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Stellingen

Behorende bij het proefschrift /JecA/er/i/te roetemg acwi Zier ge/ij°£Ae<<&6egi>ue/ van
Janneke Gerards

1. Gelijkheid is niet beter dan ongelijkheid.

2. De praktijk om in gelijke behandelingszaken de vergelijkbaarheid van de voorge-
legde gevallen te onderzoeken wekt verwarring en is overbodig.

3. In gelijke behandelingszaken moet de intensiteit van de toetsing worden verhoogd
wanneer kan worden vermoed dat het voorgelegde onderscheid het resultaat is van
ondeugdelijke besluitvorming, hetzij omdat het besluitvormingsproces lijkt te zijn
beinvloed door discriminatoire overwegingen, hetzij omdat door het onderscheid
fundamentele individuele belangen zijn aangetast.

4. In de voorgenomen "Europese Grondwet" dient als eerste artikel een algemene,
niet tot bepaalde gronden beperkte gelijkheidsbepaling te worden opgenomen,
waaraan handelingen van de gemeenschapsinstellingen en de lidstaten kunnen
worden getoetst.

5. In Europa is het uitgangspunt dat individuele grondrechten zeer ruim zijn, hoewel
ook vergaande beperkingsmogelijkheden worden erkend. In de VS gaat men uit
van een tegengestelde benadering. Hoewel het concrete resultaat hetzelfde kan
zijn, heeft dit verschil in uitgangspunt een grotere bescherming van individuele
grondrechten in Europa dan in de VS tot gevolg.

6. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dient directe werking te krij-
gen in de verhouding tussen burgers onderling.

7. Aan de architectuur en Staat van onderhoud van gerechtsgebouwen leert men de
waarde en status van het recht in een land pas werkelijk kennen.

8. Het schrijven van een proefschrift als voorwaarde voor een wetenschappelijke car-
riere moet worden afgeschaft.

9. Zowel voor een promovendus als voor een klassieke danser zijn er jaren van hard
werken en grote inspanning nodig voordat ze het stadium bereiken waarin het mo-
gelijk wordt het publiek te laten geloven in een gemakkelijke en vanzelfsprekende
beheersing van de materie.

10. "Use every man after his desert, and who should 'scape whipping?"
(Shakespeare, Hamlet 11.2.562)


