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De rechtvaardigheid van procedures
en de eerste aanzetten tot een nieuwe
rechtvaardigheidstheorie

Kees van den Bos*

In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op de wijze
waarop mensen de rechtvaardigheid van procedures
waarnemen. Een overzicht wordt gegeven van onderzoek dat hetrekking heeft op twee belangrijke vragen:
welke procedures vinden mensen eerhjk? 2 wat is de

relatie tussen procedure- en uitkornst-rechtvaardigheid? Het besproken onderzoek laat zien dat de volgFilosofen, sociologen, politieke wetenschappers, rechtswetenschappers, economen, psychologen en andere wetenschappers hebben veel aandacht besteed aan sociale
rechtvaardigheid (zie bijv. Cohen, 1986, voor een overzicht). Veel van deze vrouwen en mannen hebben beargumenteerd dat sociale rechtvaardigheid een van de belangrijkste onderwerpen in ons leven is. Folger (1984)
heeft zelfs gesteld dat 'the importance of justice cannot
be overstated' (p. ix). Sociaal-psychologen hebben een
aantal theoriedn opgesteld die ingaan op hoe mensen
denken over rechtvaardigheid. Twee van de belangrijk-

ste theorieen zijn de relatieve deprivatietheorie en de
billijkheidstheorie. In de relatieve deprivatietheorie
(bijv. Crosby, 1976; Stouffer, Suchman, DeVinney, Star
& Williams, 1949) wordt onder andere gesteld dat personen uitkomsten als oneerlijk zullen beoordelen wanneer deze uitkomsten niet voldoen aan eerdere verwach-

tingen. Een andere belangrijke benadering over rechtvaardigheid wordt geboden door de billijkheidstheorie
(bijv. Adams, 1965; Walster, Berscheid & Walster,
1973), waarin wordt beargumenteerd en empirisch
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orde waarin mensen over rechtvaardigheidsonderwerpen worden geinformeerd van grote invloed is op hoe
beide vragen beantwoord worden. Aangegeven wordt
dat de gepresenteerde onderzoekingen te heschouwen
zijn als eerste aanzetten tot een nieuwe rechtvaardigheidstheorie; een theorie die een integratie voorstaat
van verschillende ideeen over rechtvaardigheid.
aangetoond - dat mensen hun uitkomst als eerlijk zullen
waarnemen wanneer de verhouding van hun bijdragen
en hun opbrengsten gelijk is aan de verhouding van bijdragen en opbrengsten van vergelijkbare anderen. De
relatieve deprivatie- en de billijkheidstheorie verschillen op een aantal aspecten van elkaar. Wat de twee met
elkaar gemeenschappelijk hebben is dat zij evenals gerelateerde rechtvaardigheidsnoties (zie bijv. Deutsch,
1975; Homans, 1961) - distributieve rechtvaardigheidstheorieen zijn: zij richten zich op de eerlijkheid
van uitkomsten die mensen ontvangen.,
Een geheel andere benadering van het begrip rechtvaardigheid kwam naar voren in het onderzoek van Thibaut
en Walker en hun collega's (LaTour, 1978; Thibaut &
Walker, 1975; Walker, LaTour, Lind & Thibaut, 1974).
Dit onderzoek richtte zich op de vraag hoe burgers de
rechtvaardigheid van rechtszaken beoordelen. Beredeneerd werd dat twee verschillende aspecten in rechtszaken invloed hebben op hoe burgers de rechtvaardigheid
1. Opgemerkt dient te worden dat in de literatuur 'rechtvaardigheid'

en 'eerlijkheid' bijna altijd aan elkaar gelijk worden gesteld.
Theoretisch is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen deze twee begrippen. In dit artikel ben ik echter niet geInteresseerd in
een dergelijk onderscheid, en daarom zal ik tenzij expliciet anders
vermeld deze twee begrippen als synoniem gebruiken.

-
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van rechtszaken waarnemen: de uitkomst van een
rechtszaak en de manierwaarop de rechtsgang verloopt.
Om zowel het distributieve als het procedurele aspect
van rechtvaardigheid te onderzoeken voerden Thibaut
en Walker een aantal experimenten uit waarbij zowel de

mate van controle als de gunstigheid van de uitkomst
werden gevarieerd. Zo namen in een van de eerste studies van Thibaut en Walker (Walker e.a., 1974) studenten deel aan een gesimuleerde rechtszaak. Gevarieerd
werd onder andere dat een deelnemer een zekere mate
van controle had of geen controle had over de gevolgde
procedure in de rechtszaak, en dat het vonnis in de
rechtszaak gunstig of ongunstig voor een deelnemer
was. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat personen die een zekere mate van procedurele controle hadden de procedure als eerlijker beoordeelden en meer tevreden waren met het vonnis dan personen die geen con-

trole hadden over de gevolgde procedure. Bovendien
bleek dat deze bevinding werd gevonden onder zowel
personen die een gunstige als onder personen die een ongunstige uitkomst hadden gekregen.
Zoals in het proefschrift van Van den Bos (1996) wordt
betoogd heeft onderzoek naar procedurele rechtvaardig-

heid zich tot dusver voornamelijk gericht op twee belangrijke vragen: i welke procedures beschouwen mensen als eerlijk? en 2 wat is de relatie tussen procedurele
en distributieve rechtvaardigheid? In dit overzichtsartikel zal onderzoek naar beide vragen worden gepresenteerd. In het eerste onderzoek wordt ingegaan op de
vraag welke procedures mensen eerlijk vinden; de presentatie van dit onderzoek is gebaseerd op Van den Bos,
Vermunt en Wilke (1996). In het andere onderzoek (Van
den Bos, Vermunt & Wilke, in druk) wordt de relatie tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid bestudeerd. Dat wil zeggen dat een antwoord wordt gezocht
op de vraag naar het gezamenlijke effect van distributieve en procedurele aspecten op rechtvaardigheidsoordelen. Met name tijdens de presentatie van het tweede onderzoek en in de discussie van dit artikel zal ik proberen
duidelijk te maken dat de twee hier gepresenteerde onderzoekingen te beschouwen zijn als eerste aanzetten tot
een nieuwe rechtvaardigheidstheorie.

Welke procedures zijn eerlijk?
Wanneer men het onderwerp van procedurele rechtvaardigheid bestudeert is logischerwijze een van de
eerste vragen die men wil beantwoorden de vraag welke procedures rechtvaardig zijn. Thibaut en Walker
(1975) suggereren dat het antwoord op deze vraag ge-

zocht moet worden in de notie van wat hier zal worden
aangeduid als procedurele controle:2 mensen zullen een
procedure als rechtvaardig beoordelen wanneer de procedure hun controle geeft over de gang van zaken. Het
onderzoek van Thibaut en Walker levert inderdaad resultaten op die dit idee ondersteunen. Ook andere onderzoekers hebben veel aandacht besteed aan de beant-

woording van deze vraag (zie bijv. Lind, Kanfer &
Early, 1990; Lind & Tyler, 1988; Tyler, 1987; Tyler &
Lind, 1992; Tyler, Rasinski & Spodick, 1985). In navolging van Thibaut en Walker richtten deze onderzoekers eerst hun aandacht op de invloed van procedurele
controle op eerlijkheidsoordelen. In een later stadium
ging men na of personen het krijgen van een mogelijkheid om hun mening te mogen uiten of dit nu samen
gaat met procedurele controle of niet hun eerlijkheidsoordelen beInvloedt. In een experiment van Lind
e.a. 1990), bijvoorbeeld, kregen deelnemers een mo-

gelijkheid om hun mening te geven over hoe de uitkomst tot stand moest komen vóórclat de onderzoeksleider had besloten over de uitkomst (dit zal hier worden aangeduid als pre-decisie-inspraak), nadat de onderzoeksleider had besloten over de uitkomst (post-decisie-inspraak), of kregen de deelnemers een dergelijke

mogelijkheid niet (geen inspraak). De bevindingen
toonden aan dat deelnemers die pre-decisie-inspraak
kregen de procedure als eerlijker beoordeelden dan
deelnemers die post-decisie-inspraak kregen, en dat
post-decisie-inspraak personen de procedure als eerlij-

ker beoordeelden dan personen die hun mening niet
mochten geven. Met andere woorden, het onderzoek
van Lind e.a. (1990) suggereert dat niet alleen personen
die controle over de procedure hebben (zoals in de predecisie-inspraak-conditie), maar ook personen die geen

controle over de procedure hebben maar die wel hun
mening mogen geven (wat het geval was bij de post-decisie-inspraak-conditie), de procedure als eerlijker zul-

len waarnemen dan personen die geen mogelijkheid
hebben om hun mening te geven.
In bijna al het hierboven aangehaalde onderzoek werd
gevonden dat het de gepercipieerde rechtvaardigheid
van procedures verhoogt wanneer mensen de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven. Deze bevinding
zal hier worden aangeduid als het inspraakeffect. In feite is het inspraakeffect de meest frequent gerepliceerde
en meest algemeen geaccepteerde bevinding in het procedurele rechtvaardigheidsveld (Lind e.a., 1990; Lind &
2. De term 'controle' zal in dit artikel worden gebruikt als vertaling
van het Engelse 'control' teneinde zo dicht mogelijk bij de terminologie van Thibaut en Walker aan te sluiten.
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Tyler, 1988; Van den Bos, 1996). Als gevolg hiervan zijn

veel auteurs geneigd om de vraag 'welke procedures
zijn eerlijk?' te beantwoorden met de stetting inspraakprocedures zijn eerlijk'. Met andere woorden, inspraakprocedures worden gelijkgesteld aan rechtvaardige procedures. In Van den Bos e.a. (1996) werd nagegaan of
inspraakprocedures inderdaad altijd rechtvaardige procedures zijn.
AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK

Een analyse van de literatuur over het inspraakeffect
leerde ons dat het onderzoek op dit gebied zich tot dusver heeft beperkt tot situaties waarin mensen van tevoren niet geInformeerd waren of zij later wel of niet een
mogelijkheid zouden krijgen om hun mening te mogen

uiten. Zo waren in het begin van het experiment van
Lind e.a. (1990) inspraakverwachtingen afivezig; gedu-

rende het experiment kregen de deelnemers (onverwacht) een inspraakmogelijkheid of zij kregen deze mogelijkheid niet. Om de algemeenheid van het inspraak-

effect te onderzoeken wilden wij in Van den Bos e.a.
(1996) het inspraakonderzoek uitbreiden naar omstandigheden waarin mensen wel verwachtingen hebben
over welke procedure zij in de nabije toekomst zullen
ontvangen. Vanwege twee redenen is dit een belangrijke
kwestie.
De belangrijkste reden om de invloed van verwachtingen op procedurele eerlijkheidsoordelen te onderzoeken
is een theoretische, en kan worden ontleend aan het distributieve rechtvaardigheidsonderzoek. De invloed van

verwachtingen op (distributieve) eerlijkheidsoordelen
is in dit onderzoeksdomein vaak onderzocht door de reacties van mensen na te gaan die een bepaalde geldelijke beloning voor hun prestaties verwachten en vervolgens dat bedrag ook krijgen, meer dan dat bedrag krijgen, of minder dan dat bedrag krijgen. Greenberg (1982)
heeft het onderzoek in dit gebied geinventariseerd waar-

na hij niet alleen concludeerde dat mensen het minder
eerlijk lijken te vinden om te weinig betaald dan om billijk betaald te worden, maar ook al zijn de resultaten
met betrekking tot dit punt niet ondubbelzinnig (zie bijv.
Lawler, 1968) dat mensen het minder eerlijk lijken te
vinden om teveel betaald dan om billijk betaald te worden. Ook in ander distributief onderzoek wordt veel belang gehecht aan de invloed van verwachtingen op het
welbevinden van personen. Zo is een klassieke bevinding in de relatieve deprivatie-literatuur dat personen
die objectief gezien beter af waren dan andere personen

zich toch minder prettig voelden dan deze anderen
(Stouffer e.a., 1949). Deze bevinding wordt verklaard
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door erop te wijzen dat de ontevreden mensen verwacht
hadden meer te krijgen dan datgene wat ze daadwerkelijk hebben gekregen. Na een overzicht van deze en an-

dere bevindingen uit de rechtvaardigheidsliteratuur
heeft Furby (1986) dan ook geconcludeerd dat 'meeting

expectations is central in the definition of justice' (p.
183).

Ten tweede zijn verwachtingen over procedures belangrijk, omdat het aannemelijk lijkt dat mensen in het dagelijks leven vaker verwachtingen zullen hebben ontwikkeld over de te volgen procedure dan dat zij geen idee
hebben welke procedure gevolgd zal gaan worden. Zo
zullen werknemers van participatieve organisaties ver-

wachten dat hun leidinggevende hen inspraak zal toestaan terwijl werknemers van autocratische organisaties
geen inspraak zullen verwachten. De vraag kan dan ook
gesteld worden tot welke differentiele effecten verwachtingen over procedures bijvoorbeeld als gevolg van de
organisatiestructuur kunnen leiden. Dit laatste zal hieronder worden uitgewerkt, waarbij betoogd zal worden
dat het introduceren van verwachtingen het inspraakeffeet in een geheel ander perspectief kan plaatsen.
Leventhal (1980) heeft een klassiek geworden indeling
gemaakt van de verschillende soorten regels die mensen
kunnen gebruiken om de eerlijkheid van procedures vast

te stellen. De enige regel die betrekking heeft op omstandigheden waarin mensen een bepaalde procedure
verwachten is de consistentie-in-de-tijd-regel. Deze regel kan zo worden geInterpreteerd dat wanneer mensen
een andere procedure ontvangen dan zij hadden verwacht, zij de gevolgde procedure minder eerlijk vinden
dan wanneer de ontvangen procedure overeenkomt met
de verwachte procedure.
Hoe beInvloeden consistentie en het al of niet krijgen van

inspraak eerlijkheidsoordelen? In een situatie waarin
mensen een inspraakmogelijkheid verwachten en waar
ze vervolgens ofwel (consistent) inspraak krijgen ofwel
(inconsistent) geen inspraak krijgen, zullen de consistentieregel en het inspraakeffect in dezelfde richting werken. Dat wil zeggen, wanneer de gevolgde procedure
mensen een inspraakmogelijkheid oplevert is de procedure tevens consistent met hun verwachtingen, en wanneer de gevolgde procedure hen geen inspraakmogelijkheid oplevert is de procedure tevens inconsistent met hun
verwachtingen. Volgens deze redenering zullen mensen,
in een situatie waarin zij inspraak verwachten, de gevolgde procedure eerlijker vinden wanneer zij vervolgens die inspraak ook krijgen dan wanneer zij vervolgens
geen inspraak krijgen. Interessanter is echter de situatie
waarin de consistentieregel en het inspraakeffect hun invloed in tegengestelde richting uitoefenen; dat wil zeg-

L._
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gen, de situatie waarin personen expliciet is meegedeeld
geen inspraakmogelijkheid te verwachten. Hoe beoordeelt men dan de gevolgde procedure wanneer er vervolgens ofwel (inconsistent) inspraak wordt toegestaan of-

wel (consistent) geen inspraak wordt toegestaan? Met
andere woorden, wat oefent een grotere invloed uit op ie-

mands eerlijkheidsoordelen: of men iets niet krijgt dat
men graag wil hebben (bijv. inspraak) of dat men iets an-

ders krijgt dan wat werd verwacht? Het billijkheidsonderzoek zoals besproken door Greenberg (1982) lijkt
te suggereren dat verwachtingen de grootste invloed zullen uitoefenen. Op basis van de conclusie van Greenberg
(1982) lijkt het daarom redelijk om te voorspellen dat
wanneer mensen is meegedeeld geen inspraak te verwachten, zij de gevolgde procedure minder eerlijk zullen
vinden wanneer zij vervolgens inspraak in plaats van
geen inspraak krijgen.
METHODE EN RESULTATEN VAN HET
ONDERZOEK

In Van den Bos e.a. (1996, Experiment 2) deden deelnemers mee aan een experiment dat vergelijkbaar was met
dat van Lind e.a. (1990). In aanvulling op de opzet van
Lind e.a. werden aan het begin van ons experiment de
verwachtingen van de deelnemers gemanipuleerd. Een
derde van de deelnemers werd meegedeeld dat zij in het
experiment hun mening mochten geven over hoe een bepaalde uitkomst3 tot stand diende te komen (de inspraak
verwacht-conditie). Een derde van de deelnemers werd
meegedeeld dat zij hun mening niet mochten geven (de

geen inspraak verwacht-conditie). De derde groep de
deelnemers werd in overeenstemming met Lind e.a.
(1990) niet ingelicht over mogelijkheden om hun mening te uiten (de inspraakverwachtingen afwezig-conditie). Halverwege het experiment kreeg de helft van de
deelnemers een mogelijkheid om hun mening te geven
(de zgn. inspraak gekregen-conditie), terwijI de andere
helft deze mogelijkheid onthouden werd (de geen inspraak gekregen-conditie). Nadat de deelnemers enkele
vragen hadden beantwoord werden zij betaald voor hun
deelname en werden zij zeer zorgvuldig ingelicht over
de bedoeling van het onderzoek.
De belangrijkste resultaten van Van den Bos e.a. (1996,
Experiment 2) worden gepresenteerd in tabel I. In over-

eenstemming met het gebruikelijke inspraakonderzoek
(bijv. Lind e.a., 1990) werd gevonden dat wanneer inspraakverwachtingen afwezig waren, personen de procedure eerlijker vonden wanneer zij inspraak kregen dan
wanneer zij geen inspraak kregen. Eenzelfde effect werd
gevonden voor personen die inspraak verwachtten. Ook
deze personen vonden de gevolgde procedure eerlijker
wanneer deze hen inspraak in plaats van geen inspraak
verleende. Wanneer personen daarentegen expliciet was
meegedeeld geen inspraakmogelijkheid te verwachten,
draaide het `klassieke' inspraakeffect om. Deze personen vonden de gevolgde procedure minder eerlijk wanneer zij inspraak in plaats van geen inspraak kregen.
Bovendien is het goed om hier te vermelden dat de bevindingen van Van den Bos e.a. (1996, Experiment I)
een scenariostudie met hetzelfde experimentele ontwerp als het hierboven gepresenteerde onderzoek van
Van den Bos e.a. (1996. Experiment 2) de hierboven
vermelde bevindingen repliceren.
Tabel 1. Procedurele eerlijkheidsoordelen in l'an den Bos, Vermin(
en Wilke (1996, EXperiMent 2).
_

Ontvangen
Inspraak
Geen inspraak

Verwachtingen
Inspraak
Alwezig

Geen inspraak

5.8.,

5.8

3.55

3.31,

I -7,

6

N.B: In de label zijn gemiddelden opgenomen van antwoorden die
werden gegeven op een zevenpunts-Likertschaal (i = zeer oneerlijk:
7 = zeer eerlijk). Hogere waarden geven dus een hogere mate van ervaren procedurele rechtvaardigheid aan. Gemiddelden met verschil!elide indices verschil len significant van elkaar (p <0,05).

DISCUSSIE

De bevindingen van Van den Bos e.a. (1996) tonen dus
aan dat mensen een procedure die hen een mogelijkheid

geeft om hun mening te uiten niet altijd gelijk zullen
stellen aan een rechtvaardige procedure. Sterker zelfs:
een procedure die mensen niet de mogelijkheid tot meningsuiting biedt wordt soms als rechtvaardiger beoordeeld dan een procedure die een dergelijke mogelijkheid

wel biedt. Geconcludeerd kan worden dat het onjuist
lijkt om de vraag 'welke procedures zijn eerlijk?' te beantwoorden met de stelling 'inspraakprocedures zijn
eerlijk'.
Een andere manier om de bevindingen van Van den Bos

3. In overeenstemming met het onderzoek van Lind e.a. (1990) was
de uitkomst in Van den Bos e.a. (1996) een werkdoel (d.w.z. het aantal taken dat de deelnemers binnen een bepaalde tijd dienden te verrichten). In navolging van Lind e.a. kregen onze deelnemers dus (weI
versus geen) inspraak bij het toewijzen van dit werkdoel.

e.a. (1996) te interpreteren wordt verkregen door gebruik te maken van Leventhal's (1980) consistentie-inde-tijd-regel. Met andere woorden, in de experimentele
condities van Van den Bos e.a. (1996) zijn twee procedurele regels gevarieerd: de consistentieregel en de in-
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spraakregel. Zo geInterpreteerd tonen onze resultaten
aan dat in omstandigheden waarin zowel de consistentie- als de inspraakregel aanwezig zijn, de consistentieregel een grotere invloed op eerlijkheidsoordelen uitoefent dan de inspraakregel. In de algemene discussie kom
ik hier op terug. Nu wordt eerst het andere onderzoek
(Van den Bos e.a., in druk) besproken.

Wat is de relatie tussen procedurele en
distributieve rechtvaardigheid?

Een tweede vraag die gemakkelijk opkomt wanneer
men geInteresseerd is in de rechtvaardigheid van proce-

dures is de vraag wat de relatie is tussen procedurele
rechtvaardigheid en wat ik hier aanduid als haar natuurlijke tegenpool': distributieve rechtvaardigheid. In
het nu volgende gedeelte van dit artikel zal daarom op
deze relatie worden ingegaan. Allereerst zal ik een kort
overzicht geven van de eerder verschenen literatuur,
waarna onderzoek wordt gepresenteerd (Van den Bos
e.a., in druk) dat een nieuw licht kan werpen op dit onderzoeksgebied en tevens aanknopingspunten biedt
voor de ontwikkeling van een nieuwe rechtvaardigheidstheorie.
AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK

In navolging van het pionierswerk van Thibaut en
Walker (1975) is in de rechtvaardigheidsliteratuur aangetoond dat mensen vaak een onderscheid maken tussen
de eerlijkheid van de uitkomst die zij krijgen toebedeeld
(bijv. een (on)voldoende voor een tentamen) en de eerlijkheid van de manier waarop (of: de procedure waarmee) deze uitkomst tot stand komt (bijv. wordt het tentamen (in)accuraat nagekeken). Een heikel punt in de soiale rechtvaardigheidsliteratuur (zie bijv. Lind & Tyler,
1988) is de vraag wat een grotere invloed uitoefent op
eerlijkheidsoordelen: uitkomsten of procedures? Sommige onderzoekers stellen dat procedures belangrijker
zijn en anderen benadrukken het belang van uitkomsten.
Veel onderzoek suggereert dat mensen bij het vormen
van een eerlijkheidsoordeel een groter belang hechten

aan procedurele overwegingen dan aan distributieve
overwegingen. Zo heeft Tyler (bijv. Tyler, 1984; Tyler &
Folger, 1980; Tyler, Rasinski & McGraw, 1985) in een
aantal survey-studies gevonden dat variabelen die gere-

lateerd zijn aan procedurele rechtvaardigheid meer variantie verklaren dan variabelen die gerelateerd zijn aan
distributieve rechtvaardigheid. Deze bevindingen worden door sommige auteurs aangegrepen om nadrukke-
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lijk te stellen dat procedurele rechtvaardigheid belangrijker is dan distributieve rechtvaardigheid (zie bijv.
Lind & Tyler, 1988). Andere auteurs daarentegen theo-

retiseren dat uitkomsten desalniettemin belangrijker
zijn dan procedures (bijv. Lerner & Whitehead, 1980).
In Van den Bos e.a. (in druk) werd echter betoogd dat, in
vergelijking met de vraag wat belangrijker is (procedures of uitkomsten), het zinvoller is om de vraag te stellen
wanneer procedures belangrijker worden gevonden dan
uitkomsten, en wanneer juist uitkomsten belangrijker
worden gevonden dan procedures. Met andere woorden,
het lijkt zinvoller om te proberen vast te stellen wat de
relatie is tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid. Een antwoord op deze laatste vraag wordt verkregen door een analyse van een van de laatste theoretische ontwikkelingen in de sociale rechtvaardigheidsliteratuur: de eerlijkheidsheuristiek-theorie (Van den Bos
e.a., in druk; Lind, 1992, 1994; Lind, Kulik, Ambrose &
De Vera Park, 1993).
De eerlijkheidsheuristiek-theorie

Aan deze theorie ligt de veronderstelling ten grondslag
dat wanneer een persoon afhankelijk is van een autoriteit die kan beslissen over procedures en uitkomsten
tot gevolg kan hebben dat de autoriteit zijn of haar macht
over de persoon misbruikt. Volgens de theorie (zie ook
Tyler & Lind, 1992) heeft dit tot gevolg dat personen die
zich van een autoriteit athankelijk weten, zich de vraag
stellen of zij de autoriteit kunnen vertrouwen en of de
autoriteit hen objectief en onpartijdig zal bejegenen. Als
een indicatie van de mate waarin men zich zeker kan
voelen over de autoriteit zal men vaak gebruik maken
van eerlijkheidsoordelen. Immers, uit het oordeel 'het
gaat er hier eerlijk aan toe' kan gevoeglijk worden afgeleid dat de autoriteit zijn of haar macht waarschijnlijk
niet zal misbruiken.
De bovenstaande gedachtegang impliceert dat men in
veel situaties op zoek gaat naar informatie met behulp
waarvan men zich een eerlijkheidsoordeel kan vormen.
Verschillende soorten informatie kunnen hierbij worden
gebruikt c.q. voorhanden zijn, bijvoorbeeld procedurele
informatie of uitkomstinformatie. In de theorie wordt
gesuggereerd dat men vaak de informatie die men het

eerste tegenkomt zal gebruiken om zich een eerlijkheidsoordeel te vormen en dat vervolgens dit oordeel op
heuristische wijze wordt gebruikt om informatie waarmee men later geconfronteerd wordt te verwerken.
Lind (1992, 1994; Lind e.a., 1993) merkt bovendien op
dat procedurele informatie in veel omstandigheden eerder bekend is dan uitkomstinformatie. Zo zal men in een
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rechtbanksituatie eerder op de hoogte zijn van de gevolgde procedure (bijv. of men op respectvolle wijze is
behandeld door de rechter) dan van de uitkomst (d.i. het
vonnis). Omdat procedurele informatie vaak eerder dan
uitkomstinformatie bekend is, wordt procedurele informatie vaak gebruikt om tot een eerste oordeel te komen
over de eerlijkheid van de autoriteit. De uitkomstinformatie die vervolgens bekend wordt, wordt verwerkt in
dit eerlijkheidsoordeel. En: 'Process information anchors the fairness judgment to such an extent that outcome information can only make relatively minor adjustments. This explains why so many studies have found
that... impressions of fairness are more strongly influenced by process factors than by outcomes' (Lind, 1994,

pp. ro- t).
Samenvattend, Lind (1992, 1994, Lind e.a., 1993) stelt
dat wanneer mensen als eerste informatie over de procedure ontvangen en vervolgens worden geInformeerd
over de uitkomst, procedurele informatie een grotere invloed op eerlijkheidsoordelen zal uitoefenen dan uitkomstinformatie. In Van den Bos e.a. (in druk) is, onder
andere, getracht de eerlijkheidsheuristiek-theorie een
stapje verder te brengen. Hiertoe merkten wij op dat in
het dagelijks leven mensen ook regelmatig eerst over de
uitkomst en daarna pas over de procedure geinformeerd

worden. Zo kan een student een tentamen doen, een
week later geinformeerd worden dat hij het tentamen
voldoende heeft gemaakt (gunstige uitkomst), en pas
een maand daarna erachter komen dat de docente slechts
den van de acht essayvragen heeft nagekeken (inaccurate procedure).
METHODE EN RESULTATEN VAN HET
ONDERZOEK

In Van den Bos e.a. (in druk, Experiment 2) deden deelnemers mee aan een experiment dat werd gepresenteerd
als een onderzoek naar de wijze waarop mensen schattingen maken. In het experiment verrichtten de deelnemers een schattingstest, bestaande uit tien schattingsopgaven (vgl. Vermunt, Wit, Van den Bos & Lind, 1996).
Voorts werd de deelnemers meegedeeld dat wanneer de
schattingstest voldoende zou worden gemaakt zij, na afloop van het onderzoek, een bonus van vijf gulden zouden krijgen (in werkelijkheid werd deze bonus, nadat al-

le deelnemers hadden deelgenomen, op willekeurige
wijze aan één van de deelnemers toegewezen). Na afloop van de schattingstest werd de helft van de deelnemers meegedeeld dat de onderzoeksleider den van de
tien schattingsopgaven nakeek (de zgn. inaccurate procedure-conditie) en werd de andere helft van de deelne-

mers geinformeerd dat de onderzoeksleider alle tien
schattingsopgaven nakeek (de accurate procedure-conditie). Ook werden de deelnemers geInformeerd over de

uitkomst van de schattingstest. De onderzoeksleider
deelde aan de helft van de deelnemers mee dat zij de
schattingstest voldoende hadden gemaakt (de gunstige
uitkomst-conditie) en deelde aan de andere helft van de
deelnemers mee dat zij de test onvoldoende hadden gemaakt (de ongunstige uitkomst-conditie). Tevens werd
de volgorde gevarieerd waarin de deelnemers werden
geInformeerd over de procedure en de uitkomst. De helft
van de deelnemers ontving eerst informatie over de procedure en vervolgens informatie over de uitkomst, terwijI de andere helft van de deelnemers eerst informatie
kreeg over de uitkomst en daarna werd geInformeerd
over de procedure. Nadat de deelnemers enkele vragen
hadden beantwoord werden zij betaald voor hun deelname. Vervolgens werden zij zeer zorgvuldig ingelicht
over de bedoeling van het onderzoek, en werd benadrukt
dat of zij de schattingstest voldoende of onvoldoende
hadden gemaakt op willekeurige wijze was bepaald en
dat dit dus irrelevant was voor hun persoon zelf.
De belangrijkste resultaten van Van den Bos e.a. (in druk,
Experiment 2) worden gepresenteerd in tabel 2. De resultaten lieten zien dat wanneer mensen eerder over de procedure dan over de uitkomst waren geInformeerd hun eerlijkheidsoordelen meer werden beInvloed door de procedure- dan door de uitkomstinformatie. Deze personen beoordeelden de procedure en de uitkomst als eerlijker wanneer de procedure accuraat in plaats van inaccuraat was,
en alleen wanneer de procedure inaccuraat was beoordeelden de deelnemers de procedure en de uitkomst als
minder eerlijk wanneer de uitkomst ongunstig in plaats
van gunstig was, terwijl wanneer de procedure accuraat
was het feit of de uitkomst gunstig of ongunstig was de
eerlijkheidsoordelen van de deelnemers niet beinvloedde.
Wanneer de deelnemers daarentegen eerder over de uitkomst dan over de procedure waren geinformeerd, wer-

den hun eerlijkheidsoordelen juist sterker beInvloed
door de uitkomst-dan door de procedure-informatie. De
deelnemers beoordeelden de procedure en de uitkomst
als eerlijker wanneer zij een gunstige in plaats van een
ongunstige uitkomst hadden gekregen, en alleen wanneer de uitkomst ongunstig was beoordeelden de deelnemers de procedure en de uitkomst als minder eerlijk
wanneer de procedure inaccuraat in plaats van accuraat
was, terwijI wanneer de uitkomst gunstig was het feit of
de procedure accuraat of inaccuraat was de eerlijkheidsoordelen niet beInvloedde. Tevens zij hier vermeld dat
de bevindingen van Van den Bos e.a. (in druk, Experiment 1) een scenariostudie met hetzelfde experimen-

RECHTVAARDIGHEID VAN PROCEDURES

189

Tabel 2. Procedure le en distributieve eerlijkheidsoordelen in Van den Bos,Vermunt en Wilke (in druk, Experiment 2).

Volgorde
Procedure voor uitkomst

Uitkomst voor procedure

Procedure

Afhankelijke variabele

Uitkomst

Procedurele eerlijkheid

Distrubitieve eerlijkheid

Procedure

Accuraat

Inaccuraat

Accuraat

Inaccuraat

Gunstig

6.5

2,5,

6,5a

6,4,

Ongunstig

6,5

1,5d

3,8n

2,1,A

Gunstig

50,,

3,5h

5,2a

5,2a

Ongunstig

5,2a

1,6,

3,8b

2,6,

N.B: In de tabel zijn gemiddelden opgenomen van antwoorden die werden gegeven op een zevenpunts-Likertschaal (1 = zeer oneerlijk; 7 = zeer
eerlijk). Hogere waarden geven dus een hogere mate van procedurele rechtvaardigheid respectievelijk distributieve rechtvaardigheid aan.
Per afhankelijke variabele verschillen gemiddelden die geen index gemeenschappelijk hebben significant van elkaar (p < 0.05).

tele ontwerp als het hierboven samengevatte onderzoek
van Van den Bos e.a. (in druk, Experiment 2) de hierboven gepresenteerde bevindingen repliceren.

Discussie
Het onderzoek van Van den Bos e.a. (in druk) is een van
de recente studies (zie Brockner & Wiesenfeld, in druk,
voor een overzicht) die een integratie voorstaan van de
verschillende standpunten die veelal worden ingenomen
door procedurele rechtvaardigheidsonderzoekers enerzijds en distributieve rechtvaardigheidsonderzoekers anderzijds. Tevens levert het onderzoek van Van den Bos
e.a. additionele ondersteuning op voor de eerlijkheidsheuristiek-theorie. Tot dusver werd deze theorie onderzocht (zie Lind e.a., 1993) door correlationele data te verzamelen en deze data te analyseren met behulp van line-

air-structurele modellen. In vergelijking met Lind e.a.
(1993) !evert het onderzoek van Van den Bos e.a. directer
ondersteuning op voor de eerlijkheidsheuristiek-theorie.
Bovendien toont dit onderzoek aan dat de verklaring van
de eerlijkheidsheuristiek-theorie ook op kan gaan in om-

standigheden waarin mensen meer waarde hechten aan
uitkomst-dan aan procedure-informatie. Mijns inziens
laat het onderzoek van Van den Bos e.a. daarmee zien dat
door middel van de eerlijkheidsheuristiek-theorie procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties met
elkaar kunnen worden gentegreerd. Met andere woorden, was de eerlijkheidsheuristiek-theorie tot dusver voor-

namelijk een procedurele rechtvaardigheidstheorie, ons
onderzoek suggereert dat zij in principe tevens een theo-

rie over distributieve rechtvaardigheid is, en daarmee een
theorie over sociale rechtvaardigheid in het algemeen.

De eerlijkheidsheuristiek-theorie en het onderzoek van
Van den Bos e.a. (in druk) lijken dus een goed uitgangspunt te bieden om de relatie tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid te beschouwen. Procedures
zijn vaak belangrijker voor het vormen van eerlijkheidsoordelen dan uitkomsten omdat procedure-informatie
vaak eerder bekend is dan uitkomstinformatie; wanneer
echter uitkomstinformatie eerder bekend is zijn juist uitkomsten belangrijker dan procedures.
De eerlijkheidsheuristiek-theorie kan ook andere recht-

vaardigheidsonderwerpen in een nieuw perspectief
plaatsen. Zo werd hiervoor het onderzoek van Van den
Bos e.a. (1996) besproken, waarin werd nagegaan welke procedures eerlijk worden gevonden. Zoals in de discussie van dat onderzoek werd vermeld, werden in dat
onderzoek twee procedurele regels (Leventhal, 1980)

gevarieerd: de consistentie-in-de-tijd-regel en de inspraakregel. De eerlijkheidsheuristiek-theorie alsmede
het hierboven besproken onderzoek van Van den Bos
e.a. (in druk), zijn in overeenstemming met de resultaten
van Van den Bos e.a. (1996). De regel die waarschijnlijk
als eerste beschikbaar was (de consistentieregel) oefende in Van den Bos e.a. (1996) een grotere invloed op eerlijkheidsoordelen uit dan de regel die waarschijnlijk pas
later beschikbaar kwam (de inspraakregel).

Concluderend kan gesteld worden dat de twee studies
die werden besproken in dit artikel (Van den Bos e.a.,
1996, in druk) gemeenschappelijk hebben dat zij zich
richten op omstandigheden waarin mensen geconfronteerd worden met twee referentiekaders, die gedeeltelijk
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tegenstrijdige interpretaties opleveren over wat eerlijk
en oneerlijk is. De meest belangwekkende conclusie van
beide studies heeft te maken met de volgorde waarin deze referentiekaders beschikbaar komen, en de sterke invloed die deze volgorde uitoefent op eerlijkheidsoordelen. Sterker zelfs, de bevindingen suggereren dat referentiekaders die op een eerder moment beschikbaar zijn
(zoals de consistentie-in-de-tijd-regel, de procedure, of
de uitkomst) een sterkere invloed op eerlijkheidsoordelen uitoefenen dan referentiekaders die later saillant
worden. Met andere woorden, de resultaten wijzen op
wat in de experimentele sociale psychologie gewoonlijk
wordt aangeduid als een primacy effect.
De lezer kan zich natuurlijk afvragen of altijd zal worden gevonden dat een referentiekader dat als eerste beschikbaar is de sterkste invloed zal uitoefenen op de oordelen van mensen. Voor een antwoord op deze vraag kan
worden verwezen naar de experimentele sociale psychologie (zie o.a. Berkowitz, 1986; Fiske & Taylor,
1991). Echter, ook het dagelijks leven levert een antwoord op. Zo keek ik een tijdje geleden naar een televisie-interview met de filmregisseur Jos Stelling, waarin
hij vertelde over de erg moeilijke manier waarop een van
zijn films (De Wisselwachter) was opgenomen. In het
interview merkte Stelling op dat kort nadat de film in de
bioscopen was gaan draaien hij alleen maar kon denken
aan deze moeilijke (en waarschijnlijk onwenselijke)
procedure, en dat hij nooit stilstond bij het resultaat dat
hij had bereikt. Nadat een aantal jaren was gepasseerd
begon Stelling de procedure echter te vergeten en dacht
hij voornamelijk alleen nog maar aan de erg gunstige
uitkomst die hij en zijn crew hadden bewerkstelligd.
Dit voorbeeld brengt ons buiten het rechtvaardigheidsdomein, maar het suggereert wel dat wanneer er een groot
tijdsinterval is tussen het ontvangen van en reageren op
informatie, referentiekaders die later beschikbaar komen
een sterkere invloed kunnen uitoefenen op de reacties van
mensen dan referentiekaders die eerder saillant zijn. Met
andere woorden, na een groot tijdsinterval zal geen primacy effect maar een zogenaamd recency effect gevonden
kunnen worden. Hierbij dient natuurlijk onmiddellijk te
worden opgemerkt dat in de experimentele sociale psy-

chologie zowel primacy als recency effecten reeds zijn
aangetoond. Ik hoop dat de in dit artikel gepresenteerde
bevindingen onderzoekers zal stimuleren om de intrigerende relatie tussen de volgorde waarin referentiekaders
beschikbaar komen en rechtvaardigheidsoordelen verder
na te gaan. Tevens hoop ik te hebben aangetoond dat het
onderzoeken van inzichten die kunnen worden ontleend
aan de eerlijkheidsheuristiek-theorie de inzichten over
sociale rechtvaardigheid kan vergroten.

Met dank aan Henk Wilke en de anonieme beoordelaars voor hun nuttig commentaar op eerdere versies van dit artikel.
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In this overview paper, I will focus on the way in which
people perceive the justice of procedures. An overview
will be presented of research that deals with two important questions: i what procedures are just? 2 what is the
relationship between procedural and distributive justice? The research shows that the order in which people
are informed about different justice issues strongly affects the way in which both questions are answered. It
will be argued that the studies presented here may provide a first step toward a new theory integrating different
notions about justice.

