigheid van iets ondernemen dat niet perfect
is.139 Als een relevant decl van de in aanmerking komende personen dichter
bij het nagestreefde doel gebracht wordt, dan kan voorkeursbehandeling
een voldoende geschikt middel zijn.

In de tweede plaats betekent het geven van voorkeursbehandeling aan
teden van een groep bij het vergeven van een baan, dat al die leden die
kwalificaties voor die baan bezitten een betere kans op het krijgen van de
baan hebben.140 Voor degenen die ten onrechte kansen hebben verloren
dient de compensatie precies in een verbetering van huidige kansen te
bestaan. Vanuit de compensatie-gedachte is het bereik van een voorkeurs-
beleid dus niet zo beperkt. Vanuit het perspectief van het fundamenteel
openen van kansen voor een ernstig gemarginaliseerde groep en/of het
doorbreken van een in een groep bestaande cirkel van kansarmoede, is
het bereik wel beperkt, omdat het doel daar niet anders kan zijn dan het
loodsen van personen uit de kansarme groep in opleidingen en banen. Voor-

137. Goldman (1975b), p. 170.
138.  Zo ook Phillips (1978), p. 259 en 303.
139.  Edwards, p. 144-5.
140. Velen, oa. Goldman (1979), p. 127, pan er van uit dat voorkeursbehandeling

het geven van cen baan aan cen persoon betreft. In de zwakkc vormen houdt het
allecn het geven van een betere kans op een positie in.
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keursbehandeling moet dan wel op grote schaal en/of in een sterke variant
gegeven worden wil een bevredigend effect bereikt worden.

In de derde plaats is het 'inverse ratio'-effect niet zo onrechtvaardig
als Goldman suggereert. Ook degenen binnen een doelgroep die gekwalifi-
ceerd en zelfs degenen die het best gekwalificeerd zijn, kunnen te lijden
hebben gehad van ongelijke kansen. Het is zelfs waarschijnlijk dat discrimi-
natie meer schade veroorzaakt aan de meer getalenteerde slachtoffers. En
wellicht hebben de beter gekwalificeerden hun kwaliteiten verworven door
het leveren van een grote hoeveelheid extra inspanningen, maar hebben ze
tot nu toe nooit op het niveau van hun geschiktheid kunnen werken. Zij
hebben niet minder recht op compensatie. Daarnaast is het niet voorkeurs-
behandeling die de beter gekwalificeerden binnen een groep bevoordeelt
omdat zij een baan eerder zullen krijgen; het beginsel van gelijkheid van
kansen en het competentiebeginsel 'bevoordelen' de meest gekwalificeerde
personen. Voorkeursbehandeling wordt slechts binnen het kader van deze
beginselen gegeven. Dat dat ertoe leidt dat de beter gekwalificeerden van
een doelgroep eerder een baan krijgen, is, indien zij terecht tot die groep
behoren, op zich niet onrechtvaardig.

Het argument dat voorkeursbehandeling niet al degenen bereikt die het,
gezien het gestelde doel, zou moeten bereiken, is dus als zodanig niet
voldoende om voorkeursbehandeling een ongeschikt middel te achten. Na-
tuurlijk is het mogelijk dat in de praktijk geconstateerd wordt dat te
weinig mensen die ervan zouden moeten profiteren, feitelijk ervan profite-
ren. Dan zal het oordeel alsnog negatief kunnen uitvallen.

Om te bereiken dat een geringe correlatie vergroot wordt, zouden admini-
stratieve kenmerken kunnen worden toegevoegd. Het bezwaar van het toe-
voegen van veel criteria is dat de administratieve efficientie snel af-
neemt.141 Bovendien maakt het toevoegen van criteria als 'inkomen' of
'afkomst der ouders (of grootouders)' feitelijk weer een individueel onder-
zoek noodzakelijk.142

Het eisen van een perfecte correlatie zou echter onjuist zijn. Veel
classificerende regelingen zijn een weinig over- of onderinclusief. Waar
het om gaat is dat de schade en de onrechtvaardigheid die daaruit ontstaan
zeer beperkt blijven. Indien dat zo is, dan zou het administratieve voordeel
dat behaald wordt met het toepassen van in belangrijke mate correlerende
criteria daar tegen op kunnen wegen.143 In de volgende paragraaf wordt
nader op (een decl van) de mogelijke schade en onrechtvaardigheid van het
geven van een voorkeursbehandeling ingegaan.

141. Goldman (1979), p. 97, Nickel (1975), p. 556.

142. Goldman (1979), p. 97.
143.  Ezorsky (1977a), p. 185.
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6.6 Voorkeursbehandeling als adequaat middel

Voorkeursbehandeling, als middel geschikt om een gerechtvaardigd doel te
verwezenlijken, dient ook adequaat te zijn, dat wil zeggen dat er een
redelijke verhouding dient te bestaan tussen de beoogde gevolgen voor de
te dienen belangen en de nadelige gevolgen voor andere mee te wegen
belangen.

Die andere belangen kunnen zijn: de door rechten en claims beschermde
belangen van direct betrokkenen, algemene maatschappelijke belangen, en
belangen van de leden van de groep die een voorkeursbehandeling krijgen
zelf. De laatste twee zijn reeds in paragraaf 6.3.2 aan de orde geweest. Zij
keren terug in de slotbeschouwing in hoofdstuk 7. In deze paragraaf staan
de rechten en claims van direct betrokkenen centraal. Deze zijn te onder-
scheiden in rechten en claims van door een voorkeursbehandeling getroffen
medekandidaten voor een positie en rechten en claims van particuliere
werkgevers en instellingen die verplicht worden om een voorkeursbeleid te
voeren.

Een aantal rechten dat hier van belang is, is vertegenwoordigd in de
Grondwet.144 In Nederland gaat het dus evenzeer als in de Bondsrepubliek
om het bewerkstelligen van een 'praktische Konkordanz' tussen de verschil-
lende grondrechten,145 dat wil zeggen om het cretren van een maat-
schappelijk aanvaardbaar evenwicht in de uitleg van de verschillende in
geding zijnde grondrechten. In dat evenwicht moet ook de aan het gehele
privaatrecht ten grondslag liggende contractsvrijheid betrokken worden.

6.6.1 Rechten van medekandidaten

Ten aanzien van de nadelen voor medekandidaten kunnen verschillende
standpunten worden onderscheiden. Het eerste houdt in dat mannen, dan wel
niet-leden van etnische minderheden, ten onrechte de lasten dragen van
voorkeursbehandeling, omdat zij noch allen individueel, noch als groep (dus
collectieD, schuldig zijn aan het bestaan (hebben) van discriminatie. Om
deze reden zou voorkeursbehandeling een onevenredig middel zijn.146

Dat deze groepen noch distributief, noch collectief schuldig zijn aan
discriminatie kan worden toegegeven; daarmee is voorkeursbehandeling nog

144. Zo kan het recht op een effectieve gelijkhcid van kansen gezien worden als
voortvlociend uit een combinatie van grondwettelijke bepalingen, nl. die in de artt.
1, 3, 19 lid 3, 22 lid 3 en 23 lid 5 Gw. Andere grondwetsbepalingen die hier rele-
vant zijn, zijn de ondenvijsvrijheid gekoppeld aan de vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging, resp. art. 6 en art. 23 Gw.
145.  Benda, p. 135, Hesse (1988), p. 217 e.v.
146. In deze paragraaf ga ik er van uit, conform het officitic bckid, dat alle
vrouwen en alle leden van ctnische minderheidsgroepen in aanmerking komen voor
cen voorkeursbehandeling; zic cchter de slotbeschouwing voor cen nuancering hiervan.
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niet een onevenredig middel. In paragraaf 6.4 heb ik betoogd dat de schuld-
vraag voor de rechtvaardiging van voorkeursbehandeling niet relevant hoeft
te zijn. Hoewel voorkeursbehandeling als doel kan hebben compensatie te
verschaffen voor de gevolgen van discriminatie, heeft de vaststelling van
de verdeling der lasten vooral een distributief karakter. De vraag moet dus
gesteld worden: wat is dan de reden dat sommige groepen (zoals blanke
mannen, om de meest getroffen groep maar centraal te stellen) de lasten
moeten dragen van een voorkeursbehandeling van anderen, en, vervolgens,
volstaat die reden? Hiermee zijn twee andere standpunten ten aanzien van
de nadelen van medekandidaten aangeroerd.

Het ene omvat een utilistische reden: het is vanuit beleidsoogpunt het
meest efficient en het is voor de samenleving het minst kostbaar als de
nadelen van voorkeursbehandeling blijven liggen waar ze vallen. Zolang de
som der positieve gevolgen de som der negatieve gevolgen overtreft, kan
dit een geldige redenering zijn. Omdat deze redenering onvoldoende reke-
ning houdt met de distributieve gevolgen van een dergelijke afweging
vereist Dworkin dat ook het per individu opgelopen nadeel wordt meegewo-
gen. Deze redenering kan echter alleen stand houden indien er geen rechten
en claims van degenen die de nadelen dragen in de weg staan. Volgens

147Dworkin (en anderen) is dat het geval.
Het andere standpunt omvat een reden gebaseerd op een argument van

distributieve rechtvaardigheid: blanke mannen hebben altijd zo grote voor-
delen genoten vanwege de discriminatie van vrouwen en leden van etnische
minderheden, ook al zijn ze lang niet allen schuldig aan die discriminatie,
dat het rechtvaardig is dat juist zij de nadelen dragen. Onder anderen
Phillips stelt zich op dit standpunt. Het gaat hier echter om een onhoudbare
generalisatie;148 in ieder geval zijn er tallozen, afkomstig uit minder kans-
rijke omgevingen, die geen grote voordelen hebben genoten van die dis-
criminatie. Ook van degenen die nog maar net aan een opleiding beginnen
of net op de arbeidsmarkt komen, kan niet zonder meer gezegd worden dat
ze dergelijke voordelen hebben genoten.

Er is echter ook een argument van distributieve rechtvaardigheid dat
geen beroep doet op altijd al genoten voordelen van discriminatie. Indien
een persoon bij het vergeven van een positie terecht een voorkeursbehan-
deling krijgt, dan impliceert dat dat zijn kansen tot dan toe bepaald niet
gelijk zijn geweest aan die van zijn medekandidaten voor de positie. Het is
dan niet gerechlvaardigd om zonder meer het competentiebeginsel toe te
passen. Indirect genieten dan 'de medekandidaten' een niet te rechtvaar-
digen voordeel.149 De voorkeursbehandeling is er op gericht de gelijkheid
van kansen enigszins te herstellen.

147. Zie par. 6.3.3.
148. Zie par. 6.2.
149. Zic ook de redenering van Brennan ten aanzien van Bakke, 438 US 265,365-6;
en zie Sher (1975), p. 1634.
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Deze laatste redenering zou aangetast kunnen worden door het argument
dat sommige van die medekandidaten kwaliteiten bezitten die hen een claim
op de positie verschaffen. Hiermee is een vierde standpunt ten aanzien
van de nadelen van medekandidaten aangeroerd. Volgens sommigen bestaat
er een sterk recht op beoordeling op competentie, een recht dat zeker niet
op grond van utilistische overwegingen alleen opzij geschoven kan worden,
en dat ook niet gemakkelijk wijkt voor overwegingen van distributieve
rechtvaardigheid.150 In hoofdstuk 5 heb ik betoogd dat het bestaan van een
dergelijk sterke claim om beoordeeld te worden op geschiktheid niet houd-
baar is, omdat die claim altijd gerelateerd is aan maatschappelijke distribu-
tie-regels en de doeleinden die daarmee gediend worden.

De tegenovergestelde positie is, dat er totaal geen aanspraken van
individuen bestaan op maatschappelijke posities, of dat die aanspraken, als
ze wel bestaan, zeer zwak zijn, omdat ze volledig afhankelijk zijn van het
distributieve beleid dat gevoerd wordt. Het beleid gericht op het be-151

werkstelligen van effectief gelijke kansen voor benadeelden (of zelfs op
voordelen voor de samenleving als geheel), zou volstrekt geen rekening
behoeven te houden met dergelijke aanspraken. Deze positie, zo heb ik in
paragraaf 5.5 betoogd, is evenwel ook onhoudbaar: individuen hebben der-
gelijke, niet willekeurig te negeren, aanspraken, indien zij met behulp van
eigen inspanningen gericht op het verwerven van erkende kwalificaties,
feitelijk die kwalificaties verwerven. Zij mogen immers terecht verwachten
dat het verwerven van die kwalificaties op rechtvaardige wijze (namelijk
zonder acht te slaan op irrelevante criteria) beoordeeld zal worden. Het
bestaan van deze aanspraken hangt direkt samen met het recht op een
effectieve, procedurele gelijkheid van kansen; beide zijn gebaseerd op het
respect dat ieder individu toekomt. Walzer merkt op dat de eigenschappen
van mensen die relevant kunnen zijn voor het vergeven van een positie,
niet in beginsel beperkt zijn tot talenten en vaardigheden; ook andere
eigenschappen (waaronder bijvoorbeeld de eigenschap 'gediscrimineerd-zijn')
kunnen relevant zijn. Maar waar de dogmatische meritocraten een te strak-
ke band tussen kwalificaties en posities suggereren, daar suggereren de-

genen die op gelijkheid hameren, zoals Dworkin (en Rawls), cen te losse.152

Kwalificaties mogen niet zonder meer irrelevant verklaard worden. Aan het
doorkruisen van de gerechtvaardigde verwachting dat aanstellingen plaats
vinden op basis van het competentiebeginsel dient een voldoende relevante
reden ten grondslag te liggen. Dat geldt te meer naarmate kwalificaties het
resultaat zijn van algemeen gewaardeerde inspanningen, en er sprake kan
zijn van verdiensten.

Het streven naar gelijke vertegenwoordiging van maatschappelijke groe-

150.  Zo bijv. Gross, p. 96; zie ook par. 5.4.

151. Zoals verdedigd door Rawls (1972), o.a. p. 104 en 312, Dworkin (1985), p. 298-
301, Boxill (1978), p. 266, Thomson (1977), p. 259.

152.  Walzer (1983), p. 152.
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pen in banen levert niet een dergelijke reden op. Herstel of verbetering
van kansen van degenen die daar aanspraak op kunnen maken, kan wel een
dergelijke reden opleveren. Maar de aanspraken daarop dienen gehonoreerd
te worden op een wijze die gerechtvaardigde claims van anderen niet on-
evenredig tekort doet. Een voorkeursbeleid zal slechts onder zeer bijzondere
voorwaarden zo opgezet mogen worden dat het recht op een effectieve ge-
lijkheid van kansen voor anderen tijdelijk opzij gezet wordt of dat terechte
verdienste-claims volledig genegeerd worden. Slechts indien de betrokken
anderen (in collectieve of in distributieve zin) schuldig zijn aan discrimina-
tie, zou, ter correctie van de gevolgen ervan, een dergelijk vergaand voor-
keursbeleid gerechtvaardigd zijn. Eventuele verdiensten zijn dan immers
onrechtmatig tot stand gekomen, en er is geen reden om niet eerst scha-
devergoeding te verschaffen aan de getroffenen en pas dan weer een recht
op gelijke kansen van de schuldigen te erkennen. In het geval dat de
schuldvraag niet te beantwoorden is, is een dergelijk vergaand voorkeurs-
beleid niet gerechtvaardigd.

Een vorm van voorkeursbehandeling die de gelijkheid van kansen volledig
opzij zet, is het strikte quotum, waarvan onder geen voorwaarde wordt

afgeweken, omdat het op zijn minst in sommige gevallen vereist dat een
niet-functierelevant criterium het enige voor een aanstelling relevante
criterium is. Ook het uitsluitend voor leden van een doelgroep openstellen
van vacatures is aanvechtbaar. Bij toepassing van dit soort sterke varian-
ten van voorkeursbehandeling bestaat, zeker in het geval van functies die
niet ruim voorhanden zijn, het risico dat personen die niet schuldig zijn
aan discriminatie, vanwege een irrelevant kenmerk permanent uitgesloten
worden van posities waarvoor zij gekwalificeerd zijn. Een dergelijk voor-
keursbeleid vormt een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel en op de vrijheid
van arbeidskeuze, en is daarom slechts onder zeer bijzondere omstan-153

digheden aanvaardbaar.154 Indien iemand de zekerheid heeft, dat zijn kwa-
liteiten er niet toe doen, zal hij aan zelfrespect inboeten. Iedereen heeft
daarom recht op een rede kans om beoordeeld te worden op zijn relevante
kwaliteiten.

Indien zodanige bijzondere omstandigheden zich voordoen dat de genoem-
de sterke varianten van voorkeursbehandeling gerechtvaardigd kunnen zijn,

153. Resp. artt. 1 en 3, en art. 19 lid 3 Gw. Zic ook Fullinwider (1980), p. 234, en

Blackstone, p. 278-9.
154. Goldschmidt legt daarom naar mijn mcning te ruime maatstaven aan als zij
stelt: "Een beperking op het gelijkheidsbeginsel, die zover gaat, dat cen bepaalde

groep in cen bepaald geval geheel wordt uitgesloten van de uitoefening van een

bepaald recht, kan uitsluitend gerechtvaardigd zijn zolang die beperking kan bijdra-
gen aan de effectuering van gelijkheid door verbetering van de positic van dc grocp

die in de huidige maatschappelijke situatie het minst bevoordeeld is." (Goldschmidt,

p. 89.) Zic ook Slupik, die het 'collectieve recht van vrouwen' boven alle claims op

grond van de socialc grondruchten plaatst (Slupik, p. 95).
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dient het besluit tot het toepassen ervan, vanwege het in geding zijn van
fundamentele rechten, genomen te worden door de wetgever.

Omdat in beginsel ieder het recht heeft om te solliciteren naar een
positie, en vervolgens serieus beoordeeld te worden, komen alleen de minder
sterke vormen van voorkeursbehandeling in aanmerking voor toepassing
(namelijk het geven van een voorkeursbehandeling bij gelijke geschiktheid
en het geven van een voorkeursbehandeling bij voldoende geschiktheid).
Het kan dus zo zijn dat een voor de functie geschikte persoon, die terecht
aanspraak maakt op een voorkeursbehandeling de functie niet dient te
krijgen, omdat er groot gewicht toegekend moet worden aan cen relevante
kwaliteit van een andere, overigens ook voor de functie geschikte, persoon.

Dit kan zich evenwel lang niet bij alle posities voordoen. Voor veruit
de meeste banen is een 'fixed level of competence' vereist, hetgeen wil
zeggen dat een bepaald niveau van bekwaamheid volstaat, dus dat kwalifi-
caties die daar bovenuit gaan niet of nauwelijks relevant zijn. Ieder die
gekwalificeerd is heeft dan ongeveer dezelfde claim op de positie. Ook in
het onderwijs moet niet te gauw aangenomen worden dat er verdiensten van
kandidaten bestaan die van dien aard zijn dat ze tot claims op opleidings-
plaatsen leiden.155 Hier staat veeleer een elementaire gelijkheid van kansen
centraal. Bij het vergeven van deze posities zou vaak een voorkeursbehan-
deling gegeven kunnen worden aan personen die cen gelijke of zelfs aan
personen die een voldoende geschiktheid bezitten (omdat optimale geschikt-
heid en voldoende geschiktheid niet ver uiteen zullen liggen); onder om-
standigheden (bijvoorbeeld indien een groep maatschappelijk zeer ernstig
gemarginaliseerd is, en er snel een aantal resultaten ten aanzien van hun
herintegratie behaald moeten worden) zou zelfs in eerste instantie uitslui-
tend onder de leden van een doelgroep geworven kunnen worden. Dit alles
onder de voorwaarde dat er voldoende kansen voor anderen over zijn om
een soortgelijke positie te verwerven.

Deze laatste opmerking is van belang. Ook het geven van een voorkeurs-
behandeling bij gelijke geschiktheid is in het geval van banen met een
'fixed level of competence' reeds een vrij zware vorm van voorkeursbehan-
deling. Het mag niet zo zijn dat door toepassing van voorkeursbehandeling
de gelijkheid van kansen feitelijk volledig illusoir gemaakt wordt.

Het rekening houden met de kansen van anderen bij het geven van voor-
keursbehandeling (in welke variant dan ook) voor banen waar een 'fixed
level of competence' vereist is, dient soms ook het wegen van de omstan-
digheden van medekandidaten te omvatten. Indien eenmaal sociale over-
wegingen betrokken worden in de beslissing ten aanzien van kandidaten
voor een vacature omdat mogelijk een voorkeursbehandeling gegeven gaat
worden, dan dienen ook andere sociale gezichtspunten een rol te kunnen
spelen. Sommige medekandidaten zijn afkomstig uit een kansarme omgeving,
of verkeren in anders7inc nadelige omstandigheden; vooral waar zij de beste

155. Wicclair, p. 302-3.
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kandidaten voor de positie zijn, of waar zij gelijk geschikt zijn aan dege-
nen die wellicht een voorkeursbehandeling krijgen, dient afgewogen te
worden wie in het concrete geval de positie moet krijgen. Op grond van
sociale overwegingen kan bijvoorbeeld ook de langdurig werkloze, gekwali-
ficeerde, blanke man die (voor de zoveelste keer) een poging doet om
(opnieuw) kostwinner te worden voor een gezin waarin de vrouw ook niet
werkt, een claim op de positie hebben. Een dergelijke claim kan voort-
Vloeien uit de sociale grondrechten. Het is niet vanzelfsprekend dat het
geven van een voorkeursbehandeling aan bijvoorbeeld een vrouw dan altijd
voor gaat.156 Ook in dit opzicht dient gestreefd te worden naar 'Einzel-
fallgerechtigkeit', dus naar een 'praktische Konkordanz' tussen de invulling
van de in geding zijnde beginselen en naar evenredigheid in de beslissing
tussen de verschillende claims in het concrete geval.

157

Bij het vergeven van posities waarvoor een 'open-ended degree of excel-
lence'158 gevraagd wordt, is een andere afweging vereist. Hier zijn in ieder

geval kwalificaties die uitgaan boven het noodzakelijke relevant. Niet alleen
dat men voor dergelijke posities op grond van utilistische overwegingen de
beste kandidaat wil hebben, een betere kwalificatie verschaft een persoon
dan ook een sterkere claim. In dit soort gevallen is het niet aanvaardbaar
om op voorhand ervan uit te gaan dat degene die terecht een voorkeursbe-
handeling krijgt, de positie aangeboden dient te krijgen indien die persoon
voldoende geschikt is. Er zal een afweging in concreto gemaakt moeten
worden tussen de kwalificaties van de laatste, gecombineerd met zijn claim

op een voorkeursbehandeling en de kwalificaties van de best-gekwalifi-
ceerde. Mede ter vermijding van het ontstaan van 'negatieve rolmodellen'
is daarom alleen het op voorhand in het vooruitzicht stellen van een voor-
keursbehandeling 'bij gelijke geschiktheid' van de beste kandidaten, aan-
vaardbaar, en vaak dient men daarmee ook in de toepassing te volstaan.159

Een afweging in concrete is dan in ieder geval nodig, omdat juist voor
functies die een 'open-ended degree of excellence' vereisen vrijwel nooit
een gelijke geschiktheid aanwezig zal zijn. Soms zal men echter wel tot
een gelijkwaardigheid van kwalificaties kunnen concluderen.160

Niettemin zal ook hier in sommige gevallen voor het iets minder gekwa-
lificeerde lid van een doelgroep gekozen kunnen worden. Naarmate het
verschil tussen kandidaten in het voldoen aan de functievereisten kleiner
is, zal gemakketijker een voorkeursbehandeling gegeven kunnen worden. In
dit verband is het van belang (en dat geldt ook waar het functies met een
'fixed level of competence' betreft) dat ervoor gewaakt wordt dat de func-

156.  Zo ook Nickel (1975), p. 558 cn Crocker, p. 192.

157. Vgl. Benda, p. 156-1
158. Zic voor het onderscheid o.a. Goldman (1979), p. 65 cn 160, Walzer (1983), p.
135-6 en Nickel (1975), p. 545.
159. Vgl. Nickel (1975), p. 547.
160.  Zo ook Benda, p. 170.
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tievereisten en de relevant geachte kwaliteiten van iedere kandidaat werke-
lijk relevant zijn voor het uitoefenen van de functie.

Onder de hier geschetste voonvaarden is het mogelijk dat de verdeling
der lasten van voorkeursbehandeling niet onrechtvaardig is. Voorondersteld
is dan dat degenen die een voorkeursbehandeling krijgen, die terecht krij-
gen. 'Overinclusion' dient, in het licht van het feit dat er gerechtvaardigde
claims van anderen in het geding zijn, zo mogelijk geheel vermeden te
worden. Door een substantiele mate van 'overinclusion' toe te laten wordt
de rechtmatigheid van een voorkeursbeleid aangetast. De hogere baten in
termen van een efficiente beleidsvoering die het gevolg zijn van het han-
teren van een (te) ruim groepskenmerk, wegen niet zonder meer op tegen
een geringe verhoging van de kosten in termen van rechtvaardigheid. Een
dergelijke afweging dient niet alleen op utilistische gronden te geschieden,
maar ook 'on the scales ofjustice ., 161

Tegen de stelling dat de verdeling der lasten van voorkeursbehandeling
onder deze voorwaarden niet onrechtvaardig is, kan het bezwaar worden
aangevoerd dat het onrechtvaardig is dat slechts enkele blanke mannen, en
niet allen gelijkelijk, opdraaien voor de lasten van voorkeursbehandeling.162
Maar het is niet zo dat de groep blanke mannen (distributief of collectief)
aansprakelijk gesteld is, en dat slechts enkelen voor de betaling opdraaien.
Het betreft een politieke beslissing om een bepaald beleid te voeren, en als
dat beleid geen rechten van mensen met voeten treedt of tot willekeurige
afwegingen van tegenover elkaar staande claims leidt, dan is het niet on-
rechtvaardig dat sommigen van dat beleid meer hinder ondervinden dan
anderen. Om aan zijn verplichtingen tegemoet te komen ontkomt een samen-
leving er soms niet aan de kosten daarvan meer op sommigen dan op ande-
ren te laten drukken. Voorkeursbehandeling is wat dat betreft niet enig in
haar soort: ongelijke verdelingen vinden ook plaats in het geval van massa-
ontslagen en werkloosheid bij een krimpende economie, het verplicht ver-
dedigen van de belangen van het vaderland, of het moeten dulden van de
aanleg van een snelweg of spoortijn pal achter de achtertuin, indien dat
alles afwegend het beste trac6 is. Soms dient in dergelijke gevallen een
schadevergoeding aan slachtoffers betaald te worden. In het geval van door
voorkeursbehandeling benadeelden is dat niet nodig, indien zij voldoende
kansen op een baan die bij hun kwaliteiten past, overhouden.

Ook vanuit dit gezichtspunt is het dus van belang dat er, hoe een
voorkeursregeling verder ook ingericht wordt, ruimte bestaat voor een
serieuze beoordeling van individuen op al hun relevante kwaliteiten en
claims; een ruimte, met andere woorden, waarin een kandidaat door eigen
inspanningen het resultaat van een beoordelingsprocedure mede bepaalt.163

161. Simon (1978), p. 41.
162. O.a. Goldman (1979), p. 112, Amdur, p. 238-9 en Blackstone, p. 270.
163. Zie ook Raphael, p. 144 en dc ovenvegingen van Powell in de Bakke-zaak
t.a.v. het Harvard toclatingsprogramma (438 US 265,317-8 en par. 2.3)
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6.6.2 Rechten van particuliere werkgevers en instellingen

Rechten van particuliere werkgevers en instellingen zijn hier alleen van
belang met het oog op een mogelijk besluit van de overheid tot het instel-
len van de verplichting voor particuliere werkgevers of particuliere onder-
wijsinstellingen om een voorkeursbehandeling te geven aan leden van een
bepaalde groep. De rechten die dan in het geding zijn betreffen enkele
elementaire vrijheden, namelijk de contractsvrijheid en de vrijheid van
onderwijs gekoppeld aan de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 164

Om te bepalen of voorkeursbehandeling verplicht kan worden voorgeschreven
moet het belang van het herstel van gelijke kansen worden gewogen tegen
de gevolgen voor de in deze vrijheden beschermde belangen.

Ook in dit geval dient gestreefd te worden naar een 'praktische Konkor-
danz' in de uitleg van de verschillende rechten. Hoewel het streven naar
bewerkstelliging van gelijke kansen niet stuit op een absolute prioriteit
van de genoemde vrijheden, kan het ook niet zo zijn dat dat streven deze
vrijheden en andere waarden volledig uitholt.165 Het streven naar effectief
gelijke kansen mag niet leiden tot aantasting van de kern van belangrijke
maatschappelijke waarden. Het zou bijvoorbeeld tegen alle opvattingen van
respect voor de persoon indruisen indien ter realisering van een effectieve

gelijkheid van kansen voor kinderen uit een kansarme groep, die kinderen
uit het gezin waarin de kansarmoe wordt doorgegeven, gehaald zouden
worden. Op cen dergelijke manier zou men met behulp van het middel
verhinderen dat het mede te realiseren doel van morele persoonlijkheid
bereikt wordt.166 Zo heersen ook op andere maatschappelijke terreinen
waarden waartegen het streven naar gelijke kansen zorgvuldig moet worden
afgewogen.

Op grond van de vrijheid van godsdienst zijn kerkelijke instellingen
niet verplicht om personen die lid zijn van een bepaalde maatschappelijke
groepering in dienst te nemen. Omdat het niet voor de hand zou liggen om
voor deze instellingen een dergelijke verplichting in te voeren, laat ik deze
kwestie hier verder rusten.

Van groter belang is de vraag in hoeverre andere instellingen op religi-
euze grondslag een dergelijke verplichting opgelegd kan worden. Deze

164.  Resp. de artt. 6 en 23 Gw.
165. Contra Goldschmidt, p. 95: '[-] op grond van de fundamentele betekenis die
ik het gelijkheidsbeginsel in onze samenleving toeken, dient dit beginsel uiteindelijk
voorrang te krijgen indien er sprake is van een conflict tussen het gelijkheidsbegin-

sel en Wn of meer andere grondrechten." Deze opvatting gaat uit van een, eerder

bestreden, opvatting van het gelijkheidsbeginsel die gelijkheid tusscn groepen ali

zodanig cen absolute waarde toekent.

166. Zie Fishkin, passim, en ook par. 4.7. Het fundamentele recht dat hier aan de

orde is, is verwoord in art. 23 lid 1 IVBPR en art. 8 EVRM.
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kwestie speelt vooral op het terrein van het bijzonder onderwijs, vanwege
de band tussen de onderwijsvrijheid en de godsdienstvrijheid.

Het moet in ieder geval uitgesloten worden geacht dat bijzondere scholen
de verplichting opgelegd kunnen krijgen bij voorkeur personen in dienst te
nemen die een andere dan in de grondslag aangegeven godsdienst of levens-
overtuiging aanhangen en/of praktiseren. Leden van etnische minderheids-
groepen die aanhangers zijn van de Islam, zullen dus niet verplicht voorrang
kinnen krijgen bij banen op christelijke scholen. Maar ook overigens is
het de vraag in hoeverre de overheid bijzondere scholen kan verplichten
bij aanstellingen een voorkeur te geven aan leden van bepaalde groeperin-
gen. Een dergelijke verplichting kan slechts aan de orde komen nadat het
onderzoek naar de overtuigingen van de (voldoende) bekwame betrokken
kandidaten uitsluitsel heeft gegeven over hun geschiktheid om binnen de
instelling te functioneren. Indien een dergelijk onderzoek door een verplich-
ting voorkeursbehandeling te geven onmogelijk wordt gemaakt, wordt de
kern van de onderwijsvrijheid aangetast. Zeker de instellingen die duidelijk
gekozen hebben voor het uitdragen van hun grondslag (blijkend uit lespro-
gramma, overige activiteiten en achtergrond der leerlingen), moet de gele-
genheid geboden worden de resultaten van een dergelijk onderzoek zwaar
te laten wegen. Dit betekent dat de mogelijkheden tot het stellen van
verplichtingen beperkt zijn. Er zou hooguit een niet-afdwingbare verplich-
ting gesteld kunnen worden tot het leveren van een algemene inspanning
om leden van een bepaalde groepering aan te stellen. Dwang van de over-
heid ten aanzien van het aanstellen van personeel bij instellingen van
bijzonder onderwijs, is onaanvaardbaar.167

Een hindernis voor het verplichten van particuliere werkgevers in het
algemeen tot het geven van voorkeursbehandeling, is het beginsel van de
contractsvrijheid. Dit beginsel ligt ten grondslag aan het gehele privaat-
recht. Niettemin bestaan er vele beperkingen op. De contractsvrijheid is
derhalve niet absoluut. Vormt het verplichten tot het geven van een voor-
keursbehandeling een ontoelaatbare inbreuk op de contractsvrijheid? Deze
vraag is vooral van belang in de particuliere beroeps- en bedrijfsuitoefe-
ning.

De gedachte dat de contractsvrijheid zeer groot is in de persoonlijke
sfeer is algemeen aanvaard. Men is niet alleen vrij in het aanknopen van
banden in de priv6sfeer, ook talloze andere overeenkomsten in de persoon-
lijke sfeer zijn niet aan beperkingen ten aanzien van keuze van de con-
tractspartner onderworpen.168 Deze vrijheid loopt over in de sfeer van de
beroeps- en bedrijfsuitoefening. In beginsel is de zelfstandige en de par-
ticuliere werkgever vrij overeenkomsten te sluiten met wie hij wil, dus ook

167.  Zo ook Van der Hoeven, p. 14-5.
168. Wei uitgedrukt door de al te gemakkelijk verkeerd te begrijpen stelling dat in
de particuliere sfecr gediscrimineerd mag worden.
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om aan te nemen wie hij wil. Daartegenover staat dat het ook de particu-
liere werkgever niet is toegestaan om te discrimineren. Ook al heeft een
werkgever het recht (in juridische zin) om een baan te vergeven aan wie
hij wil, hij heeft niet het recht (in morele en in juridische zin) om te
discrimineren.169

Vloeit hieruit voort dat, indien leden van een maatschappelijke groepe-
ring gediscrimineerd zijn en dus zwaar ondervertegenwoordigd zijn in zeer
veel functies, alle werkgevers bij wie die ondervertegenwoordiging bestaat,
ook al zijn ze niet schuldig aan discriminatie, verplicht kunnen worden tot
het geven van een voorkeursbehandeling? Niet zonder meer. Een dergelijke
verplichting maakt inbreuk op de contractsvrijheid; de mogelijke (distributie
van de) last van een dergelijke verplichting moet daarom zorgvuldig gewo-
gen worden met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de inbreuken

op de contractsvrijheid. Vanwege het in het geding zijn van een fundamen-
tele vrijheid dient de wetgever in deze afweging het laatste woord te
hebben.

Een zorgvuldige afweging begint met het maken van een onderscheid
tussen verschillende soorten werkgevers. Sommige werkgevers dienen mede
in vrij directe zin het algemeen belang; van andere kan dat niet gezegd
worden. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld particuliere ziekenhuizen,
maar ook de werkgevers die een groot aantal werknemers in dienst hebben.

De werkgevers in deze eerste categorie hebben een zekere verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van de samenleving. Voor het hier aan de orde zijnde

onderwerp zijn met name de wat grotere werkgevers van belang. Er bestaat
met betrekking tot de arbeidskeuze van burgers een zekere afhankelijkheid
van grote werkgevers. Het is daarom terecht dat de burger bescherming
geniet tegen onaanvaardbare gevolgen van hun handelen. Zo heeft de rege-

ring, in het kader van de vraag of grondrechten horizontale werking heb-
ben, gezegd dat grondrechten doorwerken in het verkeer tussen burgers
ter bescherming van hen tegen machtige particuliere organisaties.170 Het is
daarom te verdedigen dat, behalve op de werkgevers die het algemeen

belang dienen in hun produkten of diensten, ook op de werkgevers met cen
groot personeelsbestand de plicht rust om belangenafwegingen mede vanuit
algemene gezichtspunten te maken. Op grond hiervan is het niet onredelijk
de grotere werkgevers te verplichten mee te werken aan het opheffen van
een groot tekort in de gelijkheid van kansen door een voorkeursbehandeling

te geven aan leden van groepen die daarmee te kampen hebben.171 Dat

geldt zeker voor monopolies of nagenoeg monopolies, waar de arbeidskeuze
van de werknemer ernstig beperkt is, en voor die grote werkgevers van
wie het personeelsbestand in vergelijking met het aanbod op de arbeids-
markt een ernstige ondervertegenwoordiging van de betreffende groep(en)

169. Vgl. Ezorsky (1977b), passim.
170. Mem. v. antw. TK 197&1977, 13872, nr. 7, p. 10.

171.  Zie ook Nickel (1975), p. 547.
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laat zien.
Deze verplichting mag echter geen onredelijke eisen inhouden. De pro-

duktiviteit en/of de dienstverlening van het bedrijf en het bedrijfsresultaat
mogen geen belangrijke schade oplopen, en de contractsvrijheid mag niet
uitgehold worden. Er zal dus ook altijd rekening gehouden moeten worden
met het aantal geschikte leden van de te bevoordelen groep op de arbeids-
markt, zeker ten aanzien van functies waarvoor een 'open ended degree of
excellence' vereist is. Strikte quota, waarvan onder geen voorwaarde, op
straffe van sancties, ma 

worden afgeweken, zullen dan ook moeilijk op-
gelegd kunnen worden. De geschiktste vorm van verplichte voorkeursbe-
handeling lijkt ook hier te zijn het verplichten tot het leveren van een
reele inspanning om de ondervertegenwoordiging van de betreffende groepen
belangrijk te verminderen. Deze verplichting kan ter onderstreping van het
serieuze karakter ervan aangevuld worden met de verplichting om periodiek
te rapporteren over de groepsverhoudingen binnen het personeelsbestand.
Slechts indien uit de rapportages naar voren komt dat, mede gezien de
verhoudingen op de arbeidsmarkt, de inspanningen van een werkgever zwaar
onder de maat zijn gebleven, of indien hij niet rapporteert, zijn sancties
op hun plaats.

Strikte en door sancties gestaafde, verplichte quota zijn alleen in bij-
zondere omstandigheden aanvaardbaar, en dan nog alleen voor functies
waarvoor in hoge mate een 'fixed level of competence' volstaat. Werkgevers,
van wie onomstotelijk vaststaat dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan
grove discriminatie, zouden met een dergelijke verplichting geconfronteerd
kunnen worden. Analoog aan enkele Amerikaanse gevallen, zou een der-
gelijke verplichting opgelegd kunnen worden door de rechter, indien hij
het bewijs van directe en grove discriminatie door een werkgever geleverd
acht.173 Streefcijfers zouden door de rechter kunnen worden opgelegd aan
werkgevers die zich niet voldoende ingespannen hebben om indirecte dis-
criminatie te vermijden. Die discriminatie kan blijken uit een zeer grote en
langdurige ondervertegenwoordiging bij een werkgever van sommige groepen
in functies met een 'fixed level of competence' in vergelijking met het
geschikte aanbod op het relevante deel van de arbeidsmarkt, terwijl de
werkgever niet een aanvaardbare reden kan geven voor die ondervertegen-
woordiging. Deze omgekeerde bewijslast moet ervoor zorgen dat de werk-
gever zich ervoor inspant om zoveel mogelijk indirecte discriminatie van in
het algemeen ondervertegenwoordigde groepen te vermijden.

Voor de werkgevers uit de tweede categorie, die per definitie een klein
aantal personeelsleden hebben, geldt iets anders. Werkgevers uit deze cate-
gorie kunnen de gevolgen van een verplichting tot aanstelling van bepaalde
personen veel directer merken in het bedrijfsresultaat of in de produktivi-

172. Vgl. Laycock, p. 105.
173. Zie o.a. de zaak 'Sheet Metal Workers v. EEOC, dc zaak 'Firefighters v. City
of Cleveland', en de zaak 'United States v. Paradise'.
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teit of dienstverlening van het bedrijf. Dat geldt in nog sterkere mate
indien van hen getist wordt dat ze een bepaalde verdeling van hun per-
soneel over maatschappelijke groepen nastreven. Hoe kleiner het aantal
personeelsleden, des te onnatuurlijker het nastreven van een statistisch

gemiddelde verdeling van het personeel over verschillende groepen is. Bo-
vendien is een eenmaal bereikt evenwicht snel weer belangrijk verstoord,
zodat men opnieuw gedwongen wordt een werknemer uit een bepaalde groep
te recruteren. De verplichting tot het leveren van een inspanning om een
ondervertegenwoordiging van een groep te verminderen, kan bij kleinere
werkgevers dus niet zwaar aangezet worden, en dient bij de zeer kleine
werkgevers achterwege te blijven. De contractsvrijheid en de vrijheid om
een beroep uit te oefenen zouden anders te zeer beperkt worden. Hoe
kleiner een werkgever, des te minder juist is derhalve het opleggen van

een verplichting tot het geven van voorkeursbehandeling.
Dit alles sluit niet uit dat de overheid door middel van andere instru-

menten dan het opleggen van directe verplichtingen werkgevers aanzet tot

het geven van een voorkeur aan leden van een bepaalde groep. Door middel
van het verstrekken van subsidies, verlenen van vergunningen of bij het
geven van overheidsopdrachten,174 kunnen eisen gesteld worden aan werk-
gevers ten aanzien van de samenstelling van het personeelsbestand.175 Het

vereisen van strikte quota is echter ook bij deze instrumenten slechts onder

bijzondere voorwaarden aanvaardbaar. In het geval een dergelijke eis gekop-
peld wordt aan een vergunningstelsel, zodat bedrijfsuitoefening feitelijk
onmogelijk wordt zonder aan het quotum te voldoen, wordt een te zware

eis gesteld aan werkgevers. Een meer aanvaardbare eis houdt in dat er
opgave gedaan wordt van de groepsverhoudingen in het personeelsbestand,
en dat er (eventueel) cen plan van positieve actie opgesteld wordt, waarin

het geven van voorkeursbehandeling tot de mogelijkheden behoort, eventueel

gekoppeld aan streefcijfers.

174. Soms aangeduid als 'contract compliance', of, in de BRD, als 'influenzierende

Quoten'.
175. Zie de nota 'Meer Kansen Afdwingen?' van hct ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid.
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HOOFDSTUK 7

SLOTBESCHOUWING

7.1 Inleiding

In deze slotbeschouwing worden, op grond van het voorgaande, aangevuld
met enige algemene beschouwingen, enkele conclusies getrokken met be-
trekking tot het gerechtvaardigd zijn van het geven van een voorkeursbe-
handeling (in de een of andere variant) aan leden van sommige maatschap-
pelijke groepen in Nederland.

In hoofdstuk vier heb ik onder meer betoogd dat het recht niet zuiver
procedureel bepaald kan zijn: argumenten die steunen op een beginsel
kunnen nooit, als vanuit een abstracte waardenhierarchie, een definitief
oordeel over een handeling ondersteunen, zonder dat die argumenten betrok-
ken zijn op de gevolgen van die handeling voor anderen. Een rechtsopvat-
ting die zich ori8nteert aan vele in de cultuur levende, niet strikt hierar-
chisch geordende waarden, erkent ook de consequentialistische kant van
beginselargumenten. Met elkaar conflicterende fundamentele claims van in-
dividuen zijn niet te beslechten op grond van simpele prioriteitenstellingen.

Het recht doen aan de gelijkheid van mensen veronderstelt dan ook dat
zij niet slechts op abstract niveau aan elkaar gelijk worden gezien, noch
dat het streven naar feitelijke maatschappelijke gelijkheid het belangrijkste
criterium ter beoordeling van handelingen kan zijn. Recht doen aan gelijk-
heid veronderstelt het recht doen aan het concrete individu, dat wil zeggen
aan de identiteitsbepalende elementen van het individu: zijn persoonlijke
eigenschappen, waarden, voorkeuren, omstandigheden en geschiedenis, zoals
die zijn tot stand gekomen uit een combinatie van individuele en maat-
schappelijke factoren. Ook het normatieve gelijkheidsbeginsel kan niet op
zuiver procedurele wijze betekenis krijgen. De inhoud van het beginsel van
gelijke behandeling is slechts in een concrete situatie nader te bepalen
aan de hand van substantiele criteria die in die situatie van betekenis zijn.

In het algemeen zou gezegd kunnen worden dat in deze opvatting het
gelijkheidsbeginsel vereist dat ieder met gelijk respect wordt behandeld,
ofwel dat ieder als volwaardig lid van de samenleving wordt behandeld. Dat
betekent tweetrlei. Het betekent dat ieders gerechtvaardigde claims serieus
genomen worden en dus dat alle handelingen die die claims raken getoetst
worden aan het evenredigheidsbeginsel (in enge zin). Een handeling voldoet
aan de evenredigheidseis (in enge zin) indien er evenredigheid bestaat
tussen de gevolgen voor te dienen belangen en de gevolgen voor andere
betrokken, relevante belangen. Maar het behandeld worden als volwaardig
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lid van de samenleving houdt ook de specifieke eis in dat in sommige
opzichten feitelijke maatschappetijke gelijkheid van burgers (door de over-
heid) nagestreefd wordt. Dit kan aangeduid worden als de sociale dimensie
van het gelijkheidsbeginsel. Een collectief recht op feitelijke maatschap-
pelijke gelijkheid (zonder meer) volgt hier niet uit.

In hoofdstuk 5 heb ik vervolgens betoogd dat er een aantal gronden
voor claims van ieder individu bestaan, namelijk fundamentele rechten,
fundamentele behoeften en verdiensten. Inbreuken op die claims komen in
aanmerking voor compensatie ter handhaving van het relatieve evenwicht
in lusten en lasten. Ten aanzien van de sfeer van het ondenvijs en de
sfeer van de werkgelegenheid leidde het erkennen van die claims tot het
erkennen van een recht op een effectieve gelijkheid van kansen en een
daarmee verbonden erkenning van claims gebaseerd op inspanningen die
maatschappelijk waardevol zijn. Deze zijn beide gebaseerd op het respect
dat ieder individu toekomt. Een effectieve gelijkheid van kansen vereist
dat er voor ieder in belangrijke mate feitelijk gelijke maatschappelijke
uitgangsposities bestaan. Dit vereiste maakt deel uit van de sociale dimensie
van het gelijkheidsbeginsel.

Het eventueel geven van voorkeursbehandeling is noodzakelijkerwijs
uiteindelijk gebaseerd op de hier genoemde gronden. Een beoordeling van
voorkeursbehandeling houdt in een beoordeling van het doel van voorkeurs-
behandeling en van de verhouding tussen het doel en de vorm waarin voor-
keursbehandeling wordt gegeven, en een afweging van de beoogde gevolgen
en de gevolgen voor gerechtvaardigde belangen van anderen.

Na het in kaart brengen van de verschillende normatieve afwegingen
ten aanzien van voorkeursbehandeling, kunnen een aantal consequenties
voor de (Nederlandse) praktijk van voorkeursbehandeling getrokken worden.
Eerst (nogmaals): wat is een gerechtvaardigd doel van voorkeursbehandeling?

7.2 Welke doeleinden?

Vanuit een strikt juridisch terugkijkend perspectief is voorkeursbehandeling
meestal niet gerechtvaardigd. Slechts wanneer in het nabije verleden een
discriminerende handeling van een persoon en een slachtoffer daarvan te
identificeren zijn, is voorkeursbehandeling een geschikt middel om compen-
satie te verschaffen. (Zie paragraaf 6.2.)

Vanuit een zuiver vooruitkijkend perspectief is voorkeursbehandeling
geen geschikt middel om gelijke kansen te verschaffen, omdat het geen
maatschappelijke barritres wegneemt. Vanuit dit perspectief op maatschap-
pelijke kansen kan voorkeursbehandeling wel gerechtvaardigd zijn voor
leden van een maatschappelijke groep die zodanig ondervertegenwoordigd
is, dat het een zeer kansarme, gemarginaliseerde groep blijkt te zijn of
dreigt te worden, indien de meest in aanmerking komende maatregelen om
voor hen meer gelijke kansen te cretren falen. Voorkeursbehandeling kan
dan als uiterst middel bewerkstelligen dat er (nog) kansen op een baan



262

voor hen bestaan. (Zie paragraaf 6.3.1.)
In deze redenering voor voorkeursbehandeling kan ook een utilistisch

argument aanwezig zijn: een geintegreerde samenleving is een betere samen-
leving, omdat ieder daar profijt van heeft. Deze en andere utilistische
redeneringen zijn moeilijk als zelfstandige rechtvaardiging voor het geven
van een voorkeursbehandeling te hanteren, omdat er ook grote nadelen
kunnen kleven aan het geven van een voorkeursbehandeling. (Zie paragraaf
6.3.2.) Utilistische overwegingen die een band hebben met rechtvaardigheids-
overwegin en wegen eerder tegen mogelijke nadelen van voorkeursbehan-
deling op.

Vervolgens heb ik (in paragraaf 6.4) betoogd dat de terugkijkende rede-
nering niet te beperkt moet worden uitgelegd. Aan alle personen die direct
gediscrimineerd zijn of door indirecte discriminatie ongetijke kansen hebben
gehad, dient compensatie verschaft te worden, zodat zij alsnog hun recht
op gelijke kansen zoveel mogelijk kunnen effectueren. Het evenwicht van
lusten en lasten is ten nadele van hen verstoord; compensatie is dus gebo-
den. Dit recht op compensatie steunt niet op een zuiver terugkijkende, noch
op een zuiver vooruitkijkende redenering, maar op een combinatie van
beide. Het is een claim die steunt op het recht op een effectieve, procedu-
rele gelijkheid van kansen. Een efectieve gelijkheid van kansen veronder-
stelt dat voor ieder de feitelijke voorwaarden zijn vervuld voor de ontplooi-
ing van zijn talenten door middel van zijn inspanningen. (Zie paragraaf 5.5.)
Wettelijke en maatschappelijke barritres die een dergelijke ontplooiing in
de weg staan, dienen te worden verwijderd. In de nadruk die het recht op
een effectieve gelijkheid van kansen legt op het afwezig zijn van deze
barrieres, is het resultaatgericht. Indien deze barribres niet zijn verwij-
derd, hebben degenen die erdoor gehinderd zijn een recht op compensatie,
op (zoveel als mogelijk) herstel van de gelijkheid van kansen. Die compen-
satie kan alleen gegeven worden door die personen nu betere kansen te
geven. Het recht op compensatie van verloren kansen heeft aldus tegelijk
een terugkijkende en een vooruitkijkende kant.

Dit recht op compensatie steunt niet op een zuiver terugkijkende rede-
nering, omdat het niet slechts uitgaat van geidentificeerde inbreuken op
een recht, waarvoor de dader rechtsherstel heeft te verschaffen als betrof
het een inbreuk op een privaatrechtelijk recht die vereffend moet worden,
ongeacht de maatschappelijke gevolgen daarvan. Het recht op een effectieve
gelijkheid van kansen geldt tegenover de samenleving als geheel. Dat im-
pliceert dat ook ongeidentificeerde inbreuken'2 crop, kenbaar aan de effec-
ten ervan die nu nog doorwerken, gecompenseerd moeten worden. Compen-
satie is dan niet zozeer gericht op het recht zetten van een oorspronkelijke
situatie, als wel op het bewerkstelligen van een bepaald maatschappelijk

1.  Zie hierover verder par. 75.
2. 'Inbreuken' tussen aanhalingstekens, omdat het vaak niet om handelingen van

personen pat.
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resultaat (nu en in de toekomst), nametijk meer kansen voor al die personen
van wie het zeer aannemelijk is dat ze te lijden hebben gehad van directe
of indirecte discriminatie, opdat ze een betere kans op een positie hebben
tegenover anderen, die geen maatschappelijke barritres op hun weg vonden.

Een gevolg van die verbeterde kansen is dat de personen om wie het gaat
beter vertegenwoordigd zijn in maatschappelijke posities. Een betere ver-
tegenwoordiging van die personen wordt nagestreefd, omdat ze ongelijke
kansen hebben gehad.

Dit recht op compensatie is ook niet zuiver vooruitkijkend, omdat het
hier niet in de eerste plaats gaat om het bewerkstelligen van een even-
redige vertegenwoordiging van een groep, of om het opheffen van nu be-
staande wettelijke en maatschappelijke barritres voor de leden van een
groep. Het gaat hier juist om het herstel van door (vaak indirecte) dis-
criminatie verloren kansen van sommigen en het betreft dus compensatie
voor reeds opgelopen nadelen van bepaalde personen. Deze nadelen zijn
verbonden met de geschiedenis van personen en kleven daarom aan hen zelf.
Als zij trachten een baan te krijgen, worden ze door die nadelen gehinderd,

hoewel ze (nu) wellicht niet door externe wettelijke en/of maatschappelijke
barritres gehinderd worden. Het Duitse Bundesverfassungsgericht zit naar
mijn mening ook op het spoor van een dergelijk compensatiebegrip: het
streven naar feitelijke gelijkheid of naar evenredige vertegenwoordiging als
zodanig is niet een voldoende reden voor het hanteren van een prima facie
irrelevant criterium; een dergelijk criterium mag wel gebruikt worden ter
compensatie van een aannemelijk gemaakte inbreuk op een recht van per-
sonen die met dat criterium zijn aan te duiden. Het criterium is dan rele-
vant gemaakt door de rechtsinbreuk.3

3. In paragraaf 3.3 is cen uitspraak van het Bundesverfassungsgericht besproken
die handelde over het bcvoordelen van vrouwen door voor hen de pensiocngerech-
tigde leeftijd te verlagen tot zestig jaar, terwijl die voor mannen op 65 jaar ge-

handhaafd blijft. Het Bundesverfassungsgericht overwoog dat hier een prima-facie
irrelevant kenmerk ('vrouw-zijn') gehanteerd mag worden omdat het cen 'sozialstaat-

lich motivierten typisierenden Ausgleich von Nachteilen' die verband houden met

dat kenmerk, betreft. (BVerfG 74, 163, 180) Deze ongelijke behandeling is geoorloofd
omdat het ecn compensatie van gcleden nadelen beoogt, ook al is niet per betrokken

persoon vastgesteld of er wel nadeel is geleden, en, zo ja, hoc groot het nadeel is.

Er wordt vanuit gegaan dat vrijwel alle workende vrouwen die in deze tijd de

zestig-jarige leeftijd bereiken, lange tijd dubbel belast zijn geweest door werk en
huishouding, in tegenstelling tot veruit de meeste mannen. (BVerfG 74, 163, 171)
Daarvan mag uitgegaan worden, ten cerste, omdat tot 1976 het Duitse familierecht

de vrouw verplichtte om de huishouding te doen en toestemming te vragen aan

haar echtgenoot om te gaan werken; ten tweede, omdat de werkelijkheid deze rol-
verdeling overvioedig te zien geeft. (BVerfG 74, 163, 168) Er zou dus gezegd kunnen

worden dat in dit geval een 'arguable violation' van het recht op gelijke behande-

ling van alle (oudere) vrouwen heeft plaatsgevonden. Een geschikte vorm van com-
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In het algemeen is voor veel inbreuken op het recht op een effectieve
gelijkheid van kansen voorkeursbehandeling een geschikt middel van com-
pensatie. Veelal zijn door die inbreuken kansen op een baan (of op een
onderwijsplaats) verloren gegaan. Een voorkeursbehandeling nu verbetert
die kansen en is dus in veel gevallen zinvol.

Deze rechtvaardiging van voorkeursbehandeling als compensatie voor een
inbreuk op een distributief beginsel sluit de eerder erkende rechtvaardigin-
gen van voorkeursbehandeling op grond van zuiver terugkijkende en op
grond van zuiver vooruitkijkende redeneringen in. Voor de eerste zal dat
duidelijk zijn. Maar ook de zuiver vooruitkijkende redenering, die voor-
keursbehandeling van leden van een ernstig ondervertegenwoordigde groep
rechtvaardigt, is uiteindelijk een subspecies van de compensatieredenering:hoewel ook hier het terugkijkende perspectief relevant is om te bepalen
wat de oorzaken zijn van de ernstige ondervertegenwoordiging, is het in
het geval van een zeer kansarme en gemarginaliseerde maatschappelijke
groep niet (meer) noodzakelijk om vast te stellen welke teden van de groep
in het verleden onterecht kansen hebben verloren, omdat het zeer waar-
schijnlijk is dat alle leden van de groep met sterk in aantal en omvanggereduceerde kansen te maken hebben (gehad). De ernstige ondervertegen-
woordiging van die groep volstaat om dat voldoende aannemelijk te maken.4
Hoewel een nader onderzoek naar de aard van de ongelijkheid van kansen
dus altijd noodzakelijk is, overheerst in dit geval het (korte termijn-) doel
dat de maatschappelijke participatie van de groep verbeterd wordt.

Indien een maatschappelijke groep als geheel ernstig ondervertegenwoor-
digd is, speelt het probleem van een mogelijke 'overinclusion' ook niet.
Alle leden van de groep kunnen een voorkeursbehandeling krijgen en zij
kunnen met behulp van het groepskenmerk worden aangeduid. Indien voor-
keursbehandeling gerechtvaardigd wordt op een andere grond dan dat de
groep als geheel ernstig ondervertegenwoordigd en gemarginaliseerd is, kan
het probleem van 'overinclusion' wei een rol spelen. Hoe minder een groep
als geheel (ernstig) ondervertegenwoordigd is, des te meer zal aannemelijk
gemaakt moeten worden dat leden van de groep recht hebben op compen-
satie vanwege onterecht verloren kansen, en zal de voorkeursbehandeling
beperkt moeten blijven tot de leden van de groep van wie dat aannemelijk
is gemaakt. In dat geval moet bet voorkeursbeleid dus niet zonder meer op
de hele groep gericht worden.

pensatie voor die dubbele belasting, die ecn groot berocp heeft gedaan op de krach-
ten van werkende vrouwen, is hen op jongere leeftijd pensioen toe te kennen.
4. Vergelijk de opmerking van rechter Marshall in de Bakke-zaak:  It is unnecessary
in 20th century America to have individual Negroes demonstrate that they have
been victims of racial discrimination; the racism of our society has been so per-
vasive that none, regardless of wealth or position has managed to escape its im-
pact: (438 U.S. 265,400.)
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7.3 Welke groepen?

Bij het beantwoorden van de vraag wie, gezien de hierboven erkende moge-
lijke doeleinden van voorkeursbehandeling, in aanmerking komt voor een
voorkeursbehandeling, dient ook bepaald te worden welke vervangende
kenmerken gebruikt mogen worden om die personen te identificeren. Een
prima facie irrelevant kenmerk mag alleen als administratieve grondslag
voor een voorkeursbeleid gebruikt worden indien er een zeer grote cor-
relatie bestaat met de rechtvaardigende grondslag. De belangrijkste reden
hiervoor is dat door een 'overinclusief voorkeursbeleid vaak ten onrechte
de claims van anderen op een positie gepasseerd worden, en de claims van
degenen die met recht een voorkeursbehandeling zouden dienen te krijgen,
minder vaak gehonoreerd worden. (Zie paragrafen 6.5 en 6.6.)

Welke groepen zouden in Nederland in aanmerking komen voor een
voorkeursbehandeling? Deze vraag heeft in belangrijke mate empirische
aspecten, namelijk voor zover geoordeeld moet worden over de correlatie
tussen de rechtvaardigende grondslag en de administratieve grondslag van
een voorkeursbeleid. Deze empirische kant van de vraag staat in deze
beschouwing niet centraal. Ik heb geen diepgaand onderzoek gedaan naar
de omvang van directe en indirecte discriminatie in Nederland, noch naar
de mate van integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Niettemin is er
wel iets, op grond van algemeen toegankelijke gegevens, over te zeggen.

Bij gehandicapten speelt het probleem van 'overinclusion' en 'underin-
clusion' niet. Andere dan specifiek op het bevorderen van het aanstellen
van gehandicapten gerichte middelen kunnen de voor hen bestaande barrit-
res (blijkbaar) niet afdoende bestrijden. Ik heb al aangegeven dat een
voorkeursbehandeling in hun geval gerechlvaardigd kan zijn.

Komen leden van etnische minderheden in aanmerking voor een voor-
keursbehandeling? Voordat deze vraag beantwoord kan worden moet eerst

bepaald worden welke groepen daar onder allen. Als vervolgens geconclu-
deerd wordt dat alle of sommige groepen voor voorkeursbehandeling in
aanmerking komen, moet bepaald worden wie precies tot die groepen be-
horen. Dit vast te stellen levert ree(is niet te onderschatten problemen op.

Het is in ieder geval zo dat personen met een Marokkaanse, Turkse,
Indonesische, Surinaamse, of Antilliaanse afkomst etnische minderheidsgroe-

pen vormen. Maar er zijn nog vele andere groepen die de status van et-
nische minderheid (kunnen) claimen. Zo bijvoorbeeld Chinezen, Pakistanen
en Palestijnen. In beginsel moct van al deze groepen bepaald worden of ze
een zeer kansarme, gemarginaliseerde groep zijn, of dat hun leden te maken
hebben gehad met (directe of indirecte) discriminatie. Voor de meeste van

deze groepen zal een van beide, zo niet vaak beide gelden. Van de meeste

van de eerst genoemde groepen is dat aannemelijk gezien hun geschiedenis
hier in Nederland, gezien de wijze waarop en de mate waarin ze vertegen-
woordigd zijn in maatschappelijke functies, gezien de wijze

waaror ze vaak
worden behandeld, en gezien hun sociale positie in het algemeen.  Voor al

5. Vgl. Bovenkerk, p. 117-120.
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te makkelijke en dus ongenuanceerde generalisaties moet echter gewaakt
worden. Zo vormen de Antillianen wellicht een uitzondering; zij zijn niet
als groep ernstig ondervertegenwoordigd, en hebben niet allen met ongelijke
kansen te kampen gehad. Voor zover de genoemde groepen wel ernstig
ondervertegenwoordigd zijn en/of hun leden ongelijke kansen hebben (ge-
had), is een voorkeursbehandeling van hen gerechtvaardigd.

Van sommige groepen etnische minderheden zou gezegd kunnen worden
dat ze ook in een groepsinterne cirkel van kansarmoede gevangen zitten:
ook al zou alle discriminatie van hen nu gestopt worden, dan nog zullen de
nadelige effecten ervan blijven doorwerken tot in volgende generaties toe,
omdat ze geincorporeerd zijn in hun dagelijks leven. Dit geldt misschien in
het bijzonder voor veel van degenen met een Marokkaanse afkomst en wet-
licht ook voor velen met een Turkse afkomst. Een voorkeursbehandeling
van hen zou bij kunnen dragen aan het doorbreken van die cirkel, gezien
het mogelijke 'trickle down-effect' van het geven van voorkeursbehandeling.
(Zie paragraaf 6.3.1.) Het doorbreken van die cirkel van kansarmoede leidt
er mogelijk toe dat zij en hun nakomelingen beter integreren in de Neder-
landse samenleving.

Voorkeursbehandeling van etnische minderheden zou (mede om deze
laatste reden) niet beperkt behoeven te blijven tot voorkeursbehandeling
bij banen. Met name door middel van het (hoger) onderwijs zou een betere
integratie van gemarginaliseerde groepen bereikt kunnen worden. Het zou
dan ook juist zijn als bevorderd werd dat de geschikten onder hen zoveel
mogelijk onderwijs blijven volgen, en ook hoger onderwijs succesvol door-
lopen. Voorkeursbehandeling kan daarbij een rol spelen in de vorm van het
reserveren van een aantal plaatsen voor hen bij studierichtingen waarvoor
een studentenstop geldt.

Sloot is (in 1986) van mening dat etnische minderheden (nog) niet een
zodanige onderklasse vormen, dat het middel van voorkeursbehandeling moet
worden ingezet.6 Andere middelen ter integratie van hen zouden nog onvol-
doende beproefd zijn. Deze andere middelen (zoals het verbeteren van de
Nederlandse taalvaardigheid) dienen niet aan de kant gezet te worden, want
Ze kunnen zeker resultaten opleveren. Ik meen echter dat in ieder geval
aan de groepen etnische minderheden die geheel gemarginaliseerd dreigen
te raken, voorkeursbehandeling gegeven moet worden. De ernstige onder-
vertegenwoordiging van die groepen neemt nog stee(is niet af, ondanks het
bestaan van talloze maatregelen. Het inzetten van voorkeursbehandeling is
dus noodzakelijk geworden. Bovendien is het zeer aannemelijk dat zeer
velen van hen recht op compensatie hebben voor door (directe en indirecte)
discriminatie verloren kansen. Voor sommige groepen geldt daarnaast dat
een voorkeursbehandeling wellicht helpt een cirkel van kansarmoede te
doorbreken. Slechts indien blijkt dat de aan hen gegeven voorkeursbehande-
ling onevenredig grote nadelen oproept, dient het niet of, naar omstandig-

6.  Sloot (1986), p. 289 e.v.
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heden, op bescheiden manier, te worden aangewend. (Zie paragrafen 6.3.2
en 7.5.)

Is het gerechtvaardigd dat vrouwen een voorkeursbehandeling krijgen? Het
is onbetwistbaar dat vrouwen tot ver in deze eeuw op talloze manieren
zijn benadeeld, en niet in de laatste plaats door middel van wettelijke
bepalingen.7 Veel van de nu levende vrouwen hebben daarvan (direct of
indirect) ook nadeel ondervonden en dienen daarom gecompenseerd te wor-
den. Maar lang niet alle (nu levende) vrouwen hebben daarvan nadelen
opgelopen, en het is dus de vraag of het percentage dat wel nadelen heeft
opgelopen hoog genoeg is om voor alle vrouwen een voorkeursbehandeling
mogelijk te maken. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in banen is
niet een voldoende reden om aan te nemen dat alle nu levende vrouwen
substantieel ongelijke kansen hebben gehad. Daarbuiten zijn daar ook niet
voldoende overtuigende argumenten voor. Een groot aantal van de nu leven-
de vrouwen, waaronder het grootste deel van de jongere generaties, heeft
geen schade opgelopen als gevolg van directe of indirecte discriminatie.
Voor de jongere generaties vrouwen zijn er veel minder maatschappelijke
barritres geweest dan voor oudere generaties vrouwen. De jongere vrouwen
hebben in het onderwijs evenveel kansen gehad als mannen, hetgeen zich
weerspiegelt in het aantal jonge vrouwen met een hoge opleiding. Daarnaast
zijn de maatschappelijke weerstanden tegen het in dienst nemen van vrou-
wen in de laatste 15 jaar enorm afgenomen.

Vrouwen die voor de zeventiger jaren volwassen geworden zijn hebben
daarentegen nog te maken gehad met veel meer maatschappelijke weerstan-
den tegen de wens om een (hogere) opleiding te volgen of om een werk-
kring te gaan zoeken. Bovendien zijn velen belemmerd geweest door de vol-
strekte afwezigheid van kinderopvang en andere ouderschapsvoorzieningen.
Ook al hebben ze een behoorlijke opleiding genoten, vaak is het onmogelijk
geweest om een baan te gaan zoeken, en anders wel om een baan te krij-
gen. Om die redenen missen ze nu de ervaring die gevraagd wordt van de
meeste sollicitanten. Er is dus veel te zeggen voor de stelling dat de oudere
generaties vrouwen ongelijke kansen hebben gehad, en dat met name dege-
nen die nu (pas of weer) een baan zoeken een recht op compensatie hebben.
Een voorkeursbehandeling voor her- of nu pas intredende vrouwen geboren
voor 1950 zou daarom terecht kunnen zijn. Het verzachten of laten verval-
len van de ervaringseis voor hen zou daarvan deel kunnen uitmaken. Daar-
naast is het (voor iedereen) van belang, dat er een verbod komt op het
discrimineren naar leeftijd in personeelsadvertenties en bij aanstellingen.

Van de jongere generaties vrouwen wordt wel gezegd dat ze, ook al
hebben ze betere kansen dan oudere ooit gehad hebben, psychologische
schade hebben opgelopen en nog stee(is oplopen, omdat er nog steeds be-

7. Zo bcutte bijvoorbeeld het Algemene Rijksambtenarenreglement (ARAR) tot
november 1957 in art. 97 een ontslaggebod voor huwende vrouwen.
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paalde ideaaltypische, vrouwen benadelende, rolmodellen worden gepresen-
teerd in de media, in het onderwijs en in het dagelijks leven.8 Maar, ten
eerste is het een belediging van alle vrouwen die met genoegen een uit-
gebreide moederrol vervullen, om te zeggen dat ze psychologisch beschadigd
zijn. En ten tweede, ook at zou er sprake zijn van een zekere druk die
uitgaat van het als vanzelfsprekend presenteren van traditionele rolmodellen,
dat betekent nog niet dat (jonge) vrouwen tegenwoordig ongelijke kansen
hebben om hun talenten te ontplooien op een manier die hen zelf aanstaat.
Er zijn eerder tekenen dat in de laatste jaren die kansen steeds meer gelijk
geworden zijn.

Dit neemt niet weg dat er nog stee(is belangrijke barriares bestaan voor
vrouwen om te gaan werken en met name voor vrouwen die kinderen krij-
gen en verzorgen. Deze barriares omvatten het kostwinnersprincipe, dat
het accepteren van een relatief laag betaalde, part-time baan niet de moeite
waard maakt; het gebrek aan goede (ook na-schoolse) kinderopvang; het
gebrek aan goede regelingen voor ouderschapsverlof; het gebrek aan flexi-
biliteit in werktijden; en het gebrek aan mogelijkheden om (vooral hogere)
functies in deeltijd te vervullen. Dem barribres kunnen niet door middel
van voorkeursbehandeling geslecht worden: als vrouwen om deze redenen
niet solliciteren naar een baan, dan verandert voorkeursbehandeling daar
niets aan. Andere middelen moeten worden ingezet, en worden reeds in
belangrijke mate ingezet, om deze barritres weg te nemen. De ingezette
middelen beginnen reeds vruchten af te werpen, gezien de stijgende graad
van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Niettemin hebben ook jongere vrouwen, en met name degenen die kin-
deren verzorgen, nu nog steeds vaak te lijden van dem barritres. Om deze
reden lijkt het gerechtvaardigd dat niet alleen vrouwen geboren voor 1950,
maar alle herintredende vrouwen voorlopig de mogelijkheid hebben om een
voorkeursbehandeling te krijgen.

Dit levert echter geen reden op om aan alle vrouwen een voorkeursbe-
handeling te geven.9 Ook andere redenen zijn daarvoor naar mijn mening
niet aanwezig. (In paragrafen 5.4, 5.5, en 6.3.1 heb ik betoogd dat het
streven naar gelijke vertegenwoordiging van groepen op verschillende ni-
veaus als zodanig niet gerechtvaardigd is.) Vrouwen vormen geen kansarme
groep en bevinden zich (dus) ook niet in een cirkel van kansarmoede: zij
zijn bepaald niet een geisoleerde sociale groep, en de handicaps van (direc-
te of indirecte) discriminatie worden niet doorgegeven van moeder op
dochter. Indien de genoemde barridres geslecht zijn, en de vooruitzichten
daarvoor zijn niet ongunstig, dan zijn er voor vrouwen geen ongelijke
kansen om zich persoonlijk en maatschappelijk te ontplooien.

Dit alles impliceert niet dat het onterecht is als ernaar gestreefd wordt

8.  Phillips (1978), p. 303 en (1979), p. 7 en 15.
9. Vergelijk de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen van
23 okt. 1990, Deutsches Verwaltungsblatt 15 jan. 1991, p. 118-121; zie supra p. 108.
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ook wouwen (in het algemeen) aan te stellen in functies waarin zij tot nu
sterk ondervertegenwoordigd zijn. Andere vormen van positieve actie dan
voorkeursbehandeling kunnen daar belangrijk aan bijdragen. Voor alle maat-
schappelijke groepen, en dus ook voor vrouwen, dient te gelden dat de
omstandigheden waarin zij zich bevinden in belangrijke mate bepalend
moeten zijn voor de vorm van positieve actie die toegepast wordt.

Tot zover zijn de in het kader van voorkeursbehandeling meest genoemde
groepen aan de orde geweest. Hoe staat het met het gerechtvaardigd zijn
van het geven van een voorkeursbehandeling aan leden van andere groepen?
Is het geven van een voorkeursbehandeling aan homoseksuelen gerechtvaar-
digd? Naar mijn inzien is dat zeer moeilijk te rechtvaardigen. Homosek-
sualiteit is niet zonder meer, of zelfs in belangrijke mate niet, een uiterlijk
kenmerk. Om die reden kan niet vastgesteld worden of homoseksuelen feite-
lijk veel gediscrimineerd worden bij de toegang tot banen, en dus ook niet
of ze zo ernstig ondervertegenwoordigd zijn dat ze een maatschappelijk
buitengesloten groep zijn. Het is daarom ook niet aannemelijk te maken dat
(vrijwel) alle homoseksuelen te lijden hebben van ongelijke kansen. In de
meeste gevallen zullen zij immers een sollicitatieprocedure doorlopen als
ieder ander, en zal pas later eventueel iets blijken van een andere seksuele
voorkeur. Zolang niet aangetoond is dat homoseksuelen minder dan gelijke
kansen hebben (gehad), is een voorkeursbehandeling voor hen niet gerecht-
vaardigd.

Van veel langdurig werklozen zou gezegd kunnen worden dat ze een
kansarme groep vormen en zelfs dat ze in een cirkel van kansarmoede
terecht komen, waarvan de nadelen dreigen te worden doorgegeven aan hun
kinderen. Nu is het vooralsnog niet aannemelijk dat in Nederland langdurig
werklozen die niet behoren tot etnische minderheden, een zodanig kansarme
groep vormen dat er een maatschappelijke onderklasse dreigt te onstaan.
Andere middelen dan voorkeursbehandeling kunnen en moeten eerst nog
meer aandacht krijgen, zoals het bevorderen van het volgen van (her-)scho-
lingsprogramma's. Ook is het zeer moeilijk aannemelijk te maken dat de
meesten van hen (anders dan etnische minderheden en vrouwen) onterecht
kansen verloren hebben. Niettemin kan er een situatie ontstaan dat in hun

geval wel van een maatschappelijke onderklasse gesproken moet worden.
Dan zal ook voorkeursbehandeling ingezet kunnen moeten worden als middel
om althans sommigen van hen aan een baan te helpen en zo een zich
uitbreidende cirkel van kansarmoede te (helpen) doorbreken.

Ook van eventuele andere ondervertegenwoordigde groepen dient, al-
vorens zij aanspraak kunnen maken op een voorkeursbehandeling, aange-
toond te worden dat zij gemarginaliseerd dreigen te raken, zonder dat
andere middelen dat kunnen verhinderen, of dat (vrijwel) al hun leden te

kampen hebben (gehad) met een substantiele ongelijkheid van kansen.
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7.4 Welke voorkeursbehandeling?

Ten aanzien van degenen die terecht een voorkeursbehandeling zouden kun-
nen krijgen, rijst vervolgens de vraag welke vorm van voorkeursbehandeling
gerechtvaardigd is. In paragraaf 6.6 is geconcludeerd dat het openstellen
van functies uitsluitend voor leden van een bepaalde maatschappelijke groep
alleen in een noodgeval gerechtvaardigd is, en het hanteren van strikte
quota alleen indien opgelegd aan een werkgever die aan grove discriminatie
schuldig bevonden is. Van een noodgeval is met betrekking tot de besproken
groepen geen sprake.

De algemene toepassing van de minder sterke vormen van voorkeursbe-
handeling ten behoeve van doelgroepen kan wel gerechtvaardigd zijn. De
lichtste vorm van voorkeursbehandeling bij banen is het geven van een
voorkeursbehandeling 'bij gelijke geschiktheid'. Deze vorm van voorkeurs-
behandeling ontmoet de minste bezwaren. In dit geval dient alleen een
nadere afweging gemaakt te worden, indien de kandidaat die niet in aan-
merking komt voor de voorkeursbehandeling (ook) op sociale gronden een
zekere claim op de positie kan doen gelden. Een claim op voorkeursbehan-
deling kan nooit volledig onaantastbaar zijn voor een claim op sociale
gronden van een (gelijk gekwalificeerde) ander. Er dient wat dat betreft
naar 'Einzelfallgerechtigkeit' gestreefd te worden. (Zie paragraaf 6.6.1)

Twee andere kwesties roepen meer problemen op. In hoeverre is een
voorkeursbehandeling gerechtvaardigd die er toe leidt dat een minder dan
de meest geschikte persoon aangenomen wordt? En in hoeverre mogen
werkgevers verplicht worden om een voorkeursbeleid te voeren?

Wanneer mag een voorkeursbehandeling leiden tot het aanstellen van
een minder dan de meest geschikte persoon? In het geval van functies of
opleidingsplaatsen waar in belangrijke mate een 'fixed level of competence'
volstaat, kan iedere persoon die geschikt is de functie uitoefenen of de
opleidingsplaats benutten. Omdat een betere geschiktheid hier niet of nau-
welijks van belang is, zal zonder anderen onrecht te doen gekozen kunnen
worden voor iemand die in aanmerking komt voor een voorkeursbehandeling
indien die persoon aan de (minimate) geschiktheidseisen voldoet. Er is hier
geen groot verschil met het geven van een voorkeursbehandeling 'bij gelijke
geschiktheid'. Wel geldt natuurlijk ook hier de eis dat de 'Einzelfallgerech-
tigkeit' niet uit het oog verloren mag worden. Bovendien dienen er voor
personen die niet tot een doelgroep behoren voldoende mogelijkheden over
te blijven om een baan te krijgen die past bij hun kwaliteiten.

In het geval van functies of opleidingplaatsen waarvoor een 'open-ended
degree of excellence' relevant is, gelden andere normen. (Zie paragraaf
6.6.1) De werkgever heeft er belang bij om dan de beste persoon in dienst
te nemen, personen met de beste kwalificaties hebben een zekere claim op
de positie, en de samenteving heeft er een zeker recht op dat de meest
geschikte personen worden aangesteld, dan wel tot vakspecialisten worden
opgeleid. Deze claims gaan niet zonder meer voor; ze zullen moeten worden
afgewogen tegen de claims van degenen die in aanmerking komen voor een
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voorkeursbehandeling. Dat kan niet anders dan per concreet geval beoor-
deeld worden.

In sommige gevallen zal ook dan gekozen kunnen worden voor het iets
minder gekwalificeerde lid van een doelgroep. Hoe kleiner het verschil
tussen kandidaten in het voldoen aan de functievereisten, des te makkelijker
zal een voorkeursbehandeling kunnen worden gegeven. Voorts zijn niet
altijd alle functievereisten even relevant. Zo wordt soms aan de lengte van
de opgedane ervaring van kandidaten veel gewicht toegekend, hoewel die
niet een directe band heeft met de geschiktheid voor de functie. Bovendien
levert alleen 'het vervuld hebben van een taak in een vorige functie' in
het algemeen, zonder dat er sprake is van een bijzondere taakvervulling,
nauwelijks een verdienste-claim op die zou kunnen opwegen tegen de claim

van personen die in aanmerking komen voor een voorkeursbehandeling. Met
name het ervaringsvereiste voor aanstellingen verdient het om uitgebreid
tegen het licht gehouden te worden.

Er dient evenwel oog gehouden te worden voor een mogelijk maatschap-

pelijk nadeel, namelijk voor het verschijnsel dat in sommige gevallen een
relatief klein verschil in competentie een groot verschil in het niveau van

de prestaties kan betekenen, zoals in het geval van chirurgen en piloten.
In deze gevallen zal een voorkeursbehandeling voor een kandidaat die
minder geschikt is dan de meest geschikte nauwelijks te rechtvaardigen zijn.

In hoeverre kunnen werkgevers verplicht worden een voorkeursbehandeling
te geven? Een dergelijke verplichting kan in ieder geval slechts opgelegd
worden onder respectering van (de essentie van) fundamentele rechten. (Zie
paragraaf 6.6.2) Het algemeen opleggen van strikte quota, waarvan op
straffe van sanctie, onder geen voorwaarde mag worden afgeweken, is alleen

onder zeer bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd, die zich in het
algemeen in Nederland volstrekt niet voordoen. Indien voor de rechter het

bewijs wordt geleverd dat een individuele werkgever zich aan (directe)
discriminatie heeft schuldig gemaakt, zou in zijn geval sprake zijn van
zo'n bijzondere omstandigheid, en zou een verplicht strikt quotum, onder-

steund door een sanctie, kunnen worden opgelegd.
In het algemeen moet ten aanzien van het verplicht opleggen van voor-

keursbehandeling met het volgende rekening worden gehouden. Ten eerste

is het opleggen van een dergelijke verplichting minder gerechlvaardigd

naarmate de werkgever een kleiner aantal personeelsleden in dienst heeft.

Naarmate een bedrijf of instelling groter is, en naarmate een bedrijf of

instelling meer het algemeen belang dient, is een dergelijke verplichting
makkelijker te rechtvaardigen. Ten tweede kan een dergelijke verplichting

alleen gerechtvaardigd worden, indien op de arbeidsmarkt voldoende voor
de functies in kwestie geschikte leden van de doelgroepen aanwezig zijn.

Een werkgever kan niet gedwongen worden tot het inhuren van te weinig

geschikt personeel. Dat betekent dat een dergelijke verplichting alleen aan-

vaardbaar is, nadat voldoende investeringen gedaan zijn in het bijbrengen
van noodzakelijke kwalificaties van beoogde personen. Ten derde, een
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verplichte voorkeursbehandeling voor functies waarvoor een 'open-ended
degree of excellence' vereist is, zat moeilijk te rechtvaardigen zijn, ook al
is er een behoortijk aantal minimaal geschikte personen van de doelgroep
op de arbeidsmarkt. Met name voor deze functies kan van de werkgever
niet meer dan een 'good faith effort' verwacht worden.

Met inachtneming van deze opmerkingen zou het in beginsel niet onge-
rechtvaardigd zijn om grote particuliere werkgevers te verplichten ten
behoeve van een doelgroep een plan van positieve actie op te stellen,
waarbinnen voorkeursbehandeling mogelijk is, met eventueel daaraan verbon-
den streefcijfers. Het van bovenaf opleggen van streefcijfers (in Duitsland
'flexibele Quoten' genoemd) dient met grote terughoudendheid te gebeuren.
Van werkgevers mogen serieuze inspanningen verwacht worden om personen
uit de doelgroep(en) in dienst te nemen, maar alleen in het geval van
functies waarvoor een voldoende geschiktheid volstaat en waarvoor vol-
doende geschikte personen uit de doelgroep(en) op de arbeidsmarkt zijn,
mag daarvan op korte termijn resultaat verwacht worden. Indien blijkt dat
een werkgever in dit geval ernstig tekort schiet in het verminderen van
een grote ondervertegenwoordiging van een doelgroep, is het opleggen van
streefcijfers met een daaraan gekoppeld sociaal (of positief) actieplan
gerechtvaardigd. Niets staat de overheid in de weg om alvorens (wettelijke)
verplichtingen te stellen, werkgevers te bewegen tot het geven van een
voorkeursbehandeling aan doelgroepen door middel van het stellen van
voorwaarden bij het geven van subsidies en bij het verlenen van vergun-
ningen en overheidsopdrachten.

Ook staat de overheid niets in de weg om instellingen van hoger onder-
wijs te verplichten om bij het werven van studenten een voorkeursbehande-
ling te geven aan leden van ernstig ondervertegenwoordigde groepen et-
nische minderheden. (Zie ook paragraaf 53) Slechts met betrekking tot de
zeer specialistische (eind-)opleidingen bestaan daar bezwaren tegen: de best
gekwalificeerde kandidaten hebben een sterke claim om toegelaten te wor-
den, en de samenleving als geheel heeft er een zeker recht op om de meest
specialistische functies door de best gekwalificeerden te laten vervullen.
Bij de overige (hogere) opleidingen zou, bijvoorbeeld vanwege een studen-
tenstop, ook quotering aanvaardbaar zijn.

Is het terecht dat ook daadwerkelijk verplichtingen tot het geven van
voorkeursbehandeling onder de voorwaarden zoals hier geschetst, aan par-
ticuliere werkgevers en instellingen van hoger onderwijs worden opgelegd?
Naar mijn oordeel wel aan particuliere werkgevers ten behoeve van gehan-
dicapten. Voor etnische minderheden zou, waar no(iii een reservering van
hoger-onderwijsplaatsen terecht zijn. Het aan particuliere werkgevers ver-
plicht opleggen van het geven van voorkeursbehandeling aan etnische min-
derheden dient naar mijn mening pas te geschieden indien blijkt dat andere
maatregelen om particuliere werkgevers te bewegen tot het geven van
voorkeursbehandeling aan etnische minderheden, falen. Omdat de voorzie-
ningen voor vrouwen reeds sterk aan het verbeteren zijn, lijkt een ver-
plichting voor particuliere werkgevers om meer (herintredende) vrouwen in
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dienst te nemen een veel te zwaar instrument.
Indien het noodzakelijk is dat deze verplichtingen worden opgelegd, dient

het besluit daartoe in ieder geval genomen te worden door de wetgever.
Sancties kunnen naar mijn mening alleen gesteld worden op het niet

leveren van een 'good faith effort'. Het bewijs dat er niet een dergelijke
inspanning is geleverd, kan niet alleen gelegen zijn in een niet verbeterde
vertegenwoordiging van deze groepen in het personeelsbestand; er dient
ook aangetoond te zijn dat er voldoende geschikte potentiele werknemers
uit die groepen op de lokale dan weI regionale arbeidsmarkt aanwezig zijn
(geweest).

Indien een voorkeursbehandeling gegeven wordt, en zeker indien deze ver-
plicht wordt gesteld, moet vaststaan gedurende welke tijd de voorkeurs-
behandeling kan respectievelijk moet worden gegeven, en wanneer welke

streefcijfers te bepalen.
De aan te houden tijdsduur is afhanketijk van de rechtvaardiging van de

te geven voorkeursbehandeling. Dat betekent dat een voorkeursbehandeling
voor gehandicapten in beginsel niet in de tijd beperkt is. Voor het geven

van voorkeursbehandeling aan de in aanmerking komende groepen etnische
minderheden betekent het dat voorkeursbehandeling niet meer gegeven dient

te worden op het moment dat zij geen kansarme en maatschappelijk buiten-
gesloten groepen meer vormen. Dat betekent dat een groot aantal van hen
via opleidingen en banen een plaats in de samenleving moet hebben verwor-
ven, en dat de maatschappelijke vooruitzichten van de aankomende generatie
van hen sterk verbeterd moeten zijn. Dat tijdstip lijkt voorlopig nog ver in
de toekomst te liggen. Onder deze omstandigheden lijkt het aanbevelens-
waardig om voorlopig voor een periode van een aantal (bijvoorbeeld tien)
jaren het geven van een voorkeursbehandeling onder de voorwaarden zoals
geschetst, toe te staan respectievelijk te bevorderen, en tegen het verstrij-
ken van die tijd opnieuw een afweging te maken.

Hetzelfde geldt in beginsel voor vrouwen. In ieder geval in de komende
tien jaar zullen nog zeer veel herintredende vrouwen belemmerd worden
in hun persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing vanwege inadequate
ouderschapsvoorzieningen. Tegen het verstrijken van die tijd zal een nieuwe

afweging gemaakt moeten worden.
Het vaststellen van streefcijfers is alleen van belang als het duidelijk is

dat een werkgever meer dan gemiddelde inspanningen moet leveren om leden
van een doelgroep in dienst te nemen; het streefcijfer geeft dan een in-
dicatie voor de omvang van de te leveren inspanningen. (Het streven naar
een evenredige verdeling van banen over maatschappelijke groeperingen is
als zodanig immers niet een aanvaardbaar doel.) Het belang van het vast-
stellen van een streefcijfer is derhalve groter naarmate de ondervertegen-
woordiging van de doelgroep bij een werkgever groter is. Indien dan een
streefcijfer wordt vastgesteld, dient dat niet uitsluitend betrekking te
hebben op het gehele personeelsbestand, maar, voor zover mogelijk, uit-
gesplitst te worden naar functieniveaus. Het aantal voor een functie ge-
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schikte leden van een doelgroep op het relevante deel van de arbeidsmarkt
kan immers per functieniveau nogal verschillen. (Het relevante deel van de
arbeidsmarkt is dat deel van de arbeidsmarkt waar gewoonlijk voor de
betreffende functie geworven wordt.) Een streefcijfer zou (in percentages
uitgedrukt) gekoppeld kunnen worden aan het aantal voor een functie ge-
schikte leden van een doelgroep op het totaal aantal voor de functie ge-
schikte personen op het relevante deel van de arbeidsmarkt. Dit laatste
aantal is de referentiegroep.

De vergelijkingen tussen verschillende groepen moeten niet betrekking
hebben op te beperkte groepen, noch te strikt worden getrokken. Ook ver-
gelijkingen gebaseerd op 'de samenstelling van het team' zijn niet relevant
(tenzij een bepaalde samenstelling ervan relevant is voor de functie-uitoe-
fening), omdat ze te zeer uitgaan van het streven naar een proportionele
vertegenwoordiging van groepen in iedere 'arbeidscel' van de samenteving,
en aldus te weinig ruimte laten voor andere, belangrijkere overwegingen.

De beschamende discussie in de Barlaeus-affaire was voor een belangrijk
deel te wijten aan het feit dat men trachtte om op een te rigide wijze de
ondervertegenwoordiging van vrouwen en (dus) ook het streefcijfer te bepa-
len.10 Als een groep zo ernstig ondervertegenwoordigd is dat een voor-
keursbehandeling nodig is, dan blijkt dat uit een vergelijking met vele
referentiegroepen, en niet uit vergelijking met de ene wel en met de andere
niet. Als personen recht hebben op compensatie, dan is een eventuele
ondervertegenwoordiging van een groep bij een werkgever slechts van
marginaal belang. In de Barlaeus-affaire stond te zeer centraal het streven
naar een proportionele vertegenwoordiging van vrouwen in banen, en dat
werd uitgevoerd door middel van een ongerechtvaardigd strikte procedure.
Alleen al uit het feit dat men zich in allerlei bochten heeft moeten wringen
om de 'juiste' cijfers te produceren, blijkt dat men in het geven van deze
voorkeursbehandeling onvoldoende relevante criteria hanteerde.

Met dit soort irrelevante berekeningen nodigt de overheid bovendien
talloze andere maatschappelijke groepen uit om ook ingenieuze en preciese

10. Het uitsluiten van mannen voor het rectoraat van het Barlaeus Gymnasium werd

zelfs een keer gerechtvaardigd geacht door het feit dat de rector van het enige
andere gymnasium in Amsterdam onder gemeentelijk gezag een man is, en dat dus
de ondervertegenwoordiging van vrouwen honderd procent is. Andercn meenden dat

vergeleken diende k worden tussen het aantal rectoren van VWO-scholen in Am-
sterdam, inclusicf de niet onder gemeentelijk gezag staande, en het percentage
vrouwelijk docenten op gemeentelijke scholen, of dat juist het aantal directeuren
en rectoren van alle middelbare scholen in Amsterdam als uitgangspunt genomen
mocst worden. De rechter besliste dat vergekken diende te worden tussen het
landelijke percentage vrouwelijke rectoren en directeuren op VWO-scholen en het
percentage vrouwelijke docenten op gemeentelijke scholen. Op grond van die ver-
gelijking meende hij dat het uitsluiten van mannelijke kandidaten geoorloofd was.
Zie over deze en soortgelijke vergelijkingen Olde Kalter, passim.
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berekeningen te maken om te bezien of ze wet gelijk vertegenwoordigd

zijn. Het streven naar een doorzichtiger, eenvoudiger en met name meer op
beginselen gericht overheidsoptreden is daarmee niet gediend.

Overigens behoeft een voorkeursbehandeling niet beperkt te blijven tot
aanstellingen. Zoals nogal eens gebeurt in de Verenigde Staten zijn ook
maatregelen ter bescherming van doelgroepen bij ontslag van omvangrijke
aantallen personeelsleden mogelijk. Deze beschermingsconstructies kunnen
in CAO's in het leven geroepen worden. Een van die constructies, die hier
en daar al bestaat, is het optellen van verzorgingstijd bij de ervarings-
jaren van personeelsleden die in een periode uitsluitend voor hun (jonge)
kinderen hebben gezorgd.

7.5 Welke (overige) nadelen?

Behalve nadelen voor medekandidaten en voor werkgevers, kunnen er nog
andere nadelen aan het geven van een voorkeursbehandeling kleven. Dit
kunnen zijn nadelen voor de samenleving als geheel en nadelen voor de
leden van de groepen die een voorkeursbehandeling krijgen.

Voor de samenleving als geheel is een mogelijk nadeel van het geven

van voorkeursbehandeling aan leden van etnische minderheden dat het
antagonisme in de samenleving juist toeneemt. (In mindere mate geldt het-
zelfde voor het geven van voorkeursbehandeling aan (herintredende) vrou-
wen.) Dat zou kunnen gebeuren als men meent dat zij ten onrechte een
voordeel krijgen, of als men hen stigmatiseert op grond van de opvatting
dat ze zonder voorkeursbehandeling nooit zelf in staat zijn om een vol-
doende geschiktheid voor een functie te verwerven. Deze stigmatisering
zou tevens een belangrijk nadeel voor de leden van die groepen zelf bete-
kenen. (Zie paragraaf 6.3.2)

Tegen het bezwaar dat deze nadelige effecten van voorkeursbehandeling
optreden, zou kunnen worden aangevoerd dat de gedachte dat personen ten
onrechte een voorkeursbehandeling krijgen niet zo snel zal post vatten,
indien de rechtvaardiging van het geven van voorkeursbehandeling niet
geschiedt in termen van een te bereiken voordeel voor de samenleving als
geheel of voor een bepaalde groep in het bijzonder, of in termen van een
te bewerkstelligen gelijkheid tussen groepen, maar in termen van compen-
satie voor de effecten van discriminatie. Het is een eis van rechtvaardigheid
dat onrecht wordt rechtgezet. Indien dat de beweegreden is om voorkeurs-
behandeling te geven, zou de weerstand ertegen minder kunnen zijn. Dat

gerechtvaardigde redenen voor het geven van voorkeursbehandeling wel
geaccepteerd kunnen worden in de samenleving wordt bewezen in het geval

van het geven van voorkeursbehandeling aan gehandicapten. Het vermijden
van een 'overinclusion' zou hierbij een zeer belangrijke factor kunnen zijn.

Het vermijden van het oproepen van een stigmatiserende reactie wordt
voorts gediend door geen strikte quota toe te passen, niet uitsluitend te
werven onder leden van een doelgroep, en geen teden van doelgroepen te
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benoemen in functies waarvoor ze onvoldoende geschikt zijn. Vooral het
benoemen van te weinig geschikte leden van een doelgroep in functies
waarvoor een 'open-ended degree of excellence' gevraagd wordt, draagt
belangrijk bij aan stigmatisering van de hele groep. Dan wordt het tegen-
deel bereikt van het rolmodeleffect: sommigen zullen zich in hun oordelen
bevestigd zien.

Het ontstaan van schade aan het zelfrespect van personen die door
middel van voorkeursbehandeling een baan hebben gekregen, zal zich even-
eens niet snel voordoen, indien die personen beseffen dat ze terecht mede
door een voorkeursbehandeling een baan hebben gekregen. 'Terecht' in
twee betekenissen: ten eerste indien ze beseffen dat ze via de voorkeurs-
behandeling een herstel van gelijkheid van kansen krijgen; ten tweede
indien ze beseffen dat ze niet ongeschikt zijn voor de functie. In dat
laatste besef zullen ze zijn gesterkt indien ze op hun kwaliteiten zijn
beoordeeld en in(lien in de concurrentie met een in beginsel onbeperkt
aantal medekandidaten hun groepskenmerk niet meer dan een 'plus' is
geweest in de gehele afweging.

Niettemin dient men zich, in het bijzonder bij het vaststellen van een
voorkeursbeleid voor etnische minderheden, bewust te zijn van de mogelijke
nadelen die eraan verbonden zijn voor de samenleving als geheel en voor
die groepen zelf. De bevolking van de samenleving wordt voor langere tijd
doelbewust opgedeeld in verschillende categorieen. Van iedereen moet be-
paald worden tot welke categorie hij of zij behoort, en dat moet vervolgens
geregistreerd worden. Die indeling levert in grensgevallen grote problemen
op, en leidt gemakkelijk tot willekeur. Daarnaast leiden categorisering en
registratie gemakkelijk tot inbreuken op de privacy. Maar het grootste
nadeel is wel dat categorisering en registratie van etnische minderheden
voor langere tijd de allochtone afkomst van sommige Nederlanders benadrukt
en zo een maatschappelijke tweedeling in stand kan houden en integratie
bemoeilijken. De Amerikaanse ervaringen met voorkeursbehandeling voor
zwarten zijn wat dat betreft niet zeer gunstig. Het is met name om deze
reden dat men in de Verenigde Staten vaak terugschrikt voor het hanteren
van 'ras' of 'alkomst' als differentiatiecriteria van beleid. Ook goedbedoeld
beleid kan zeer ongewenste neveneffekten hebben. En het hanteren van
criteria als 'ras' en 'afkomst' heeft altijd als neveneffekt dat het naar die
kenmerken bestaande onderscheid tussen mensen benadrukt wordt. Mede om
deze reden leggen veel Amerikaanse rechters de 'strict scrutiny-test' aan:
het te dienen doel moet zeer dwingend zijn en niet met andere middelen te
bereiken, wil voorkeursbehandeling gerechtvaardigd zijn. Nu zijn de risico's
van het geven van een voorkeursbehandeling aan een minderheidsgroep in
de Verenigde Staten wellicht veel groter dan in Nederland, vanwege de tot
in het vrij recente verleden in de Verenigde Staten bestaand hebbende
'segregation'. Niettemin maken dit soort risico's en de mogelijke nadelen
van voorkeursbehandeling voor derden het noodzakelijk dat ook in Neder-
land een voorkeursbeleid gericht is op relevante doelstellingen en zorgvuldig
vorm gegeven wordt.
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Dat betekent dat er goede redenen dienen te zijn om over te gaan tot

het geven van een voorkeursbehandeling aan groepen etnische minderheden,
en dat de in aanmerking komende groepen etnische minderheden zo min

mogelijk 'overinclusief vastgesteld moeten worden. Voorts moeten geen
strikte quota gehanteerd worden en moeten overigens mathematische criteria
slechts met grote terughoudendheid gehanteerd worden. Bovendien moet het

geven van een voorkeursbehandeling gebonden worden aan een duidelijke
tijdslimiet. Omdat de genoemde nadelige gevolgen van categorisering en

registratie versterkt zullen optreden bij het invoeren van een wettelijke
verplichting om voorkeursbehandeling te geven aan etnische minderheden

(er moet dan immers een controle-apparaat in werking treden), is er reden

om het instrument van een wettelijke verplichting nog een tijdje in reserve

te houden (en indien gebruikt, op een terughoudende wijze te gebruiken),

in afwachting van de effecten van het vrijwillig geven van voorkeursbe-

handeling gecombineerd met een beleid dat zoveel mogelijk maatschappelijke
barritres voor leden van etnische minderheden beoogt weg te nemen. Dat
neemt niet weg dat de overheid in ondubbelzinnige termen moet vastleggen

aan wie en in welke vorm voorkeursbehandeling gegeven dient te worden,
waar het de overheid zelf betreft, en gegeven mag worden, indien vrijwillig
voorkeursbehandeling gegeven wordt.

Overige nadelen van voorkeursbehandeling voor de samenleving in de
vorm van gebrekkige produkten en dienstverlening zullen nauwelijks be-
staan, indien een kritische afweging tussen verschillende kandidaten nooit
uitgesloten wordt. Met het benoemen van te weinig geschikten wordt geen

persoon of groep geholpen, ontstaan nadelen voor de betrokken werkgevers
en voor de samenteving als geheel, wordt onrecht gedaan aan de goed ge-
kwalificeerden, en wordt (dus) de zaak waarvoor voorkeursbehandeling staat,
schade gedaan.

7.6 Besluit: voorkeursbehandeling in het Nederlandse recht

Het recht doen aan gelijkheid vereist dat recht gedaan wordt aan ieder
concreet individu, met inbegrip van zijn talenten, zijn handicaps, de inspan-

ningen die hij heeft verricht, de waarden die hij met anderen deelt. Het

garanderen van een effectieve, procedurele gelijkheid van kansen op per-
soonlijke en maatschappelijke ontplooiing is een belangrijk onderdeel van
het recht doen aan gelijkheid.

Gelijkheid van kansen is niet te bewerkstelligen door middel van het
toepassen van enkele algemene regels; een effectieve gelijkheid van kansen

vraagt om een gedifferentieerde benadering van mensen, ter realisering van

een evenwicht in relevante lusten en lasten. Het streven naar een dergelijk
evenwicht brengt mee dat er allerlei compensatiemechanismen dienen te
werken in een samenleving. Zij die gehinderd worden door handicaps dienen
gecompenseerd te worden; en ook zij die maatschappelijk waardevolle in-

spanningen hebben geleverd dienen gepaste erkenning daarvan te krijgen.
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Indien het evenwicht, bijvoorbeeld door discriminatie, wordt verstoord,
dient ook een compensatiemechanisme in werking te kunnen treden.

Voorkeursbehandeling is een manier om compensatie te verschaffen aan
hen die door de effecten van discriminatie kansen verloren hebben, en om,
als uiterst middel, kansen te creeren voor leden van een zeer kansarme en
gemarginaliseerde groep. In de twee minst sterke varianten kan voorkeurs-
behandeling ook een adequaat middel ter realisering van die doeleinden
zijn. Het met behulp van voorkeursbehandeling streven naar 'maatschap-
pelijke gelijkheid', naar de maatschappelijk gelijke vertegenwoordiging van
groepen zonder meer, of naar de, in de Nederlandse gelijke behandelings-
wetgeving genoemde, 'opheffing van feitelijke ongelijkheden' zonder meer,
roept grote onduidelijkheid op, of is, indien het beoogt duidelijk te zijn,
ronduit niet gerechtvaardigd. Het roept vooral vage beelden van rechtvaar-
digheid op, die echter evengoed kunnen dienen ter verwerkelijking van
groot onrecht. Een gerechtvaardigde maatschappelijke gelijkheid respecteert
(ook) zeer veel feitelijke ongelijkheden tussen individuen.

In de Amerikaanse rechtspraak wordt regelmatig beklemtoond dat het
opheffen van ongelijke vertegenwoordiging van groepen als zodanig ook
niet het doel van een voorkeursbehandeling moet zijn. Iedere uitspraak van
het Supreme Court over voorkeursbehandeling bevestigt, ten eerste, dat
voorkeursbehandeling op z'n minst een belangrijk doel moet dienen (waaron-
der meestal verstaan wordt het compenseren van de effecten van directe
en soms ook indirecte discriminatie), en, ten tweede, dat het een evenredig
instrument dient te zijn, dat wil zeggen dat in ieder geval geen voorkeurs-
behandeling aanvaardbaar is die de (grond-)rechten van anderen te zeer
beperkt. In de Duitse rechtspraakll met betrekking tot het gelijkheidsbegin-
sel en het 'Sozialstaatsprinzip' wordt ook beklemtoond dat niet gelijkheid
als zodanig het na te streven doel is, maar dat het gaat om het bewerkstel-
ligen van gerechtvaardigde maatschappelijke verhoudingen, waarvan feitelijke
gelijkheid soms een belangrijk element is; het gelijkheidsbeginsel drukt
vooral de zeer belangrijke gedachte van evenredigheid, van relatieve gelijk-
heid uit. Het gelijkheidsbeginsel bezit aldus een sociale dimensie (in samen-
hang met het streven naar distributieve rechtvaardigheid), maar redenerin-
gen die daarvan vertrekken dienen de subjectief-rechtelijke dimensie nooit
uit het oog te verliezen. Als het Bundesverfassungsgericht ooit over voor-
keursbehandeling moet oordelen, zal het dat ongetwijfeld in dit kader doen.

In Nederland wordt naar mijn mening te weinig vanuit dit kader gere-
deneerd, en aldus wordt het (grondwettelijk) gelijkheidsbeginsel onvoldoende
recht gedaan. Te gemakkelijk concluderen zowel de rechter als de Commis-
sie gelijke behandeling dat voorkeursbehandeling in het algemeen, en uit-
sluiting van (blanke) mannen en quotering in het bijzonder, gerechtvaardigd
zijn. (Zie paragraaf 1.4.3) Bovendien zijn, indien eenmaal tot voorkeursbe-

handeling is besloten, alle andere sociale overwegingen plots volledig onder-

11.   lin dc Duitse literatuur sluit daar veclal bij aan.
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geschikt aan het opheffen van 'feitelijke ongelijkheden' die er ten aanzien
van de (vermeende) doelgroepen bestaan. Zowel door de wetgever als door
besturende instanties en door de rechter wordt te weinig nauwkeurig ge-

sproken over het soort feitelijke ongelijkheden dat met behulp van voor-
keursbehandeling opgeheven moet wor(len, en dus ook over de groepen die
ervan dienen te kunnen profiteren. (Zie bijvoorbeeld de wat al te gemak-

kelijke uitbreiding van het voorkeursbeleid in sommige gemeenten tot homo-
seksuelen.) Voorts wordt er te weinig aandacht besteed aan de vraag in
hoeverre voorkeursbehandeling als middel ter bestrijding van die ongelijkhe-
den geschikt is, en steekt de kwaliteit van de evenredigheidsafwegingen (in
enge zin), voorzover al gemaakt, schamel af tegen die in de Verenigde
Staten en in Duitsland: de gevorderde nauwkeurigheid geldt ook voor de
afweging ten aanzien van (andere) gerechtvaardigde belangen. Ook die
afweging behoort tot de kern van het beginsel van gelijke behandeling.
Andere gerechtvaardigde belangen moeten zoveel mogelijk, al naar gelang
hun gewicht, gerespecteerd worden. Een voorkeursbeleid dient zorgvuldig te
zijn vorm gegeven, en niet in de laatste plaats omdat daarbij vaak gespeeld
wordt met het vuur van sociale tegenstellingen.

De discussie over voorkeursbehandeling (en die over vele andere onder-
werpen die het recht raken) zou belangrijk aan kwaliteit winnen, indien
meer principieel geargumenteerd werd. Dat geldt voor de wetgever, maar
in belangrijke mate ook voor de rechter die over voorkeursbehandeling in
een concreet geval moet oordelen. Niet dat dit een impliciete garantie geeft
voor goede wetgeving, respectievelijk rechtspraak; maar het maakt de
gemaakte afweging beter doorzichtig en dus beter toetsbaar. Het is te hopen
dat op korte termijn zo niet de wetgever, dan wel de Hoge Raad de gele-
genheid krijgt om een (meer) genuanceerde afweging in deze zin te maken
ten aanzien van de voorwaarden waaronder een voorkeursbehandeling ge-
rechtvaardigd is. Het recht doen aan gelijkheid betekent dat alle relevante
claims van betrokkenen serieus genomen worden. In dat kader moet voor-
keursbehandeling beoordeeld worden.
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Summaq

In The Netherlands preferential treatment of women, minorities and (some-
times) other social groups is justified in terms of 'eliminating factual in-
equalities'. (See the Dutch act on the equal treatment of men and women,
and the bill for a general act on equal treatment.) In general 'eliminating
factual inequalities' is understood as eliminating the inequalities in the
representation of these groups in jobs and (sometimes) educational pro-
grams. To serve this purpose, preferential treatment is not only given in
weak versions (such as preferring the candidate of one of those groups in
case he or she is equally qualified for the job), but also in strong versions
(such as selecting a person for a job from a preferred group only). The
Dutch Commission on equal treatment and the courts are not very strict in
testing preferential treatment in a concrete case, also because the meaning
of the words of the act(s) is very vague.

But preferential treatment (in any form) is not to be justified as a
matter of course. Preferential treatment given by a state institution must
comply with the equality principle of the Constitution; preferential treat-
ment in the private sector must not be discriminatory. The equality prin-
ciple holds that everybody should be treated equally in equal circumstan-
ces. In unequal circumstances one may (or sometimes should) be treated
unequally. But what criteria are relevant in order to decide - in the case
of preferential treatment - which circumstances are equal and which are
unequal? What criteria determine what equal treatment consists of and
what inequality of treatment is allowed or even necessary in case circum-
stances are not equal?

The answers to these questions are often given in terms of the equality
principle itself, and by referring to the proportionality principle. The equa-
lie principle also has a material dimension, requiring (some form of) social
equality. The proportionality principle holds that the means employed should
be proportional to the intended purpose. I will take this principle as requi-
ring that the distinction to be made is suited to realise the intended purpo-
se, and that a reasonable relationship exists between the intended conse-
quences for the interests to be served and the negative consequences for
the other interests to be considered. Preferential treatment of a person can
only be justified if the intended purpose is justified, and the preferential
treatment is suited as a means to (partly) realise this purpose, and the
negative consequences are not unreasonable in the light of the intended
consequences.

In The Netherlands the intended purpose of preferential treatment (eli-
minating factual inequalities) as well as the means used (especially the
strong versions of preferential treatment) are not uncontroversial (see the
Barlaeus-case). This study deals with the question which factual inequalities
are to be eliminated, and in what way and in which form preferential treat-
ment can be justifiably employed as a means to that end. The study has a
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normative, not an empirical character. The treatment of the question begins

with three legal and jurisprudential analyses (chapters 1-3). Then the e-
quality principle is analysed from the perspective of socio-political ethics
(chapters 4-5). Finally the arguments relating to preferential treatment are
discussed in the light of the previous analyses (chapter 6, with some con-
cluding observations in chapter 7).

Chapter 1 includes a survey of the arguments relating to preferential
treatment as used by the Dutch legislator, the commissions on equal treat-
ment and the courts, and as they appear in the Dutch literature. It appears
that in The Netherlands preferential treatment is usually regarded as justi-
fied because it eliminates an inequality in the representation of social
groups. This elimination would be required by the principle of effective

equality of opportunity really equal opportunities only exist if all social
groups are equally represented in jobs. Some, however, argue that the prin-
ciple of equality of opportunity does not require this equal representation,
and they therefore maintain that preferential treatment cannot (easily) be

justified by referring to the principle of equality of opportunity.
The nature of the said justification of preferential treatment is prospec-

tive, i.e. it does not depend on whether the rights of the persons who
receive preferential treatment have been violated. The justification aims at
bringing about an equal representation of groups in society, at a better
distribution of social goods, and not at compensating those whose rights
have been violated. In The Netherlands the prospective and the retrospec-
tive justification of preferential treatment are separated quite rigorously,
and the retrospective justification has been declared irrelevant. In this
book it is maintained that this separation and limitation of relevant jus-
tifications constitutes an inadequate interpretation of the equality principle:
careful weighing of the interests that are relevant to the labour-market, is
impossible when done from a purely prospective point of view.

In the United States and in Germany the issue of preferential treatment
in relation to the equality principle is often approached in a more differen-
tiated way. In these countries the Supreme Court has the competence to
test whether statutes are in accordance with the Constitution; consequent-
ly a lot of attention has been given to the interpretation and the applica-
tion of the equality principle. In chapter 2 and chapter 3 an attempt has
been made to analyse the way in which the equality principle is interpreted
in relation to preferential treatment in the United States and in Germany.

In the decisions of the United States Supreme Court and in the Supreme
Court judges' opinions concerning preferential treatment, compensatory as
well as distributive arguments can be found; often they cannot even be
distinguished well. The idea that preferential treatment should be given in
order to remedy the effects of past discrimination is paramount in many
cases. And the judges of the Supreme Court generally do want to ascertain
that the means are proportional to the aims of the unequal treatment,
whether using the strict scrutiny test or the intermediate scrutiny test.

In chapter 3 the relation between preferential treatment and the rele-
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vant constitutional provisions in Germany is analysed. Some interpret the
'Gleichberechtigungsgebot' (art. 3 GG) as justifying preferential treatment;
they interpret art. 3 GG as a social right demanding the equal representa-
tion of social groups. Others interpret art. 3 GG not as a social right, but
maintain that the interpretation of art. 3 GG in relation to the 'Sozial-
staatsprinzip' of art. 20 par. 1 and art. 28 par. 1 GG provides a reason for
giving preferential treatment to members of a group which is severely
underrepresented. In that case strict quotas are not allowed.

Chapter 4 deals with the meaning of the equality principle. What does
it mean if one looks upon equality (of human beings) as a principle? What
is the relation between the idea that human beings are equal to one an-
other in some fundamental sense and the norm that people ought to be
treated equally? After a discussion of classical ideas of equality in the
'rechtsstaat', it is maintained that equality is not to be sought for in a
purely abstract way, nor to be pursued in a purely social way. The equality
principle bears upon the person in a broad, concrete sense: differences
between concrete persons can be very relevant in treating them as equal
persons. The relevancy of these differences depends on their meaningfulness
in the light of the values that are sustained in (western) society. The
procedural way in which Rawls and Habermas try to do justice to the
concrete person does not suffice, because they employ a radical reduction
of the plurality of values in society. The equality principle implies an
equality of human beings as members of a community, of a communicative
society; an equality therefore, within the valuestructure of a society. For
it is this valuestructure which determines the kind of persons to whom
justice is due. At least this implies that large social inequalities should
not exist.

In chapter 5 the equality principle is analysed in the form of the prin-
ciple of equality of opportunity. People are distinguished from each other
by (among other things) their talents and skills. What is the relevancy of
these differences between people in the light of the principle of equality?
Looking at equal opportunities from a purely prospective point of view it
is often maintained that talents and skills do not belong to people's desert,
and that the claims based upon them should yield to considerations of social
justice or (social) utility. From a perspective in which the concrete person
is the startingpoint, everybody should have equal opportunities to develop
his or her talents by means of his or her efforts; and if these efforts
result in the acquisition of specific skills, a person has a claim to be
considered on the basis of these skills when applying for a job.

In chapter 6 it is argued that preferential treatment is not a proper
means of creating equal opportunities, and that, from a purely prospective
point of view, preferential treatment is only suitable in case members of a
severely marginalised group are to be integrated into society to some
degree. Only then there is enough reason to give preferential treatment to
all members of a group.

However, it is argued that preferential treatment can be a proper means
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to provide persons who have not had equal opportunities to develop their
talents and who are now, as a result of this, in a very uncompetitive posi-
tion on the labour-market, with a better chance of getting a job (or place
in an education program). People who have unjustifiably lost substantial
opportunities of personal and social development, could be justifiably com-
pensated for this loss by means of a preferential treatment. This claim to
compensation is (also) derived from the social dimension of the equality
principle. This dimension of the equality principle is represented in the
Dutch Constitution, particularly in the artt. 1 and 3 in relation to artt. 19
par. 3,22 par. 3 and 23 par. 5.

In this argument the aim is not equal representation of social groups.
The heart of the argument is retrospective, although it cannot be separated
from a prospective reasoning: the aim of giving preferential treatment to
persons who have been injured, is to provide them with a more competitive
position on the labour-market.

Persons who have unjustifiably lost substantial opportunities have a
certain claim to reparation of their opportunities against society. If prefe-
rential treatment is considered to be the proper means of achieving this
reparation, the claims of these persons to be preferred for a job must
compete with the claims of others based on their competence for the job.
It is not self-evident that the latter claims will then precede. On the
contrary, in many cases the first claims will outweigh the second, especially
if the preferential treatment is given to one of two equally qualified can-
didates for a job. But also when an injured person is sufficiently qualified
for a job he or she may be preferred in many cases. Selecting candidates

for a job from one social group exclusively, however, should be allowed in
exceptional cases only, because everybody has a right to a serious, personal
consideration as a candidate for a position.

In addition, some fundamental rights, protected in the Constitution
and/or incorporated in the structure of the law, resist the imposition of
the obligation to give preferential treatment in certain areas of the private
sector. The freedom of education (linked to the freedom of religion) and
the freedom of contract are among these rights. An obligation to give
preferential treatment could however be imposed on the large employers,
who may be said to bear a certain social responsibility. Even then, strict
quotas, supported by a threat of punishment, cannot be justified.

The retrospective element in a justification of preferential treatment as
compensation requires a more accurate determination of the persons who

have unjustifiably lost substantial opportunities than is now being done,
and requires aiming preferential policies at these persons.



284

Aangehaalde literatuur

Ake, C., "Justice as Equality", in Philosophy and Public Affairs, 5 (1975), p.
69-90.

Akkermans, P.W.C. (red.), De Grondwet. Een Artikelsgewijs Commentaar.
Zwolle, 1987.

Alexy, R., Theorie der Grundrechte. Baden-Baden, 1985.
Amdur, R., "Compensatory Justice", in Political Theory, 7 (1979), p. 229-

244.

Aristoteles, Ethica Nicomachea. Vertaald door Lr. R.W Thuys O.P. Antwer-
pen, 1954.

Aristoteles, Politica. Trans. by B. Jorvett. Oxford, 1921.
Asperen, G.M. van, "Gelijk of Bijzonder? Argumenten voor Voorkeursbehan-

deling", in Beleid en Maatschappij, 1988, p. 198-206.

Barry, B. (1965), Political Argument. Londen, 1965.
Barry, B. (1973), The Liberal Theory of Justice. Oxford, 1973.
Bayles, M. (1973a), "Compensatory Reverse Discrimination in Hiring", in

Social Theory and Practice 2 (1973), p. 301-312.
Bayles, M. (1973b), "Reparations to Wronged Groups", in Analysis, 33 (1973),

p. 182-184.
Beauchamp, T.L., "The Justification of Reverse Discrimination", in W.T.

Blackstone en R.D. Heslep (eds.), Social Justice and Preferential Treat-
ment, p. 84-110. Athens, Georgia, 1977.

Benda, E., Notwendigkeit und Muglichkeit positiver Aktionen zugunsten von
Frauen im 6ffentlichen Dienst. Freiburg 1986.

Benhabib, S., Critique, Norm and Utopia. New York, 1986.
Bentham, J., Introduction to Principles of Morals and Legislation. Ed. by

J.H. Burns, H.LA. Hart. London, 1970.
Bentham, J., Constitutional Code. Ed. by F. Rosen, J.H. Burns. Oxford, 1983.
Berger, P.L., B. Berger en H. Kellner, The Homeless Mind. Harmondsworth,

1973.

Bericht der Sachverstandigenkommission, Verbesserung der Chancengleichheit
von M8dchen in der Bundesrepublik Deutschland. Sechster Jugendbericht.
Drucksache 10/ 1007, 15-02-1984.

Berlin, I., Two Concepts of Liberty. Oxford, 1958.
Blackstone, W., "Reverse Discrimination and Compensatory Justice", in Social

Theory and Practice 3 (1975), p. 253-288.

Boer, J. de, "Wanneer is een Onderscheid naar Geslacht Gerechtvaardigd? ,
in Ars Aequi, 1986, p. 199-202.

Boer, M.M. den, "Artikel l Grondwet: Gelijke Behandeling en Non-discrimi-
natie", in Ars Aequi, 1987, p. 132-138.

Bovenkerk, F., Een Eerlijke Kans. Den Haag 1986.
Boxill, B (1975), frhe Morality of Reparation", in R. Wasserstrom (ed.),

Today's Moral Problems, p. 255-262. New York, 1975.
Boxill, B. (1978), Whe Morality of Preferential Hiring", in Philosophy and



285

Public Affairs 7 (1978), p. 246-268.
Boxill, B.R. (1980), "Sexual Blindness and Sexual Equality", in Social Theory

and Practice, 6 (1980), p. 281-298.
Burkens, M.C. (1982), "Gelijke Behandeling", in A. K. Koekkoek e.a., Grond-

rechten. Commentaar op Hoofdstuk 1 van de Herziene Grondwet (Jeukens-
bundel), p. 49-65. Nijmegen, 1982.

Burkens, M.C. (1989), Algemene Leerstukken van Grondrechten naar Neder-
lands Constitutioneel Recht. Zwolle, 1989.

Coleman, J.L., 'Moral Theories of Torts: Their Scope and Limits (Part ID",
in Law and Philosophy 2 (1983), p. 5-36.

Crocker, L., 'Preferential Treatment", in M. Vetterling-Breggin, FA. Elliston
and J. English (eds.), Feminism and Philosophy, p. 190-209. Totowa, New
Jersey, 1977.

Daniels, N., 'Merit and Meritocracy", in Philosophy and Public Affairs, 7
(1978), p. 206-223.

Developments in the Law, "Employment Discrimination and Title VII of the
Civil Rights Act of 1964",in Harvard Law Review, 84 (1971), p. 1109-1316.

Dig A., Gleichberechtigung durch Gesetz. Baden-Baden, 1984.
Dworkin, R. (1977), Taking Rights Seriously. Londen, 1977.
Dworkin, R. (1981), "What is Equality? Part Two: Equality of Resources", in

Philosophy and Public Affairs, 10 (1981), p. 283-345.
Dworkin, R. (1985), A Matter of Principle. Cambridge, Mass., 1985.
Edel, A., "Preferential Treatment", in W.T. Blackstone en R.D. Heslep (eds.),

Social Justice and Preferential Treatment, p. 111-134. Athens, Georgia,
1977.

Edwards, H.T. en B.L. Zaretsky, "Preferential Remedies for Employment
Discrimination", in Michigan Law Review, 74 (1975), p. 1-48.

Edwards, J., Positive Discrimination, Social Justice and Social Policy. Lon-
den, 1987.

Eich, RA., "Das Gesetz fiber die Gleichbehandlung von Mannern und Frauen
am Arbeitsplatz; in Neue Juristische Wochenschrift, 1980,43, p. 2329-34.

Eijden, W.M. van, en J. Goldschmidt, "Van Non-discriminatie via Positieve
Actie naar Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij Arbeid", in
Beleid en Maatschappij, 1988, p. 188-197.

Emancipatieraad, Positieve Actie. Advies en Onderzoek. Den Haag 1989.
Ewald, F., "A Concept of Social Law", in G. Teubner (ed.), Dilemmas of Law

in the Welfare State, p. 40-75. Berlijn, 1985.
Ezorsky, G. (19778), 'On Groups and Social Justice", in Ethics 87 (1977), p.

182-185.

Ezorsky, G. (1977b), "It's Mine", in K Kipnis (ed.), Philosophical Issues in
Law, p. 261-268. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.

Fase, WJ.P.M., 'Positieve Actie in het Arbeidsrecht", Preadvies voor de
Nederlandse Juristen-Vereniging in Handelingen der NJV 1989-I, p. 119-
164. Zwolle, 1989.

Feinberg J. (1970), Uustice and Personal Desert; in J. Feinber& Doing and
Deserving, p. 55-94. Princeton, 1970.



286

Feinberg, J. (1973), Social Philosophy. Englewood Cliffs, 1973.
Fishkin, J., Justice, Equal Opportunity and the Family. New Haven and

London, 1983.
Fox-Genovese, E., "Women's Rights, Affirmative Action and the Myth of

Individualism; in The George Washington Law Review 2 en 3 (1986), p.
338-374.

Frankel, C., "Equality of Opportunity", in Ethics, 81 (1971), p. 191-211.

Frankena, W.K, Ethics. Englewood Cliffs, 1963.
Friauf, KH. (1971), "Zur Rolle der Grundrechte im Interventions- und Leis-

tungsstaat", in Deutsches Verwaltungsblatt, 1971, p. 674-682.
Friauf, K.H. (198la), Gleichberechtigung der Frau als Verfassungsauftrag.

Schriftenreihe des Bundesministeriums des Innern, Bd. 11. Stuttgart, 1981.
Friauf, KH. (198lb), Grundrechtsprobleme bei der Durchfuhrung von Mass-

nahmen zur Gleichberechtigung. Schriftenreihe des Bundesministeriums des
Innern, Bd. 12. Stuttgart, 1981.

Fullinwider, R.K, The Reverse Discrimination Controversy. Totowa, New
Jersey, 1980.

Galston, W. (1980), Justice and the Human Good. Chicago, 1980.
Galston, W. (1986), 'Equality of Opportunity and Liberal Theory",in F.S.

Lucash (ed.), Justice and Equality Here and Now, p. 89-107.
Garbe-Emden, K., Gleichberechtigung durch Gesetz. Hannover, 1984.
Gerritsen, A.M., Rechtspraak Gelijke Behandeling M/V 1975-1986. Leiden,

1987.

Geuss, R., Die Idee einer kritischen Theorie. Kdnigstein/Ts, 1983.
Glazer, N., Affirmative Discrimination: Ethnic Inequality and Public Policy.

New York, 1975.
Goldman, A.H. (1975a), "Limits to the Justification of Reverse Discrimina-

tion", in Social Theory and Practice 3 (1975), p. 289-306.
Goldman, A.H. (1975b), "Reparation to Individuals or to Groups?", in Ana-

lysis 35 (1975), p. 168-170.
Goldman, A.H. (1977), "Justice and Hiring by Competence; in American

Philosophical Quarterly, 14 (1977), p. 17-28.
Goldman, A.H. (1979), Justice and Reverse Discrimination. Princeton, 1979.
Goldman, A.H. (1987a), "The Justification of Equal Opportunity", in Social

Philosophy and Policy, 5 (1987), p. 88-103.
Goldman, A.H. (1987b), "Real People (Natural Differences and the Scope of

Justice)", in Canadian Journal of Philosophy, 17 (1987), p. 377-94.
Goldschmidt, J., 'Staats- en Bestuursrechtelijke aspecten van Positieve Ac-

tie", Preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging, in Handelingen
der NJV 1989-I, p. 57-117. Zwolle, 1989.

Green, S.J.D., "Competitive Equality of Opportunity: a Defense", in Ethics,
100 (1989), p. 5-32.

Greenawalt, K., "How Empty is the Idea of Equality? , in Columbia Law
Review, 83 (1983), p. 1167-85.

Grinten, W.C.L. van der, Discriminatie en Burgerlijk Recht. Zwolle, 1984.
Gross, B.R., Discrimination in Reverse. Is Turnabout Fair Play? New York,



287

1978.

Gusy, C., 'Der Gleichheitssatz", in Neue Juristische Wochenschrift, 1988,
40, p. 2505-12.

Habermas, J. (1972), "Wahrheitstheoriei, in J. Habermas, Vorstudien und

ErgSnzungen zur Theorie des kommtinikativen Handelns, p. 127-183.

Frankfurt am Main, 1984.
Habermas, J. (1976a), Legitimation Crisis. Londen, 1976.
Habermas, J. (1976b), 'Was heisst Universalpragmatik?", in Vorstudien und

Erganzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, p. 353-440.

Frankfurt am Main, 1984.
Habermas, J. (19760, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus.

Frankfurt am Main, 1976.
Habermas, J. (1976d), "Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der

kommunikativen Kompetenz", in J. Habermas en N. Luhmann, Theorie der

Gesellschaft oder Sozialtechnologie, p. 101-41. Frankfurt am main, 1976.
Habermas, J. (1982), 'A Reply to My Critics", in J.B. Thompson en D. Held

(eds.), Habermas, Critical Debates, p. 219-283. London and Basingstoke,
1982.

Habermas, J. (1983), Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frank-
furt am Main, 1983.

Habermas, J. (1985), "Moral und Sittlichkeit", in Merkur, 39 (1985), p. 1041-
52.

Haksar, V., Equality, Liberty and Perfectionism. Oxford, 1979.
Hanau, P., "Die umgekehrte Geschlechtsdiskriminierung im Arbeitsleben", in

P. Hanau, G. Muller, H. Wiedemann, O. Wlotzke (Hrsg.), Festschrift fur
Wilhelm Herschel. Munchen, 1982.

Hart, H.LA., 'Between Utility and Rights", in M. Cohen (ed.), Ronald
Dworkin and Contemporary Jurisprudence, p. 214-26. Totowa, 1983.

Hartogh, G. den (1982), 'Voorkeursbehandeling in Dienst van Getijkheid", in
Filosofie en Praktijk, 3 (1982), p. 57-69.

Hartogh, G. den (1983a), "Groepsachterstand en Onrechtvaardigheid", in
Filosofie en Praktijk 4 (1983), p. 46-48.

Hartogh, G, den (19831,), "Het Recht van de Zwakste. Ethische Aspecten
van Voorkeursbehandeling", in Intermediair 50 (1983), p. 33-39.

Hartogh, G. den (1989), 'The Ideal Behind the Exclusion of Ideals", in Ne-
derlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 3, 1989, p. 217-
236.

Hegel, G.W.F., Phanomenologie des Geistes. Herausg. von G. Lasson. Ham-

burg, 1935.
Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts. Herausg. von G.

Lasson. Leipzig, 1921.
Hegel, G.W.F., Enzyklopadie der Philosophischen Wissenschaften, Vol. III.

Werke Vol. 10. Frankfurt am Main, 1970.
Hesse, K. (1984), "Der gleichheitssatz in der neueren deutschen Verfassungs-

entwicklung", in Archiv des 6ffentlichen Rechts 109,1984,2/3, p. 174-198.

Hesse, K. (1988), Grundzoge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik



288

Deutschland. Heidelberg, 1988.
Hirsch Ballin, E.M.H., 'Artikel 1 van de Grondwet als Fundamentele Con-

stitutionele Norm; in C.W. Maris (red.), Gelijkheid en Recht, p. 127-156.
Deventer, Zwolle, 1988.

Hobbes, T., Leviathan. Ed. by M. Oakeshott. New York, 1962.
Hoeven, J. van der, Botsing van Grondrechten. Amsterdam, Oxford, New

York, 1983.
Hofmann, J., "Das Gleichberechtigungsgebot des Art.3 II GG; in Juristische

Schulung, 1988,4, p. 249-258.

Hohmann-Dennhardt, C., Ungleichheit und Gleichberechtigung. Heidelberg,
1982.

Holtmaat, R., 'Dtja Vu", in Nemesis, 1989, p. 137-141.
Jaspers, A.Ph.C.M., "Selectief Werkgelegenheidsbeleid: Geoorloofde Bescher-

ming of Discriminatie; in I.P. Asscher-Vonk e.a., Schetsen voor Bakels,
p. 129-146. Deventer, 1987.

Kant, I., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Herausg. von K Vorliinder.
Hamburg 1965.

Kant, I., Die Metaphysik der Sitten. Herausg. von W. Weischedel. Frankfurt
am Main, 1977.

Kant, I., "Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte" in I. Kant, Schrif-
ten zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Piidagogik 1.
Herausg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main, 1977.

Kant, I., "Ueber den Gemeinspruch: das mag in der Theorie Richtig sein,
taugt aber nicht fik die Praxis" in I. Kant, Schriften zur Anthropologie,
Geschichtsphilosophie, Politik und Padagogik 1. Herausg. von W. Wei-
schedel. Frankfurt am Main, 1977.

Katzner, L., "Is The Favoring of Women and Blacks in Employment and
Educational Opportunities Justified?; in J. Feinberg en H. Gross (eds.),
Philosophy of Law, p. 291-296. Encino, California, 1975.

Keat, R., The Politics of Social Theory. Oxford, 1981.
Kempen, B., "Gleichberechtigung und Gleichstellung , in Zeitschrift fur

Rechtspolitik 1989, Heft 10, p. 367-371.
Kipnis, K., Philosophical Issues in Law: Cases and Materials. Englewood

Cliffs, 1977.
Kloepfer, M., Gleichheit als Verfassungsfrage. Berlijn, 1980.
Kommentar zum Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland, Reihe

Alternativkommentare, Bd. 1. Neuwied, 1984.
Kommers, D.P., "Der Gleichheitssatz: neuere Entwicklungen im Verfassungs-

recht der USA und der Bundesrepublik Deutschland", in C. Link (Hrsg.),
Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat. Baden-Baden, 1982.

Kutsch, M., 'Die Gleichberechtigungsgrundsatz und seine Umsetzung in die
soziale Wirklichkeit", in Die Neue Gesellschaft, 1980, 3, p. 197-202.

Lange, K., "'Frauenquote' in politischen Parteien", in Neue Juristische
Wochenschrift, 1988, 19, p. 1174-83.

Laubach, B., "Ein bisschen Quotierung...", in Kritische Justiz, 1988, 3, p.
315-17.



289

Laycock, D., "Statistical Proof and Theories of Discrimination", in Law and
Contemporary Problems, 94 (1986), p. 97-106.

Leibhotz, G., Die Gleichheit vor dem Gesetz. MOnchen, Berlijn, (1925) 1959.
Leijten, J.C.M., "Positieve Discriminatie. Een Paar Beschouwingen naar

Aanteiding van de Preadviezen van Ben Sloot en Jenny Goldschmidt", in
Nederlands Juristenblad, 1989, p. 737-740.

Locke, J., Two Treatises of Government. Ed. by P. Laslett. Cambridge, 1960.
Lomasky, LE., Persons, Rights and the Moral Community. New York, 1987.
Loury, G.C., "Why Should We Care about Group Inequality?", in Social Phi-

losophy and Policy, 5 (1987), p. 249-271.

Lloyd Thomas, DA., "Competitive Equality of Opportunity", in Mind, 86
(1977), p. 388-404.

Lukes, S., Individualism. Oxford, 1973.
Lyons, D., "Human Rights and the General Welfare; in Philosophy and

Public Affairs 6 (1977), p. 113-129.
Maass, R., "Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht zum

allgemeinen Gleichheitssatz - cin Neuansatz?" in Neue Zeitschrift fur Ver-
waltungsrecht, 1988, 1, p. 14-21.

MacIntyre, A., After Virtue. Notre Dame, 1984.
Mackie, J.L., Ethics. Inventing Right and Wrong. Harmondsworth, 1977.
McCarthy, T., "Rationality and Relativism: Habermas's 'Overcoming' of Her-

meneutics", in J.B. Thompson en D. Held, Habermas, Critical Debates, p.
57-78. Londen en Basingstoke, 1982.

Maine, H., Ancient Law. London, 1901.
Mangoldt, von/ Klein/ Starck, Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, Bd. 1,

Munchen 1985.
Marshall, G., 'Notes on the Rule of Equal Law", in J.R. Pennock, J.W. Chap-

man (eds.), Equality, Nomos IX, p. 261-276. New York, 1967.
Marx, K., Zur Judenfrage, in Marx-Engels-Werke, Bd. 1, p. 347-378. Berlijn,

1974.

Marx, El, Das Kapital, in Marx-Engels-Werke, Bd. 23. Bertijn, 1974.
Marx, K., Kritik des Gothaer Programms, in Marx-Engels-Werke, Bd. 19, p.

11-32. Berlijn, 1962.
Maunz/ Dilrig/ Herzog/ Scholz, Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1 en 2.

Milnchen, 1982.
Mead, G.H., Mind, Self and Society. Chicago, 1934.
Mengel, H.J., "Massnahmen 'positiver Diskriminierung' und Grundgesetz", in

Juristenzeitung 1982, 15/16, p. 530-538.
Mill, J.S., "Utilitarianism", in Utilitarianism and Other Essays. Ed. by A.

Ryan. Harmondsworth, 1987.
Mill, J.S., On Liberty. Harmondsworth, 1982.
Mitchell, W.C., "Bentham's Felicific Calculus", in B. Parekh (ed.), Jeremy

Bentham. Ten Critical Essays, p. 168-186. London, 1974.
Mulder, L. (1984), "Voorkeursbehandeling van Vrouwen en de Betekenis van

Gelijkheidsbeginselen", in Nederlands Juristenblad, 1984, p. 1391-7.

Mulder, L. (1985), "Over Gelijkheid, Onderscheid en Discriminatif, in Recht



290

en Kritiek, 1985, p. 76-87.
Mulder, L. (1986);Het GelijkheidsbeginRel: Half Ei of Lege Dop", in Staats-

recht, Buitenlandse Betrekkingen en de Internationale Rechtsorde (Staats-
rechtconferentie 1986), p. 106-119. Nijmegen, 1987.

Mulder, L. (1989), "Voorkeursbehandeling van Vrouwen in Gemeentelijk
Benoemingsbeleid. Zo de Wind Waait, Waait het Rokje: de Barlaeus-af-
faire", in NJCM-bulletin, 1989, p. 167-180.

Nagel, T. "Equal Treatment and Compensatory Discrimination", in M. Cohen,
T. Nagel en T. Scanton (eds.), Equality and Preferential Treatment, p. 3-
18.   Princeton, 1977.

Nickel, J. (1972), "Discrimination and Morally Relevant Characteristics", in
Analysis 32 (1972), p. 113-114.

Nickel, J. (1974), 'Should Reparations Be to Individuals or to Groups?", in

Analysis 34 (1974), p. 154-160.
Nickel, J. (1975), "Preferential Policies in Hiring and Admission: a Jurispru-

dential Approach", in Columbia Law Review 75 (1975), p. 534-558.
Nickel, J. (1977), "Classification by Race in Compensatory Programs", in

K Kipnis (ed.), Philosophy of Law, p. 235-240. Englewood Cliffs, New
Jersey, 1977.

Nickel, J. (1987), "Equal Opportunity in a Pluralistic Society", in Social
Philosophy and Policy 5 (1987), p. 104-119.

Nota 'Meer Kansen Afdwingen?', Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. Den Haag, 1989.

Notes, "The Nonperpetuation of Discrimination in Public Contracting: a
Justification for State and Local Minority Business Set-asides after 'Wy-
gant", in Harvard Law Review, 101 (1988), p. 1797-1815.

Nozick, R., Anarchy, State and Utopia. Oxford, 1974.
Olde Kalter, C.J.G., "Het Barlaeus en de Voorkeursbehandeling van Vrou-

wen", in Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, 1989, p. 481-498.
O'Neill, 0., "Rights to Compensation", in Social Philosophy and Policy, 5

(1987), p. 72-87.
Overvoorde, P., "Positieve Discriminatie om lets Goed te Maken: Voorkeurs-

behandeling bij Banen", in A.W. Musschenga en W. Tennekes (eds.), Eman-
cipatie en Identiteit, p. 183-196. Amsterdam, 1986.

Perelman, Ch; "tgalitt et valeurs", in H. Buch, P. Foriers, Ch. Perelman
(eds.), L'6galit6, p. 319-26. Brussel 1971.

Pfarr, H. en C. Fuchsloch, "Verfassungsrechtliche Beurteilung von Frauen-
quoten", in Neue Juristische Wochenschrift, 1988,36, p. 2201-06.

Phillips, D.L. (1978), Equality, Justice and Rectification. Londen, 1978.
Phillips, D.L. (1979), "Voorkeursbehandeling voor Vrouwen: Enige Sociolo-

gische en Morele Overwegingen", in De Gi(is 1 (1979), p. 3-27.
Phillips, D.L. (1982), "De Rectificatie van Onrechtvaardigheid; het Geval

van Surinamers en Antillianen in Nederland", in Beleid en Maatschappij 5
(1982), p. 129-137.

Postema, G.T., "Equality as Membershif, in Nederlands Tijdschrift voor
Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 3 (1990), p. 155-178.



291

Pot, C.W. van der, en A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse Staats-
recht, 11e druk. Zwolle, 1983.

Raasch, S., "Chancengleichheit fik Frauen auf dem Arbeitsmarkt", in Demo-
kratie und Recht, 1985, p. 319-334.

Rae, D., Equalities. Cambridge, Mass., 1981.
Radcliffe Richards, J., The Sceptical Feminist. Londen, 1980.
Raphael, D.D., Justice and Liberty. Londen, 1980.
Rawls, J. (1972), A Theory of Justice. Oxford, 1972.
Rawls, J. (1980), "Kantian Constructivism in Moral Theory", in The Journal

of Philosophy, 77, 1980, p. 515-72.
Rawls, J. (1985), Uustice as Fairness: Political not Metaphysical; in Philo-

sophy and Public Affairs, 14 (1985), p. 223-51.
Rawls, J. (1988), The Priority of Right and Ideas of the Good", in Philoso-

phy and Public Affairs, 17 (1988), p. 251-76.
Richtlinie zur beruflichen F6rderung von Frauen in der Bundesverwaltung.

Gemeinsames Ministerialblatt, 24-04-1986.
Robbers, G., "Der Gleichheitssatz", in Die Offentliche Verwaltung, 1988, 18,

p. 749-58.
Roberts, L., "Understanding Affirmative Action and Equal Opportunity", in

Discrimination, Affirmative Action and Equal Opportunity, p. 146-181. The
Fraser Institute. Vancouver, 1981.

Rousseau, JJ., Discours sur l'Origine et les Fondements de l'In6galit6 parmi
les Hommes, in Oevres Complttes, Vol. III, p. 111-223. Ed. Pltiade, 1964.

Rousseau, J.J., Du Contrat Social, in Oevres Complates, Vol. III, p. 281-335.
fEd. Pldiade, 1964.

Sachs, M. (1984), 'Zur dogmatischen Struktur der Gleichheitsrechte als Ab-
wehrrechte", in Die 8ffentliche Verwaltung, 1984, 10, p. 411-419.

Sachs, M. (1989a), 'Buchbesprechung - Verbindliche Quotenregelungen fur
Frauen und Manner in Parteistatuten. (I. Ebsen)", in Zeitschrift fur
Rechtspolitik, 1989, 1, p. 30.

Sachs, M. (1989b), "Gleichberechtigung und Frauenquoten", in Neue Juris-
tische Wochenschrift, 1989, 9, p. 553-8.

Sachverst*idigenanhurung am 21./22. Januar  1982 in  Bonn, zum Thema
"Kann die Situation der Frauen durch ein Antidiskriminierungsgesetz
verbessert werden?; Uitg. Bundesministerium fur Jugend, Familie und
Gesundheit en Bundesministerium des Innern.

Sandel, M., Liberalism and the Limits of Justice. New York, 1982.
Scanlon, T.M., "Contractualism and Utilitarianism", in A. Sen en B. Williams

(eds.), Utilitarianism and Beyond, p. 103-28. Cambridge, 1982.
Schmidt-Assmann, E., "Leistungsgrundsatz des Art. 33 II GG und soziale

Gesichtspunkte bei der Regelung des Zugangs zum Beamtenverhiiltnis", in
Neue Juristische Wochenschrift, 1980, p. 16-21.

Schmitt Glaeser, W. (1982a), Abbau des tats8chlichen Gleichberechtigungs-
defizits der Frauen durch gesetzliche Quotenregelungen. Schriftenreihe des
Bundesministeriums des Innern, Bd. 16. Stuttgart, 1982.

Schmitt Glaeser, W. (1982b), "Die Sorge des Staates um die Gleichberech-



292

tigung der Frau; in Die 8ffentliche Verwaltung, 1982, 10, p. 381-89.
Schoch, F., "Der Gleichheitssatz", in Deutsches Verwaltungsblatt, 1988, 18,

p. 863-882.
Scholler, H., Die Interpretation des Gleichheitssatzes als WillkOrverbot oder

als Gebot der Chancengleichheit. Berlijn, 1969.
Schut, G.HA., Produktenaansprakelijkheid. Zwolle, 1974.
Sher, G. (1975), Uustifying Reverse Discrimination in Employment", in Philo-

sophy and Public Affairs 4 (1975), p. 159-170.
Sher, G. (1979), "Effort, Ability and Personal Desert", in Philosophy and

Public Affairs, 8 (1979), p. 361-76.
Siegers, JJ; 'Ongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen op de Arbeidsmarkt",

in Sociaal Maandblad Arbeid, 1981, p. 553-565.
Simon, R.L. (1974a), "Preferential Hiring: a Reply to Judith Jarvis Thomson",

in Philosophy and Public Affairs 3 (1974), p. 312-320.
Simon, R.L. (1974b), 'Equality, Merit and the Determination of Our Gifts",

in Social Research, 41 (1974), p. 492-514.
Simon, R.L. (1978), "Statistical Justifications of Discrimination", in Analysis

38 (1978), p. 37-42.
Simon, R.L. (1979), 'Individual Rights and 'Benign' Discriminatioi, in Ethics

90 (1979), p. 88-97.
Sloot, B. (1986), Positieve Discriminatie. Maatschappelijke Ongelijkheid en

Rechtsontwikkeling in de Verenigde Staten en Nederland. Zwolle, 1986.
Sloot, B. (1989), "Over Positieve Actie en Positieve Discriminatie", Pread-

vies voor de Nederlandse Juristenvereniging, in Handelingen der NJV
1989-I, p. 1-56. Zwolle, 1989.

Slupik, V., Die Entscheidung des Grundgesetzes fur Paritiit im Geschlechter-
verhdltnis. Berlijn, 1988.

Stab, U., "Rechtsfragen der Gleichstellung der Frau: 'Frauen an die Front",
in Zeitschrift fur Rechtspolitik, 1988, 11, p. 438-9.

Starck, C., "Die Anwendung des Gleichheitssatzes", in C. Link (Hrsg.), Der
Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat. Baden-Baden, 1982.

Stellungnahme der Bundesregierung zum Sechsten Jugendbericht - Verbes-
serung der Chancengleichheit von M8dchen in der Bundesrepublik
Deutschland. Drucksache 10/1007, 15-02-1984.

Stellungnahme des Bundesministers fur Jugend, Familie und Gesundheit zum
Bericht der Enquete-Kommission 'Frau und Gesellschaft'. Drucksache
8/4461, 10-04-1985.

Stern, K. (1984), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I.
Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der
Verfassung. Munchen, 1984.

Stern, K. (1988), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/1
Allgemeine Lehren der Grundrechte. Munchen, 1988.

Tanghe, F., Sociale Grondrechten tussen Armoede en Mensenrechten. Band
2: Recht op Leven, Recht op Arbeid (1789-1850). Antwerpen, 1987.

Taylor, C. (1975), Hegel. Cambridge, 1975.
Taylor, C. (1985a), Human Agency and Language. Cambridge, 1985.



293

Taylor, C. (1985b), Philosophy and the Human Sciences. Cambridge, 1985.
Taylor, C. (1986a), "Sprache und Gesellschaft; in A. Honneth en H. Joas

(hsg.), Kommunikatives Handeln, p. 35-52.
Taylor, C. (19861,), 'The Nature and Scope of Distributive Justice", in F.S.

Lucash (ed.), Justice and Equality Here and Now, p. 34-67. Ithaca, 1986.
Taylor, C. (1989), Sources of the Self. Cambridge, 1989.
Taylor, P., "Reverse Discrimination and Compensatory Justice", in Analysis

33 (1973), p. 177-182.
Thomson, J.J. (1977), "Preferential Hiring", in K. Kipnis (ed.), Philosophical

Issues in Law, p. 245-260. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
Thomson, JJ. (1980), "Rights and Compensation", in Nous 14 (1980), p. 3-15.
Unger, R.M. (1975), Knowledge and Politics. New York, 1975.
Unger, R.M. (1986), The Critical Legal Studies Movement. Cambridge, 1986.
Verhaeghe, J., Het Mensbeeld in de Aristotelische Ethiek. Brussel, 1980.
Walzer, M. (1983), Spheres of Justice. New York,  1983.
Walzer, M. (1987), Interpretation and Social Criticism. Cambridge, 1987.
Wansink, H., 'Hoezo Gelijke Kansen?", in Intermediair 42 (1990), p. 29-33.
Wasserstrom, RA., "Racism, Sexism and Preferential Treatment: an Approach

to the Topics; in University of California LA. Law Review, 24 (1977), P.
581-622.

Weber, I., "Die Gleichstellung der Frau im Erwerbsleben. Neue Chancen
durch Quotenregelungen?; in Der Betrieb, 1988, 1, p. 45-50.

Wellmer, A., Praktische Philosophie und Theorie der Gesellschaft. Konstanz,
1979.

Wendt, R., "Der Gleichheitssatz", in Neue Zeitschrift fur Verwaltungsrecht,
1988,9, p. 778-86.

Westen, P., "The Empty Idea of Equalitf, in Harvard Law Review, 95
(1982),p. 537-96.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Allochtonenbeleid (rapport
nr. 36), Den Haag, 1989.

Wicclair, M.R., "Preferential Treatment and Desert", in Social Theory and
Practice 3 (1986), p. 287-308.

Wiggers, J.H., "Contract en Rede. Hegel, Rawls en Habermas over de Grond-
slag van de Politieke Filosofie", in Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilo-
sofie en Rechtstheorie, 1 (198D, P. 47-70.

Williams, B., 'The Idea of Equality", in P. Laslett en W.G. Runciman (eds),
Philosophy, Politics and Society, 2d Series, p. 110-31. Oxford, 1972.

Young, M., The Rise of the Meritocracy. New York, 1959.
Zaitchik, A., "On Deserving to Deserve", in Philosophy and Public Affairs,

6 (1977), P. 370-88.



Colofon

Dit boek is gedrukt door BV Boekdrukkerij
MacDonald te Nijmegen en gebonden
door Boekbinderij Van den Burg te Weurt.



Bibliotheek K. U. Brabant

ININamimimiminNNIHMIMIMninniumi
17000010266295

.,

..

.0 ..

..

...

...
.. ..

...

..

... .. ..

... ..-

.. ...
..

..

... ... ..

..

..

.. ..

..

A.

... ..      00

.:A
I.

..

: 8

..      0/ 0:0 0.    8.    0:0    0 ' A.

0:0

00 ..


	Inhoudsopgave
	Voorwoord
	HOOFDSTUK 1
	GELIJKE BEHANDELING EN VOORKEURSBEHANDELING
	1.1 Inleiding
	1.2  Gelijkheid en toetsing
	1.3  De betekenis van het begrip 'discriminatie' in Nederland
	1.4  Argumenten met betrekking tot voorkeursbehandeling in Nederland
	1.4.1 Voorkeursbehandeling
	1.4.2 De wetgever
	1.4-3 De commissies gelijke behandeling en de rechter
	1.4.4 De literatuur
	1.5 Soorten argumenten ten aanzien van voorkeursbehandeling
	1.6 Plan van behandeling
	HOOFDSTUK 2
	HET UNITED STATES SUPREME COURT OVER VOORKEURSBEHANDELING
	2.1 Inleiding
	2.2 'Equal protection of the law' en 'civil rights'
	23 De uitspraken en opinies
	DeFunis v. Odegaard30
	Regents of the University of Califoniia v. Bakk2
	United Steelworkers  of America v.  Weber
	Fumlove v. Klutznick 39
	
Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts 41
	Wygant v. Jackson Board Of Education 45
	Local 28 Of The Sheet Metal Workers v. EEOC49
	Firefighters v. City Of Cleveland50
	United States v. Paradises53
	Johnson v. Transportation Agency55
	56
City of Richmond v. J.A. Croson Co.56
	Metro Broadcastin& Inc. v. Federal Comniunications Coninlissioll 59
	2.4 Conclusie
	HOOFDSTUK 3
	HOOFDSTUK 3
VOORKEURSBEHANDELING EN DE GRONDWET
VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
	3.1 Inleiding
	3.2 De interpretatie van art. 3 lid 2 en lid 3 GG
	3.3 'Gleichberechtigung' en het 'Sozialstaatsprinzip'
	3.4 Voorkeursbehandeling bij aanstelling in overheidsdienst
	3.5 Voorkeursbehandeling in de particuliere sector
	3.6 Conclusie
	HOOFDSTUK 4
	GELIJKHEID ALS BEGINSEL
	4.1 Inleiding
	4.2 Klassiek-liberale gelijkheidsopvattingen
	4.3 Collectivistische gelijkheidsopvattingen
	4.4 De persoon en de grondslag van het recht
	4.5 Het proceduralisme van Rawls
	4.6. Het proceduralisme van Habermas
	4.7 Onvolmaakt proceduralisme
	HOOFDSTUK 5
	GELIJKHEID EN DIFFERENTIERING
	5.1 Inleiding
	5.2 Discriminerende differentiatiecriteria
	53 Gerechtvaardigde diIfferentiatiecriteria
	5.4 Gelijke kansen en persoonlijke eigenschappen
	5.5 Gelijke kansen, verdienste en zelfrespect
	5.6 Besluit verdedig
	HOOFDSTUK 6
	VOORKEURSBEHANDELING EN GELIJKHEID
	6.1 Inleiding
	6.2 De bezwaren tegen de terugkijkende redenering
	6-3 De beperkte rechtvaardiging verschaft door (zuiver) vooruitkijkende redeneringen
	6.3.1 Distributieve rechtvaardigheidsargumenten
	6.3.2 Utilistische argumenten
	6.3.3 De redenering van Dworkin
	6.4 Voorkeursbehandeling als compensatie
	6.5 'Over-' en 6underinclusion'
	6.6 Voorkeursbehandeling als adequaat middel
	6.6.1 Rechten van medekandidaten
	6.6.2 Rechten van particuliere werkgevers en instellingen
	HOOFDSTUK 7
	SLOTBESCHOUWING
	7.1 Inleiding
	7.2 Welke doeleinden?
	7.3 Welke groepen?
	7.4 Welke voorkeursbehandeling?
	7.5 Welke (overige) nadelen?
	7.6 Besluit: voorkeursbehandeling in het Nederlandse recht
	Summary
	Aangehaalde literatuur

