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I.an)..:e tijd )..:old Europa, en in het hijzonder Noord·West Europa, als l1l't paradijs 

op aanle voor kwetshare )..:rot'pl'n als ouderen l'n )..:l'handicaptl'n, Iedereen dil' 

was )..:l't rolli.'n door l'en 'sociaal risico' - waarondl'r arhl'idson)..:l'schikthl'id, ziek· 

te en ouderdom - kon teru)...'Valien op l'l'n uit)..:l'hreid stelsel van uitkl'rin)..:en en 

voorzien i n)..:l'n. Dit was )..:l'I1l'eI in lijn met dl' hl'l'rsl'ndl' opvattingen in dl' 'oude 

wereld' over dl' verzorgingsstaat. lIot' andl'rs was het in dl' VS. In dit land. waar 

sociale grondrechten nooit erkenning hehhl'n gl'vonden, moest l'en ieder maar 

zien tl' overleven op hasis van het principe 'survival oftlw tïttest'. Voor dl' staat 

is hier sll'chts el'n I>l'scheiden rol weggell'gd hij het bieden van sociale zeker· 

heid. Waarom I>l'schouwl'n Europl'sl' (or)..:anisaties van) OUdl'rl'n en )..:l'handicap

ten dl' Amerikaanse zil'nswijze op dl' rechten van kwetsbare grol'pl'n deson

danks als lichtend voorheeld voor Europa'? Verdient dl' Amerikaanse civil and 

equal ri)..:hts-I>l'naderin)..: navolging in Europa') 

Volgens dl' auteur is dl' tijd rijp om te Il'ren van Aml'rikaansl' l'rvarin)..:l'n en om 

dl'H' hinnen dl'eigen traditil' vruchtbaar te maken. Ik uitdaging daarbij is om 

non-discriminatie-l'n sociale zekerlwidsregelingen goed op l'Ikaar afte stem

men, opdat maximale deelname van Il'den van achtergl'stl'ldl' groepen aan het 

maatschappelijk leven kan worcll'n bewerkstelligd, zonder dat dl' bestaansze

kerheid van pl'rsolll'n in gl'vaar komt. 

I Je ".umpl"l' 1.lIldl'l1. waarondl'l' \l'dl'l'land. hl'hbl'n lange tijd Ill·l'r)..:l'kl'kl'l1 op dl' 

\", .Ih hl't .1.lnkwal11 op dl' In'cht,IIH),ltll' van dl' kamarnll'n.lIl't ei)..:l'n uitgebreide 

,tl'hd val1 '!llî.tll' I.l'kl'l'hl'ld ,tond in ,chnl contra" I11l't het ontbreken van dl' 

nH'l"t l',"'l1t lek voorl.ll'l1l1lgl'n voor dl' 1111111Il'r1wdel'ldl'n in dl' l1il'uwe wl'I'l'ld. 

Illt .tlll" h.lIlgt I"IUW '.ll11l'n 111l't dl'uitl'l'nlopl'ndl' vi,ie, op dl' rdatil' owrhl'id

burgl'l'. dl' bl'll'kl'ni, dil' a.111 wl'l'r'l.ljdl'l1 van dl' Atlant"che Oceaan wordt tOl'gl'

kl'l1d .1.ln l,oci;tll'l grol1dn'l'htl'l1l'n het hl'iang dat wordt gehecht aan arheid ab 

I11lddl'l om te voorl.il'l1 111 dl' kmtl'11 van het eigen Il'vl'mol1dl'l'houd. Dit ;tlll" kan 

wordl'l1 gl'tllu,trl'l'I'd a;111 dl' h.lnd v.ln dl' Wl't-el1 regelgeving in beide contillenten 

teil .1.ll1/ll'l1 V.111 oudl'l'l'n en gl'hal1dlLlptl'n. 

Vl'rl'nigde Statl'n 

Ilol'wl'i gl'l1l'r.tll,.lt 1\'\ pl'I' dl'lll1l til' onrl'ch t doen ;Ian dl' wl'I'kelijkhl'id. kan in I. ij n 

.tlgl'nH'l'n hl'ld wordl'n gl'l.l').0 d.1 t An1l'n kanen n1l'l'r Vl'ran t woordl'i ij kheid leggen 
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bij de burger dan Europeanen gewoon zijn te doen. Terwijl het in Europa in tal 

van situaties vrijwel vanzelfsprekend is dat de overheid regulerend en zonodig 

corrigerend optreedt, wordt in de VS van de overheid veel meer terughoudend

heid verwacht. Dit laatste klinkt door in de Amerikaanse Constitutie en de daarin 

opgenomen - ofbeter gezegd: de daaraan toegevoegde - grondrechtencatalogus. 

Grondrechten worden in de VS vanouds opgevat als waarborgen van burgers tegen 

de overheid (civil rights). De gedachte dat mensen voorts aanspraak maken op over

heidsinspanningen ter waarborging van een menswaardig bestaan (sociale grond

rechten) heeft in de VS nooit echt wortel geschoten. De naleving van sociale 

grondrechten, waaronder het recht op arbeid en het recht op sociale zekerheid, 

zou ook vragen om een mate van overheidsbemoeienis die vreemd is aan de 

Amerikaanse rechtscultuur. Bovendien, zo wordt wel betoogd, zou dit afbreuk 

doen aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers. In de Hill ofRights van 1791 

en de nadien tot stand gekomen Amendementen op de Amerikaanse Constitutie 

treft men daarom alleen burgerrechten aan, waaronder - in het Veertiende 

Amendement - de plicht voor deelstaten om niemand de gelijke bescherming van 

wetten te onthouden. Deze equal protection clause beoogt onder meer weerstand te 

bieden tegen maatschappelijke uitsluiting. 

Het Veertiende Amendement werd aanvankelijk nogal beperkt opgevat. Niet iede

re ongelijke behandeling, zoals de uitsluiting van vrouwen voor bepaalde beroe

pen, werd opgevat als strijdig met het gelijkheidsbeginsel.' Bovendien werd aange

nomen dat deze bepaling alleen bescherming bood tegen onderscheid, in het 

bijzonder vanwege ras, voorzover fundamentele rechten werden aangetast. Zo 

sauveerde het Supreme Court in 1896 de rassensegregatie in het openbaar vervoer 

nu het aanwijzen van aparte voertuigen voor blanken en zwarten volgens het Hof 

niet raakt aan een burgerrecht.
2 

Daarop ontstond de befaamde separate but equal

doctrine: bij segregatie is er geen sprake van aantasting of ontneming van rechten 

zolang de betreffende voorziening maar toegankelijk blijft voor alle groepen. Pas 

in 1954 werd de separate but equal-doctrine verworpen), en is ongelijke behande

ling als zodanig verboden, onafhankelijk van de vraag of een ander burgerrecht in 

het geding is. 

Het Veertiende Amendement richt zich uitsluitend tot de deelstaten en lagere 

overheden. Via extensieve interpretatie van de vrijwel identiek luidende due pro

cess dause, neergelegd in het Vijfde Amendement, biedt de grondwet ook bescher

ming tegen discriminatie door de federale overheid: Geen van beide bepalingen 

biedt echter bescherming tegen ongelijke behandeling in de relaties tussen bur

gers onderling.' Daardoor ontstond er behoefte aan een wettelijk verbod van dis

criminatie in de horizontale verhoudingen, niet in de laatste plaats omdat discri

minatie de gedachte verstoort dat iedereen die wil in de kosten van het eigen 

onderhoud kan voorzien. 

De federale overheid komt op grond van de Constitutie slechts in beperkte mate 
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(il- Ilt'vo('gdlll'id lOl' 0111 dl,nil11il1alil' il1 dl' horizol1lall' vnhoudil1gl'11 Il' verbil'

d"l1. :\lllJd I110l'1 l'r 'pr;lk"lIJIl V,II1l'lllgl' l11all' 1';111 ,lalt' 'lelIOTl."111 alll' alldl'rl' gl'

v,tll"ll liJ 11 uII,luII"IHI dl' LIg,'n' OVl'rIll'dl'1l b,'vOl'gd 0111 rl'gulerl'lld op Il' Irl'dl'l1. 

~ 1,'11,'111111 I' l'r, 111l'1 ,','11 Iwrol'p op hl'! Vl'l'rl 1l'l1dl' :\111l'l1lk111l'11 I - i 11 CO 111 bi l1a lil' 

1IIl'I d,' grolldWl'IIl'IiJkl' '''trlrllt'nt' (/'lll\t' l'l'11 scala ;Iall kdnall' llol1-disni111il1atil'-

1\'l'11l'1l lol St.IIHlgl'kol11l'11 dl,'IIlll'd")/.ll'1l op dl' hOrlzollLlk rl'latil's. Daarbij 1110l't 

111 ,'('r'I"IIl,t.llllil' wordl'1l gl'lLlchl ,1,111 dl' CI\'lI I<lgltrs :Iel 1%4,l'l'11 tederale wet dil' 

dl\lrll11ill.IIIl' op grolld 1',111 Ll\, g,',I,lchl ,'11 godsdiellsl vl'rbiedl door - ol1dn 

Illl'l'r wl'rkgl'I','r, ,'11 bIJ d,' ullvOl'rillg 1';111 door dl' tl'dl'ra'" overheid bl'kostigde 

progr.1111 111,1',. :\.I,lr hl'1 voorlwl'ld vall do.,' I\'('I ziJIl latl'r dl' :\[!t' IJlS,TitrilTiallOTllll 

/lrll'Iill'trlt'TlI :1, 11')(,;" I(\IJL:\), d,' arllkl'lell SOl tot"I1111l't '104 val1 dl' I<dla/JtlilaIIOTI 

1,1 I')-.{ ,'11 d,' .lllltTlttlTl\ Inllt /JI,,!lllltllt'\ .Itt It)t)ill:\IJ,\) tot slalld gek0111l'11.:\1 dl'Zl' 

Wl'IIl'1l vl'rbll'd('11 dl'Crl1111l1.llil' bij dl' ;Irlwid ,'11 ,Llal1, olldl'r zen strikle voor

\\',l.lrd"Il, v'){lrk,'ur,lwkld lOl' 

\'1,1 d"/l'l'1l .llllkrl' lloll-dl\lTi1111Ilat il'wl'1 1,'11 is dl' gl'IiJke IOl'g;lI1g tol dl' ;ll'!Jl'id 

I"){lr 1'l'I"Il W"lll'llJk .g,'w,I,lrborgd 111 dl' \''i'IJII olHlallk, hl'l kit d.11 dl' 

,\Il11'lïk.I.IIl\l· (OIl,IIIUlil' .g''l'1l bl'\r1ll'r111ing bll'dt a.11l hl'! rl'chl op ;lrb,'ld l'1l dl' 

\'\ ')llk g('('IlP,lrllJ zijll biJ IllkrIl.lllOl1,tI" Vl'rdr,lg"Il, zO;II, hl'1 IllterIlatiol1a;11 

\','nlr,lg Illz.lk,' 1;.COIl0111 i ,r1ll' , Social""l1 (ullur,'I,'Rl'chll'IlII\TSCR)"11 diVl'rsl' 

COIlI"'l1lil" 1',111 dl' IIlI"Iï1.ltItHUI,' :\rlwid,orgal1l,all,'IILll), w;urill dil rl'chl is 

Il",'rg"lt-gd. I h' :\111"lïka;IIl\l' oVl'rhl'id ;Icht hl'1 "Vl'l1wl'l ha;lr plicht 0111l'ellil'dn 

111 ,t.I.11 I,' ,1,,11,'11 VI;I hl'1 v"lTlcht"1l 1',111 Iwt,lald,' ;lrb"ld 111 dl' kostl'11 vall hl'1 l'igell 

ol1d,'rlwud I" 1"){H"/I,'I1. BI) gl'brl'k ,1.111",'11 uilgl'brl'id ,1l'hl'1 .1,111 social,' voorzie

Illng,'11 d,ll door :\I1ll'rlk.llH'11 1',1.lk ,ti, 'chlïklnrl'l1d duur wordt l'rvarl'11 is dl'l'I-

11,II1H' .1.111 hl'l .lrb"H\-.proCl'\ voor dl' 1111"',I,'11 ook ,','11 hlllnl' Iwodza;lk.llil .gl'ldl 

v.l.lk ook 11.1 hl'l IWrl'lk"11 1';111 dl' p"I1'IOl'llg,'rl'chli.gdl' Il'dtIJd.lJaar k01111 bij lLlI 

1ll'1 .Ihlull"11 1',111 t.tI va 11 I'l'rzl'k"lï ng"l1 , w;I,lrol1dl'r "l'IlZil'kll'kml"I1\"'r!l'kl'ril1g, 

111 dl' \''i doorg,I,II1' 1'1;1 dl' wl'rkgl'vl'r Vl'rloopl It'llll'lill't't'/lt'lldll). \kl1'l'llzol1dn 

wl'rk klll1l1"l1prolwn'l1 lt'l! ZO'I1 I'('rll'k"lïng ,11 I,' ,luill'I1, 111;lar 1110l'!l'l1lLlIl rl'k,'

I1lng h'Hld"l1l1ll'l lon'l1lwg"prl'l11il'\ "IlUII,luilll1g,cl;lll,ul,',. 

Î,'g"11 d,'/l' ,lchll'rgrol1d Vl'rh,I,1\1 hl'1 w,'lIlchl l1il'1 d;11 dl' :\I11"rlk;I;II1\l' wl'lgl'vil1g 

,ti 'I lil\-. dl' J,lrl'11 /l'I'l'l1llg h",ch"rlllll1g bil'dl ll'gl'11 kl'ftijd'-l'll gl'h;lI1dicapll'l1dis

lTll1lll1.III". :\I111'rik,I.II1\l' oud,'n'l1"l1 gl'h,ll1diclpl"l1"lSl"l1, il1l1avolging val1 

/W,lrl"11 ,'11 ITOUW"I1, ,I\'lI n~It(ç-w,'lg,'vlng 0111 hl'1l111 ,1.1,11 I" ,kll"11 ;1" gl'liJkl'11 

d",'1 I" 1Il'I1H'I1 ,1.111 ol1dl'r 111,','r hl'! ;lrh"ld'pro('(',.Ilt-rgl'ltjk,' Wl'lg"I'illg kW;llll 

l'r ook ,'11 l\'l'nl door d,' oP""I1\'olgl'l1d,' :\Il11'rlk;I;II1\l' pn"ld"I1I"1l zowl'll11l'! l11ore

I,' ,lis '" Olwl1ll"h,' ,lrgUI111'llt"11 .g,'n'chll',I.lrdlgd.llt- uII,luIIIllg 1"II1Ill'p;l;tld,' 

grtll'p"11 ,1.\11 hl'l 111,I,ll\lI1.l\lpl'liJk 1"1"'11 'Irookll' l1il'l I1ll'l dl' :\I1l"lïka;II1\l' 0PI',II

IllIg"lllII','r "/lltll, 111.:t'll\/1I1' ,'11 d""lgl'11 1','LIlllwoonit-IiJkh"ill 1'.111 dl' burgl'r, w;lar

hl) .trllt'ld o'lk w'lnll g,'/l"11 .11s 1111dd,'1 lol ol1lplo()\ll1g, ol1lwlkkl'lil1g l'1l1l1.1;11-
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schappelijke participatie (moreel argument). De uitsluiting van groepen aan het 

arbeidsproces kost de samenleving daarnaast veel geld en doet afbreuk aan de 

koopkracht van de leden van de betreffende groepen (economisch argument). Dit 

verklaart wellicht ook waarom non-discriminatiewetgeving, niet in de laatste 

plaats onder Republikeinse presidenten, in de VS een grote vaart heeft genomen. 

Een bijzonderheid van de Amerikaanse equal rights-benadering is voorts dat werk

gevers zijn gehouden ten behoeve van werknemers die onder de gegeven arbeids

omstandigheden hun werk niet kunnen doen een werkaanpassing te realiseren 

(reasonabie accommodation). Dit geldt in het bijzonder ten opzichte van werknemers 

met een bepaalde geloofsovertuiging - die om die reden bijvoorbeeld enige malen 

per dag moeten bidden ofvoor wie kledingvoorschriften gelden - en gehandicap

te werknemers - die bijvoorbeeld behoefte hebben aan aangepaste apparatuur of 

meer flexibele werktijden. Slechts ingeval een werkgever kan aantonen dat een 

doeltreffende aanpassing vanwege bedrijfsbelangen niet kan worden gevergd, 

mag zo'n voorziening achterwege worden gelaten. 

Als uitvloeisel van de equal rights-benadering mag de federale overheid op grond 

van diverse presidentiële besluiten (executive orders) slechts contracten sluiten met 

particuliere werkgevers die een gelijke kansenbeleid voeren. Via deze vorm van 

contract complianee, dat wil zeggen het opleggen van verplichtingen via contracten, 

komen alleen werkgevers die actief trachten discriminatie op de werkvloer te 

voorkomen en te bestrijden in aanmerking voor de vaak lucratieve overheidscon
tracten. 

Dankzij de inzet van deze wettelijke instrumenten is de arbeidsparticipatie onder 

ouderen en gehandicapten in de VS aanzienlijk hoger - niet zelden meer dan 50% 

- dan in de meeste Europese landen. Het gaat te ver om deze resultaten uitslui-

Arneril<aanse oude- tend toe te schrijven aan het bestaan van non-discriminatiewetgeving. Immers, zo-

ren en gehandicap- als gezegd, voor velen in de VS is het verrich ten van arbeid pure noodzaak. Het be-

ten hebben meer staan van non-discriminatiewetgeving veronderstelt ook een mate van 

dan in Europa het rechtsbewustzijn en mondigheid die niet iedereen is gegeven. Het succes van non-

gevoel deel uit te discriminatiewetgeving hangt bovendien nauw samen met factoren als het be-

mal<en van het staan van laagdrempelige klachteninstanties - zoals in de VS de Equal Employment 

maatschappelijl< le- Opportunity Commission en in Nederland de Commissie Gelijke Behandeling - als-

ven, hetgeen onte- mede de duur en kosten van gerechtelijke procedures. Dat neemt niet weg dat 

genzeggelijk grote Amerikaanse ouderen en gehandicapten meer dan in Europa (het gevoel hebben) 

voordelen heeft. deel uit (te) maken van het maatschappelijk leven, hetgeen ontegenzeggelijk grote 

voordelen heeft. 
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Europa 

Hoe anders wordt in Europa vanouds aangekeken tegen de overheid als bescher

mer van de belangen van kansarmen. In een sociale rechtstaat, waartoe alle 

Europese staten zich graag rekenen, wordt van de overheid verwacht dat zij zich 

het lot van de minderbedeelden aantrekt, in het bijzonder van diegenen die als 

gevolg van een sociaal risico niet in staat zijn betaalde arbeid te verrichten. Voor 

deze groepen, waaronder ouderen en gehandicapten, werd in de na-oorlogse jaren 

een uitgebreid stelsel aan voorzieningen en uitkeringen gecreëerd. In naam was 

dit vangnet mede bedoeld om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te bespoedigen, 

Dat de gebreldtige maar in de praktijk boden ze bovenal een stukje compensatie voor het verstoken 

arbeidsparticipatie zijn van arbeid. 

van deze groepen Deze verzorgingsstaatgedachte was geheel in lijn met de uitleg die werd gegeven 

mogelijlc ook sa- aan de sociale grondrechten, zoals neergelegd in nationale grondwetten en ver-

menhing met clis- dragen, waaronder het Europees Sociaal Handvest. Vanwege de sociale heseher-

criminatie Icon men mingwas het verrichten van arbeid in Europa, anders dan in de VS. geen voor

in Europa lange tijd waarde om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

moeilijk bevatten. 

Door de nadruk op het bieden van bescherming is het verldaar,baar dat het ont

breken van gelijke arbeidskansen voor ouderen en gehandicapten in Europa lange 

tijd als ondergeschikt punt werd ervaren. Het accent lag daar tot voor kort op het 

versterken van het stelsel van uitkeringen en voorzieningen voor deze groepen. 

Op werkgevers lag evenwel gelijktijdig de verplichting een bepaald percentage ge

handicapten in dienst te nemen (quotum). Anders dan in de VS. waar het werkge

vers onder strikte voorwaarden is toegestaan een quotumbeleid te voeren, waren 

Europese quotaregelingen in Europese landen, waaronder het Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland, niet ingebed in non-discriminatie

maar in sociale zekerheidsregelingen.'" 

Dat de gebreldage arbeidsparticipatie van deze groepen mogelijk ook samenhing 

met discriminatie kon men in Europa lange tijd moeilijk bevatten. Zo ook in 

Nederland. Toen het D66-kamerlid Groenman bij de behandeling van de 

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) een amendement indiende, gericht op 

toevoeging van de grond 'geestelijke oflichamelijke handicap' aan de limitatieve 

lijst van verboden differentiatiecriteria," kon dit op weinig steun rekenen. Naar 

aanleiding van dit afgewezen amendement werd door de Tweede Kamer wel een 

motie aangenomen, waarin de regering werd opgeroepen onderzoek te laten ver

richten naar de vraag in welke mate discriminatie van gehandicapten in 

Nederland voorkomt en naar de mate waarin het recht hiertegen bescherming 

biedt." Dit heeft geresulteerd in twee onderzoeksverslagen, waarin naar voren 

komt dat gehandicapten in Nederland op diverse maatschappelijke terreinen, en 

met name bij de arbeid, hebben te vrezen voor discriminatie en dat de juridische 

bescherming daarbij te wensen overlaat." Wat betreft het criterium leeftijd geldt 
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Aldus kon het ge-

beuren dat goed be

doelde sociale ze-

grosso modo hetzelfde: ook deze grond is bewust buiten het bereik van de AWGB ge

houden. Sinds de jaren negentig wordt het gebruik van leeftijdsgrenzen evenwel 

steeds meer als problematisch ervaren
l4 

en wordt dit steeds meer in verband ge

bracht met discriminatie. 

Sinds een decennium is in Europa duidelijk dat de uitsluiting van ouderen en ge

handicapten van het arbeidsproces allerminst iets vanzelfsprekends is. Sterker, 

door de terugtred van de overheid en de versobering van de sociale zekerheid wer

den de effecten van discriminatoire uitsluiting op de arbeidsmarkt door betrokke

nen steeds meer als onrecht ervaren: vele oudere en gehandicapte werknemers 

wilden wel werken, maar kregen daartoe simpelweg niet de kans. Dit had grote so

ciale en economische gevolgen. 

Is het Amerikaanse gras groener? 

kerheidsregelingen Dat (organisaties van) gehandicapten en ouderen in Europa sindsdien pleiten voor 

door betrokkenen invoering van non-discriminatiewetgeving naar Amerikaans voorbeeld en af-

als 'doekje voor het schaffing van de als stigmatiserend ervaren quotumregels 13 laat zich tegen deze 

bloeden' werden er- achtergrond verklaren. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden waren de eer-
varen. ste Europese landen met non-discriminatiewetten voor ouderen en gehandicap

ten gemodelleerd naar de Amerikaanse wetgeving. De Amerikaanse equal rights

benadering heeft inmiddels ook weerklank gevonden op Europees niveau: op 

grond van een Europese richtlijn zijn alle EU-lidstaten gehouden voor 2 december 

2003 discriminatie vanwege handicap ofleeftijd bij de arbeid te verbieden. lh 

Discriminatie vanwege handicap en leeftijd is evenmin toegestaan krachtens het 

EU Grondrechtenhandvest
l7 

en straks, naar alle waarschijnlijkheid, de Europese 
Grondwet.

l

' 

Nederland kent inmiddels een Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte (wet van 3 april 2003, Stb. 2003, 206). Deze wet zal naar alle 

waarschijnlijkheid op 1 december 2003 in werking treden. Een voorstel van wet 

gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid is thans nog aanhangig bij 

de Tweede Kamer. 

Hoewel de Amerikaanse equal rights-benadering een aantal ontegenzeggelijke 

voordelen heeft, moet non-discriminatiewetgeving niet als alternatief: maar als 

aanvulling worden gezien op het sociale (zekerheids)beleid, zoals dat in het 

Europa van de verzorgingsstaat gestalte heeft gekregen. In de VS vormt non-dis

criminatiewetgeving voor betrokkenen niet zelden een laatste strohalm om za

ken als een oudedagsvoorziening zeker te stellen. Aldus dreigt non-discriminatie

wetgeving in sommige situaties een oneigenlijk middel te worden om sociale 

zekerheid afte dwingen. Het is onwenselijk om in Europa eenzelfde kant op te 
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Hoewel de Amerikaanse equal rights-benadering een aantal ontegenzeggelijke 

voordelen heeft, moet non-discriminatiewetgeving niet als alternatief, maar als 

aanvulling worden gezien op het sociale (zekerheids)beleid, zoals dat in het 

Europa van de verzorgingsstaat gestalte heeft gekregen. In de VS vormt non-dis

criminatiewetgeving voor betrold<enen niet zelden een laatste strohalm om za
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De verzorgings

staatgedachte kan 

gaan; een ontwild<eling die bovendien strijdig is met de Europese grondwettelij

ke trad i ties . 

In Europa ontbrak het tot voor kort daarentegen aan iedere vorm van non-discri

minatiewetgeving met betreld<ing tot de gronden handicap en leeftijd. Aldus kon 

het gebeuren dat goed bedoelde socialezekerheidsregelingen door betrold<enen 

als 'doekje voor het bloeden' werden ervaren: de regelingen waarborgden een mi

nimuminkomen, maar beletten betrold<enen om deel te nemen aan het arbeids

proces." De uitdaging is thans om non-discriminatie- en sociale zekerheidsrege

lingen goed op elkaar afte stemmen opdat maximale deelname van leden van 

achtergestelde groepen aan het maatschappelijk leven kan worden bewerkstel

ligd, zonder dat de bestaanszekerheid van personen in gevaar komt. Dit is aller

minst een sinecure, al is het maar omdat het belang van sociale zekerheidsrege

lingen in tijden van minder economische voorspoed- zoals thans het geval is - al 

snel ter discussie staat. 

Dat de Amerikaanse equal rights-benadering geen remedie is voor alle problemen 

waarmee ouderen en gehandicapten kunnen worden geconfronteerd, blijkt al

leen al uit het feit dat in de VS, ondanks het uitgebreide stelsel van non-discrimi

natieregels, tal van ouderen en gehandicapten in een situatie verkeren die een 

rijk land als de VS onwaardig is. Dit neemt niet weg dat we ih Europa veel kunnen 

leren van de Amerikaanse wetgeving en de ervaring die daarmee is opgedaan. Dat 

geldt mijns inziens ook voor wat betreft het systeem van contract compliance. 

Betoogd kan worden dat een sociale rechtstaat bij voorkeur zaken moet doen met 

particulieren die gelijke kansen bieden aan ouderen, gehandicapten en leden van 

andere kwetsbare groepen. In de thans bestaande en in aankomst zijnde non-dis

criminatiewetgeving in Europa speelt contract compliance evenwel een onderge

schikte rol. Dit punt verdient naar mijn mening meer aandacht. 

Conclusie 

Uit het bovenstaande komt naar voren dat er aanzienlijke verschillen zijn met be

treld<ing tot (de constitutionele !<ijk op) de verantwoordelijkheid van de overheid 

in Europa op steeds voor de positie van ouderen en gehandicapten in de VS en Europa. Ligt in de VS 

minder draagvlak vanouds de nadruk op het stimuleren van zelfredzaamheid, de Europese staten 

rekenen; de roep zagen het als hun grondwettelijke plicht de leden van deze groepen zo goed mo-

om non-discrimina- gelijk te verzorgen. De verzorgingsstaatgedachte kan in Europa op steeds minder 

tiewetgeving neemt draagvlak rekenen; de roep om non-discriminatiewetgeving neemt gelijktijdig 

gelijktijdig toe. toe. Europa lijkt thans op weg de Amerikaanse equal rights-benadering over te ne

men. Dit dreigt soms ten koste te gaan van uiterst waardevolle aspecten van de 

verzorgingsstaat, waaronder de vangnetten voor kansarmen. Bovendien verliest 

men dan al snel uit het oog dat het leggen van verantwoordelijkheid bij individu-
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en niet zaligmakend is en dat overheidscorrectie soms nodig is. 

Het waarborgen van gelijke kansen op deelname aan het maatschappelijk leven 

lijkt derhalve te vragen om een tussenweg, ook wel aangeduid met de term twee

sporenbeleid. Met dit laatste wordt gedoeld op beleid waarbij het recht op gelijke 

behandeling wordt beschouwd als complementair aan een adequaat voorzienin

genbeleid. Het moment is daar om, lering trekkend uit de Europese en 

Amerikaanse ervaringen en aansluiting zoekend bij de Europese grondwettelijke 

tradities, een dergelijk wetgevingsmodel te ontwikkelen. 

Mr.dr. A.c. Hendriks is lid van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 

Met dank aan mijn collega's Mieke van der Burg en Sigmar Carmelia voor hun commentaar 

op een eerdere versie. 
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