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Voorwoord

2017: een jaar van voor het eerst  
en voor het laatst 

Met een aantrekkende economie zien we nog veel,  
te veel mensen die door uiteenlopende en vaak elkaar 
versterkende omstandigheden in armoede terecht komen 
of er niet uitkomen. Dit heeft gevolgen voor de mate 
waarin zij hun recht op onder andere zorg, huisvesting, 
onderwijs en arbeid kunnen verwezenlijken. Sinds de 
oprichting van het College vijf jaar geleden, zijn er vijf 
Jaarrapportages Mensenrechten verschenen. Hierin 
wordt de stand van de mensenrechten in Nederland 
getoetst. In 2017 is voor het eerst ingezet op één onder-
werp waarbij een aantal mensenrechten speelt en onder 
druk kan komen te staan: armoede. 
Met deze rapportage hebben we zichtbaar gemaakt dat 
voor velen zelfredzaamheid, waar veel wetten en regels 
van uit gaan, zeker niet altijd vanzelfsprekend is.  
Vaak horen we nog ‘als je maar werk hebt, hoef je niet 
meer arm te zijn’. Zo simpel is het niet. Een integrale 
 benadering vanuit de mens en zijn mensenrechten is 
nodig, met menselijke waardigheid als uitgangspunt. 

Ook voor het eerst: de jaarlijkse Rapportage VN-verdrag 
handicap. Dit verdrag is juli 2016 in werking getreden 
en het College ziet toe op de naleving hiervan. Hoewel 
er veel goed nieuws is, is er in Nederland op het gebied 
van toegankelijkheid ook nog genoeg werk aan de winkel. 

Zo zijn verkiezingen voor mensen met een verstandelijke 
beperking nog onvoldoende toegankelijk. Ook zullen nog 
veel stappen moeten worden gezet voor we kunnen 
spreken van inclusief onderwijs, zoals dat het uitgangs-
punt van het VN-verdrag is. Het College ziet het als zijn 
taak te toetsen of die voortgang er inderdaad komt. 

Voor het laatst hebben we dit jaar ons voordeel kunnen 
doen met de inzet en ervaring van twee Collegeleden. 
Zowel Stans Goudsmit als Emile Hofhuis namen 
afscheid. Zij zijn gedurende vele jaren van grote betekenis 
geweest voor het werk van het College en hebben vooral 
ook veel bijgedragen aan het noodzakelijke evenwicht 
tussen de twee hoofdtaken van het College: oordelen 
naar aanleiding van individuele verzoeken op grond van 
de gelijkebehandelingswetgeving en het monitoren en 
bevorderen van de mensenrechten in Nederland. 

Dat die twee hoofdtaken bij elkaar horen en elkaar 
 beïnvloeden, zien we goed bij de belangrijke thema’s 
die ook dit jaar veel aandacht hebben gekregen in beide 
takken van sport. Arbeidsmarktdiscriminatie bijvoorbeeld, 
die al begint bij het vinden van een stage door jongeren 
met een migratie-achtergrond, maar ook discriminatie 
van zwangere vrouwen en jonge moeders. Dat de 
belangen van mensen met een beperking niet alleen een 
rol spelen in individuele zaken over toegankelijkheid van 
openbaar vervoer en andere diensten en voorzieningen, 
werd eind 2017 opnieuw duidelijk bij de start van de 
publiekscampagne Meedoen. 

Na vijf jaar heeft het College laten zien op zijn taak 
berekend te zijn. Dat is kort samengevat de belangrijkste 
conclusie van evaluaties die in 2017 hebben plaats-
gevonden en die voor de zomer van 2018 openbaar 
worden.

Ik hoop dat bijgaand jaarverslag de lezers informeert  
en overtuigt van het belang van mensenrechten in  
de praktijk.

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter College voor de Rechten van de Mens
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Voorlopige hechtenis
Het onderzoek van het College naar de manier waarop rechters de beslissing 
over voorlopige hechtenis schriftelijk onderbouwen, verscheen in 2017. Voor 
dit onderzoek werden meer dan 300 dossiers bij vier verschillende rechtbanken 
en twee gerechtshoven bekeken. Beslissingen om een verdachte in voorlopige 
hechtenis te plaatsen, bleken niet altijd goed gemotiveerd waardoor de redenen 
voor hechtenis vaak onduidelijk waren. Het College heeft bij de rechtbanken 
aangedrongen op betere schriftelijke onderbouwing voor het in voorlopige 
hechtenis nemen van verdachten. Inmiddels hebben verschillende recht-
banken deze aanbevelingen opgepakt en hun motivering verbeterd.

#ikwildiestage
Hoewel veel mbo-studenten met 
een niet-westerse achtergrond te 
maken hebben met discriminatie 
bij het vinden van een stage, 
 ontvangt het College van hen daar-
over weinig meldingen. Het College 
werkte daarom in de campagne 
#ikwildiestage samen met het 
onder jongeren populaire vloggers-
duo Supergaande. In drie YouTube- 
filmpjes brengen presentatoren 
Qucee en Nesim op eigen wijze 
het onderwerp onder de aandacht. 
De video’s werden bij elkaar ruim 
een half miljoen keer bekeken en 
kregen duizenden reacties. Ruim 
150 jongeren lieten het College 
weten ervaring te hebben met 
stagediscriminatie en er werd een 
‘crew’ opgericht van jongeren om 
verder op het onderwerp in te gaan.

Jaarrapportage:  
armoede en sociale uitsluiting 
Op 17 mei publiceerde het College zijn Jaarlijkse Rapportage over de 
actuele mensenrechtensituatie in Nederland. Dit jaar staat de rapportage 
volledig in het teken van armoede en sociale uitsluiting. De publicatie 
laat zien dat onvoldoende bescherming van mensenrechten, zoals het 
recht op arbeid, onderwijs, zorg en huisvesting, kan leiden tot armoede 
en andersom. De rapportage mondt uit in concrete aanbevelingen 
voor beleid op nationaal en lokaal niveau. Een belevingsonderzoek laat 
zien welke gevolgen armoede heeft op onder meer maatschappelijke 
participatie. De kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage is op  
8 januari 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

UPR: de mensenrechtensituatie  
in Nederland

Tijdens de Universal Periodic Review 
(UPR) legt de Nederlandse regering 
verantwoording af aan de leden van 
de VN-Mensenrechtenraad over de 
mensenrechtensituatie in Nederland. 
Ze doet dat iedere vier jaar. De leden 
van de Mensenrechtenraad kunnen 
vragen stellen en aanbevelingen doen 
aan Nederland. Ze doen dit op basis 
van rapportages van de Nederlandse 
overheid en andere organisaties. 
Het College heeft haar rapport 

gepresenteerd aan de vertegenwoor-
digers van de landen in de Mensen-
rechtenraad, zowel in Nederland via 
de ambassades als in Geneve via de 
permanente vertegenwoordigingen. 
De leden van de VN Mensenrechten-
raad hebben naar aanleiding van het 
rapport van het College vragen gesteld 
en aanbevelingen gedaan over 
onderwerpen die het College heeft 
aangedragen, bijvoorbeeld op het 
gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, 
de mensenrechtensituatie in 
Caribisch Nederland en een nieuw 
Nationaal Actieplan Mensenrechten. 
De Nederlandse overheid heeft een 
deel van de aanbevelingen geaccep-
teerd. Het College zal de uitvoering 
hiervan monitoren. 
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Zwangerschaps discriminatie 
Het Actieplan zwangerschapsdiscriminatie is in het voorjaar van 2017 
door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
 gepresenteerd. Naar aanleiding van College-onderzoeken in 2012 en 
2016 over zwangerschapsdiscriminatie, voerde het ministerie gesprekken 
met veel betrokken partijen. Het Actieplan is daarvan het resultaat.  
Uit de onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen met een tijdelijk contract 
een groot risico lopen op zwangerschapsdiscriminatie. Het College 
heeft om deze groep vrouwen beter in kaart te brengen in het voorjaar 
van 2017 een tijdelijk Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie geopend. 
De resultaten kregen veel media-aandacht. Zo besteedde onder andere 
televisieprogramma Radar een uitzending aan de uitkomsten.

2017 IN CIJFERS

5.423 VRAGEN

416 ONTVANGEN  
VERZOEKEN

161 OORDELEN

14 ONDERZOEKEN

4 RAPPORTAGES

8 ADVIEZEN 

12 BRIEVEN AAN  
PARLEMENT 

16 TRAININGEN

235 DEELNAME  
BIJEENKOMSTEN 

77 PRESENTATIES/ 
LEZINGEN

14 INTERNATIONALE  
DELEGATIES

17 COLLEGES 

Toegankelijkheid Tweede  
Kamer verkiezingen
In opdracht van het College deden NIVEL en het Trimbos-instituut 
onderzoek naar de toegankelijkheid van de Tweede Kamerverkiezingen 
op 15 maart 2017 voor mensen met een beperking. Het onderzoek 
richtte zich op obstakels die mensen met een lichamelijke, visuele, 
verstandelijke of psychische beperking ervaren bij het stemmen en  
bij de toegang tot informatie over de verkiezingen. Het blijkt dat met 
name mensen met een visuele en mensen met een verstandelijke 
beperking problemen ervaren, zowel in de voorbereiding als tijdens 
het stemmen. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in  
het plenaire debat over de evaluatie van de verkiezingen in de Tweede 
Kamer. In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat de toegankelijk-
heid van stemlokalen voor mensen met een beperking aandacht 
 verdient. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het College beraadt 
de regering zich op uitbreiding van de mogelijkheden tot bijstand in 
het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking. 
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1 College voor  
de Rechten van  
de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke 
toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College 
is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en 
belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies 
en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland 
als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius 
en Saba. In individuele gevallen oordeelt het College of 
iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs  
of als consument.
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In 2012 opende het College voor de Rechten van de Mens 
zijn deuren.1 Nederland heeft daarmee voldaan aan een 
resolutie van de Verenigde Naties uit 1993.2 In 2014 werd 
het College geaccrediteerd met de zogeheten A-status. 
Dit betekent dat het College volwaardig kan deelnemen 
aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en 
andere toezichthoudende organen van de VN. 

Strategisch meerjarenplan
Het College reageert op actuele ontwikkelingen en 
 opereert proactief op basis van een strategisch meer-
jarenplan. Eind 2015 is het strategisch meerjarenplan 
voor 2016-2019 vastgesteld. Het College is de komende 
jaren proactief en programmatisch actief op vier thema’s: 
1.  Mensenrechteneducatie
2.  Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt
3.  Mensenrechten op lokaal niveau
4.  Monitoring van het VN-verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap

Taken van het College
Het College heeft de volgende taken:
1.  Oordelen: uitspraak doen in zaken over discriminatie 

op basis van de gelijkebehandelingswetgeving.
2.  Onderzoeken: het doen en het stimuleren van 

onderzoek naar de bescherming van de rechten 
van de mens.

3.  Rapporteren: het rapporteren en het doen van 
aanbevelingen over de bescherming van mensen-
rechten, waaronder het jaarlijks rapporteren over 
de mensenrechtensituatie in Nederland aan 
 regering en parlement.

1 Het College is op 24 november 2011 bij wet ingesteld:  
Wet College voor de rechten van de mens.

2 VN-resolutie 48/134 van 20 december 1993.

4.  Adviseren: het op schriftelijk verzoek of uit eigen 
beweging adviseren van regering, parlement  
of bestuursorganen over wet- en regelgeving,  
die direct of indirect betrekking hebben op 
mensenrechten.

5.  Voorlichten: het geven van voorlichting over 
mensenrechten.

6.  Onderwijs: het stimuleren en coördineren van 
onderwijs over mensenrechten.

7.  Samenwerken: het structureel samenwerken  
met maatschappelijke organisaties en nationale, 
Europese en andere internationale instellingen.

8.  Aansporen: het aansporen tot ratificatie, implemen-
tatie en naleving van internationale verdragen over 
mensenrechten en tot de opheffing van voor-
behouden bij zulke verdragen. Het aansporen tot 
implementatie en naleving van bindende besluiten 
van volkenrechtelijke organisaties over mensen-
rechten en het aansporen tot naleving van 
Europese of internationale aanbevelingen over 
mensenrechten.

Met uitzondering van de eerstgenoemde taak (het 
 oordelen over gelijke behandeling), heeft het mandaat 
van het College uitdrukkelijk ook betrekking op 
Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Toezichthouder Verdrag rechten van 
 personen met een handicap
In de zomer van 2016 bekrachtigde Nederland het 
Verdrag inzake de rechten van personen met een 
 handicap. Vanaf dat moment startte het College als 
toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. 
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2 Strategisch plan 
2016-2019

Eind 2015 stelde het College een nieuw meerjarenprogramma 
vast met daarin de prioriteiten voor de periode 2016-2019. 
Voor invulling van het programma is een internetconsultatie 
gehouden onder stakeholders en is de Raad van Advies 
geraadpleegd. Daarnaast is gebruik gemaakt van een 
 afwegingskader, een analyse van maatschappelijke 
 ontwikkelingen en continue monitoring van de mensen-
rechtensituatie in Nederland. 2017 was het tweede jaar  
van uitvoering van het Strategisch plan.
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Mensen rechten educatie

Binnen het strategisch programma Mensenrechten-
educatie wordt vooral gewerkt aan het structureel 
 opnemen van mensenrechten in de onderwijspraktijk op 
scholen. Het bevorderen van mensenrechtentraining 
van professionals en van structurele voorlichting over 
mensenrechten zijn ingebed in andere programma’s. 
Daarom heet het programma Mensenrechteneducatie 
vanaf 2018 ’Programma Mensenrechten op School’. 
Deze titel past beter bij de invulling van het strategisch 
thema in de praktijk. 

Het strategisch programma heeft zich in 2017  
gericht op drie pijlers: 
■■ primair en voortgezet onderwijs (povo) 
■■ middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
■■ toekomstige onderwijsgevenden 

(onderwijsprofessionals).

Binnen de drie pijlers wordt op twee niveaus gewerkt: 
dat van beleid en wetgeving, en dat van de scholen en 
opleidingen. De overkoepelende doelstelling van het 
programma is: mensenrechten zijn structureel ingebed 
in de onderwijspraktijk van het primair, het voortgezet 
en het beroepsonderwijs.

Primair en voortgezet onderwijs
In 2017 is het College actief geweest in de voorbereidingen 
op de wijziging van de Wet burgerschap en sociale 
cohesie en de herijking van het landelijk curriculum 
voor het funderend onderwijs. Deze trajecten starten 
officieel in 2018. 
Ook is veel gewerkt aan de toolbox Mensenrechten op 
School. De testversie hiervan is in oktober 2017 beperkt 
uitgegeven. Deze toolbox is tot stand gekomen in 
samenwerking met leden van het Platform Mensen-
rechten educatie. Zo’n 50 scholen en docenten hebben 
aangegeven interesse te hebben in het ontvangen en 
mogelijk toepassen van de toolbox.  
Er is een speciale pagina om de toolbox op te vragen  
(www.mensenrechten.nl/indeklas). De testversie wordt 
in 2018 omgezet in een definitieve eerste versie. 
Hiervoor wordt onder andere feedback opgehaald bij de 
scholen en docenten die de toolbox hebben gebruikt. 

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Het vorige programmajaar (2016) stond in het teken 
van de aanscherping van het burgerschapsonderwijs in 
het Examen- en Kwaliteitsbesluit mbo (EKB). 
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Mensenrechten zijn toen opgenomen in het EKB. In 2017 
is het College in gesprek gegaan met verschillende 
stakeholders om na te gaan hoe dit verder vorm kan 
krijgen of krijgt. Er is gesproken met het veld waarbij 
concreet gekeken is naar toepassing van wettelijke 
 verplichtingen en naar behoeften van mbo op dit terrein. 
In dit kader concentreert het College zich ook op de 
burgerschapsagenda 2017-2021 en de plek van mensen-
rechten daarin. De toolbox Mensenrechten op School 
wordt gebruikt om binnen het mbo gesprekken aan te 
gaan over de concrete invulling van mensenrechten in 
het burgerschapsonderwijs. 

Toekomstige onderwijsgevenden
Structureel aandacht voor mensenrechten op de scholen 
vereist dat (toekomstige) onderwijsgevenden zelf ook 
op dit onderwerp worden geschoold. In 2017 is het veld 
van verder verkend en zijn met onderwijsinstellingen,  
in het bijzonder lerarenopleidingen, relaties ontwikkeld. 
Een instelling is inmiddels bereid gevonden met het 
College mensenrechten in het curriculum voor 
 toekomstige leraren te integreren. 

Door de veldverkenning en de zich ontwikkelende 
 relaties heeft het College in toenemende mate kunnen 
aansluiten bij bestaande initiatieven (zoals de curriculum-
herziening van lerarenopleidingen en de regiegroep 
Bildung), de behoeften van (toekomstige) leraren en 
mogelijke weerstanden van deze groep. 
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Discriminatie op de arbeidsmarkt

Stagediscriminatie
Een stage kan een mooie opstap zijn naar je loopbaan. 
Daarnaast is het vaak een vereiste om überhaupt een 
opleiding te kunnen afronden. Daarom is het zo van 
belang dat studenten niet vanwege hun religie of afkomst 
voor een stage worden geweigerd. Dat dit wel gebeurt, 
blijkt uit onderzoek 3 en komt op bijeenkomsten met en 
over mbo’ers naar voren. Het College krijgt signalen  
dat studenten bijvoorbeeld vanwege het dragen van een 
hoofddoek geen stage kunnen lopen bij een bepaald 
bedrijf. Of zij krijgen vanwege hun niet-Nederlandse 
naam überhaupt geen reacties op hun sollicitaties. 
Soms kiezen studenten er dan voor om stage te lopen 
binnen het eigen netwerk, waar ze zekerheid hebben 
dat ze geaccepteerd worden. Vaak is dat niet de eerste 
voorkeur, maar is dit noodzaak om toch een diploma  
te kunnen halen. 

Ondanks bovengenoemde signalen krijgen het College 
en andere instanties nauwelijks expliciete meldingen 
binnen van mbo-studenten. Studenten zeggen dat de 

3 Verwey-Jonker, MBO en de stagemarkt, wat is de rol van 
 discriminatie, (2016)

drempel om aan de bel te trekken te hoog is. Daarom is 
in 2017 veel geïnvesteerd in het leggen van contacten 
met studenten, hun vertegenwoordigers en docenten. 
Ook zijn de al bestaande contacten (met bijvoorbeeld 
SBB en JOB) geïntensiveerd. Dit resulteerde onder 
andere in deelname van het College aan een jongeren-
bijeenkomst van CNV-Jong over discriminatie. Ook gaf 
het College training in het herkennen van stereotypen en 
de effecten van stagediscriminatie. Verder organiseerde 
het College een eigen bijeenkomst met sleutelfiguren 
uit mbo-jongeren- en docentenkring. Op basis daarvan 
is besloten om in samenwerking met een populair 
 vloggersduo, dat dicht bij de belevingswereld van 
mbo-jongeren staat, een campagne te starten over 
stagediscriminatie in het mbo. De campagne heeft als 
doel de contacten met mbo-jongeren aan te halen, 
duidelijk te maken dat stagediscriminatie verboden is 
en hen te informeren over wat zij kunnen doen als zij 
stagediscriminatie meemaken. De campagne heeft ook 
als doel beter in kaart te brengen in hoeverre mbo- 
jongeren vanwege hun afkomst of religie discriminatie 
ervaren bij het zoeken naar een stage. 
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Voorkomen van discriminatie  
bij werving en selectie
Door middel van training en onderzoek probeert het 
College (onbewuste) discriminatie bij werving en selectie 
tegen te gaan. Om organisaties te helpen discriminatie 
te voorkomen, die wordt veroorzaakt door onbewuste 
stereotypering, heeft het College in 2013 de training 
‘selecteren zonder vooroordelen’ ontwikkeld. Na deze 
training een aantal jaren succesvol zelf te hebben 
 gegeven, is de training in 2017 grotendeels overgedragen 
aan andere organisaties. Vanaf 2018 geeft het College 
deze trainingen zelf alleen nog incidenteel. In samen-
werking met Ieder(In), het netwerk voor mensen met 
een beperking of chronische ziekte, is de bestaande 
training doorontwikkeld tot een gespecialiseerde training 
over vooroordelen en stereotypen waar mensen uit deze 
groepen mee te maken hebben. Deze trainingen worden 
in eerste instantie door het College zelf samen met 
twee ervaringsdeskundigen verzorgd.

Leeftijdsdiscriminatie
Oudere werkzoekenden zijn naar verhouding vaker 
langdurig werkloos en hebben het moeilijk op de 
arbeidsmarkt. Leeftijdsdiscriminatie helpt daar niet bij. 
In 2017 heeft het College twee onderzoeken naar leeftijds-
discriminatie in vacatureteksten opgestart. In het eerste 
onderzoek analyseert het College bijna alle online 
 verschenen vacatures uit een jaar op verboden leeftijds-
onderscheid. In het tweede onderzoek worden de effecten 
onderzocht van leeftijdsonderscheid in vacatures op de 
bereidheid van oudere werkzoekenden om te solliciteren. 
De resultaten worden halverwege 2018 verwacht.

Zwangerschapsdiscriminatie
Nog steeds heeft 43% van de vrouwen die zwanger is 
en werkt of naar werkt zoekt, ervaringen die op zwanger-
schapsdiscriminatie duiden, zo bleek uit onderzoek van 
het College in 2016. Naar aanleiding daarvan heeft  
het College het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW) verzocht om een bredere aanpak 
van dit probleem, met concrete doelstellingen.  
Het ministerie heeft na uitkomst van het onderzoek 
veel verschillende partijen bij elkaar geroepen om tot 
een Actieplan zwangerschapsdiscriminatie te komen. 
Dit plan is in het voorjaar van 2017 door de toenmalige 
minister van SZW gepresenteerd.

Uit het onderzoek van 2016 bleek ook dat vooral vrouwen 
met een tijdelijk contract kwetsbaar waren voor zwanger-
schapsdiscriminatie. In de meeste gevallen gaat het 
daarbij om tijdelijke contracten die niet zijn verlengd.  
In het licht van de verdere flexibilisering van de arbeids-
markt was dit een reden om voor deze groep in 2017 een 
tijdelijk meldpunt in te richten. Dat heeft veel reacties 
en aandacht opgeleverd. Op basis van deze uitkomsten 
heeft het College opgeroepen in het Actieplan zwanger-
schapsdiscriminatie meer aandacht te besteden aan 
flexibele arbeid (zie verder de paragraaf ‘Onderzoeken’ 
in dit jaarverslag). 
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Sinds 2015 hebben gemeenten belangrijke taken op het 
gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning 
en arbeidsparticipatie. Dat zijn terreinen die verschillende 
mensenrechten raken. Het College heeft mensenrechten 
op lokaal niveau als strategisch programma aangemerkt. 

Gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan moet  
in overeenstemming zijn met mensenrechtennormen. 
Om ervoor te zorgen dat gemeenten mensenrechten 
beschermen, bevorderen en verwezenlijken bij de 
 uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden op 
het terrein van zorg en maatschappelijke ondersteuning, 
biedt het College hen concrete handvatten. Daarmee 
kunnen zij mensenrechten toepassen bij het maken en 
uitvoeren van beleid. Het werkt daarvoor met het zoge-
heten BAKT-kader. BAKT staat voor beschikbaarheid, 
aanvaardbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. 

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met 
diverse partijen heeft het College ervoor gekozen zich  
te richten op de thema’s:

Lokaal beleid

■■ mantelzorg; 
■■ huiselijk geweld;
■■ armoede;
■■ zelfstandig wonen. 

Het College ontwikkelt een instrument voor gemeenten 
dat hen in staat stelt mensenrechten te hanteren bij het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van beleid. 
Het College werkt voor elk thema uit welke rol mensen-
rechten kunnen – en moeten – spelen in de praktijk. 
Verder is er bij elk thema aandacht voor rechten en 
beginselen die deel uitmaken van alle mensenrechten, 
zoals waardigheid, autonomie, participatie en 
non-discriminatie. 

In oktober 2017 heeft het College het advies ‘Integrale 
geschilbeslechting in het sociaal domein’ uitgebracht. 
Het constateert dat mensenrechten een goed uitgangs-
punt zijn voor de hervormingen die zijn voorgesteld. 
Zie verder de beschrijving hieronder in de paragraaf 
Adviseren. 



16     College voor de Rechten van de Mens

VN Verdrag handicap

Mensen met een beperking hebben het recht om zelf-
standig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder 
ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, 
dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Het verdrag 
verplicht de overheid om te zorgen voor een samen-
leving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid 
heeft. Autonomie, gelijkheid en participatie zijn hierbij 
het uitgangspunt. Het College voor de Rechten van de 
Mens is toezichthouder op de naleving van dit verdrag 
en voert die taak op drie manieren uit: door te onder-
zoeken, te rapporteren en door voorlichting te geven. 
Jaarlijks publiceert het College een rapportage met de 
stand van zaken en aanbevelingen voor de regering. 

Toegankelijkheid busvervoer
Busvervoer voor mensen in een rolstoel is nog niet 
optimaal toegankelijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat 
het College in 2016 is gestart naar de toegankelijkheid 
van het openbaar busvervoer voor mensen in een rolstoel. 

Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen dat er 
problemen waren met de toegankelijkheid. Naast praktijk-
metingen met rolstoelgebruikers in het busvervoer,  
zijn er gesprekken gevoerd met meerdere busvervoer-
bedrijven. Om de bewustwording over dit onderwerp te 
vergroten is het onderzoek dat in 2017 werd afgerond, 
breed verspreid. In de media is er veel aandacht besteed 
aan het onderzoek. De staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten met 
lagere overheden en busvervoerbedrijven te zullen 
 spreken over hoe verbeteringen bewerkstelligd kunnen 
worden. Van belang hierbij is ook dat in regio’s waar 
buslijnen worden opgeheven en een alternatieve 
OV-voorziening wordt gecreëerd via een door vrijwilligers 
bemenste ‘buurtbus’, een extra hindernis kan ontstaan 
voor wat betreft de rolstoeltoegankelijkheid. De huidige 
gelijkebehandelingswetgeving en het Besluit toegankelijk-
heid openbaar vervoer bevatten namelijk geen verplichting 
om deze buurtbussen toegankelijk te maken voor rolstoel-
gebruikers (zie oordeel 2017-134).
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Begrijpelijke verkiezingsprogramma’s
In aanloop naar de parlementsverkiezingen heeft het 
College politieke partijen opgeroepen om hun verkiezings-
programma’s in begrijpelijke taal op te stellen, zodat 
ook mensen met een verstandelijke beperking deze 
kunnen begrijpen. Verschillende partijen hebben hier 
gehoor aan gegeven. Ten tijde van de parlements-
verkiezingen in maart 2017 heeft het College een 
 meldpunt ingesteld. Hier zijn 120 meldingen binnen -
gekomen van ervaringen van mensen met een beperking 
bij het uitbrengen van hun stem. Het College heeft de 
resultaten hiervan gedeeld met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Vereniging voor 
Burgerzaken en de Kiesraad. 

Toegankelijkheid verkiezingen
Daarnaast heeft het College onderzoek gedaan naar de 
toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met 
een beperking. Hieruit blijkt dat de verkiezingen met 
name voor mensen met een visuele en een verstandelijke 
beperking onvoldoende toegankelijk waren. Naar aan-
leiding van dit onderzoek is er een motie bij de Tweede 
Kamer ingediend. Minister Plasterk zegde toe om 
 maatregelen te nemen om praktische hulpmiddelen in 
het stemhokje te verbeteren voor mensen met visuele 
beperking. 

Rapportage VN-verdrag handicap
Het College heeft eind 2017 zijn eerste monitorings-
rapportage over het VN-verdrag handicap uitgebracht. 
Dit rapport laat zien hoe het een jaar na de goedkeuring 
van het verdrag staat met de rechten van personen  
met een beperking. Het rapport besteedt onder meer 
 aandacht aan de terreinen toegankelijkheid, onderwijs, 
arbeid, zelfstandig wonen en deelnemen aan de samen-
leving. Om een beeld te krijgen van de knelpunten die 
mensen met een beperking ervaren, heeft het College 
een vragenlijst uitgezet, focusgesprekken gevoerd met 
mensen met een verstandelijke beperking en interviews 
met belangenorganisaties gehouden. Het College 
 concludeert dat de overheid goede stappen heeft gezet 
op weg naar inclusie van mensen met een beperking, 
maar dat er nog meer moet gebeuren. De rapportage is 
aan minister de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport aangeboden. Hij heeft laten weten dat de aan-
bevelingen van het College een goede aanmoediging 
zijn om met het verdrag verder aan de slag te gaan.  
Het rapport van het College heeft geleid tot Kamervragen 
en moties over toegankelijkheid. Het College heeft met 
ambtenaren van verschillende ministeries overleg over 
de bevindingen uit het rapport. 
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3 Activiteiten in 2017

Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van het 
College voor de Rechten van de Mens in 2017. Het College 
voert zijn taken uit vanuit de volle breedte van mensen-
rechten, maar moet daarbinnen wel keuzes maken.  
In dit deel komen de verschillende activiteiten van het 
College en de effecten daarvan uitgebreid aan de orde.
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Oordelen

Verzoeken om een oordeel
Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan het College 
vragen zijn of haar discriminatieklacht te onderzoeken en 
hierover een oordeel te geven. Het verzoek moet gaan 
over kwesties die te maken hebben met werk, of het 
aanbieden van goederen en diensten, zoals onderwijs, 
wonen, uitgaan, zorg, financiële dienstverlening, vervoer 
of sociale bescherming. Ook moet het verzoek betrekking 

Tabel 1: Verzoeken, oordelen en uitspraken, 2015 - 2017

hebben op één van de ‘non-discriminatiegronden’ uit 
de gelijkebehandelingswetgeving. Dat zijn gronden 
waarop niet gediscrimineerd mag worden: ras, geslacht, 
nationaliteit, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, 
politieke overtuiging, godsdienst en levensovertuiging, 
leeftijd, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur en 
het hebben van een vast- of tijdelijk contract. 

2015 2016 2017

Ingediende verzoeken 422 463 416

Afgehandelde verzoeken: 440 448 432

 Kennelijk ongegrond 107 24% 135 30% 116 27%

 Ingetrokken na schikking 35 8% 31 7% 29 7%

 Ingetrokken overig 30 7% 26 6% 25 6%

 Gesloten 113 26% 105 23% 101 23%

 Oordeel: 155 35% 151 34% 161 37%

  Geen discriminatie 79 51% 68 45% 83 52%

  Discriminatie: 76 49% 83 55% 78 48%

    Opvolging d.m.v. 
maatregelen 81% 73% 87%

In 2017 ontving het College 416 verzoeken om een oordeel. Dat zijn er 47 minder dan in 2016 en  
ongeveer evenveel als in 2015. 
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Top 3  
ontvangen verzoeken naar grond 2017

Net als vorig jaar gingen de meeste verzoeken over  
de grond handicap of chronische ziekte. Het aantal 
verzoeken op deze grond nam verder toe van 16% in 2015, 
naar 20% in 2016 en 30% in 2017. Dit is een forse 
 toename. Aanleiding is de uitbreiding van de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(WGBH/CZ) met ingang van 14 juni 2016 als gevolg van 
de ratificatie van het VN Verdrag handicap. De WGBH/CZ 
is nu, behalve op arbeid, onderwijs, openbaar vervoer 
en wonen, van toepassing op het brede terrein van 
goederen en diensten. Aanbieders van goederen en 
diensten zijn verplicht zo nodig doeltreffende 
 aanpassingen te verrichten, waaronder het toelaten van 
assistentiehonden. Uit de praktijk blijkt dat het na een 
wetswijziging doorgaans enige tijd duurt voordat mensen 
hiermee bekend raken en hierop een beroep doen.  
Het stijgende aantal verzoeken wijst erop dat mensen 
met een handicap of chronische ziekte in toenemende 
mate de weg naar het College weten te vinden. Verder 
valt op dat er iets minder verzoeken zijn ingediend  
over de grond ras.

Afhandeling
Als het College een verzoek om een oordeel ontvangt, 
beoordeelt het eerst of het verzoek binnen de reikwijdte 
van de gelijkebehandelingswetgeving valt. Als dit het geval 
is, neemt het College de zaak in behandeling. Valt de 
klacht buiten de reikwijdte van de gelijke behandelings-
wetgeving dan is het verzoek kennelijk ongegrond en 
kan het College geen onderzoek starten. 

In 2017 handelde het College handelde 432 verzoeken af. 
Dit is een lichte daling ten opzichte van 2016, wat kan 
worden verklaard door de instroom die eveneens iets 
afnam. Van de verzoeken was 27% kennelijk ongegrond. 
Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (30%). 

Top 3  
gronden oordelen 2017

Bijna een kwart van de zaken (23%) werd gesloten, 
bijvoorbeeld omdat verzoeker bij nader inzien toch 
geen procedure wilde starten, of niet meer reageerde 
op correspondentie van het College. Ook werden zaken 
door verzoeker zelf ingetrokken (13%). In iets meer dan 
de helft van de gevallen, trok verzoeker het verzoek in, 
omdat partijen een schikking hadden getroffen (7%).  
In 2017 was het percentage gesloten, ingetrokken en 
geschikte zaken gelijk aan 2016. De overige verzoeken 
(161) zijn afgehandeld met een oordeel. 

Het College gaf 161 oordelen in 2017. Het komt voor  
dat aan een oordeel meerdere verzoeken ten grondslag 
liggen. Dit was het geval in een oordeel tegen een mode-
zaak waarin negen winkelmedewerkers het College 
verzochten te beoordelen of jegens hen in strijd was 
gehandeld met het verbod van leeftijdsdiscriminatie 
door hen na de doorstart geen nieuw contract aan  
te bieden (oordeel 2017-11). Het College oordeelde  
dat jegens acht van de negen medewerkers verboden 
 leeftijdsonderscheid was gemaakt. Naar aanleiding van 
het oordeel bracht het College een nieuwsbericht uit. 
Het oordeel kreeg veel mediabelangstelling, onder 
andere Nieuwsuur besteedde aandacht aan het oordeel. 

Net als in voorgaande jaren hadden de meeste oordelen 
betrekking op arbeidsmarktdiscriminatie. Het College 
oordeelde het vaakst over de grond handicap/chronische 
ziekte (49 van de 151). Elf van deze oordelen hadden 
betrekking op de wetsuitbreiding van de WGBH/CZ. 
Hierbij valt op dat veel oordelen gingen over belemme-
ringen die mensen met een handicap of chronische 
ziekte ervaren op het terrein van ‘recreatie’, zoals bij het 
bezoek aan een dierentuin, of pretpark en bij een hotel-
overnachting. Na handicap of chronische ziekte oordeelde 
het College het vaakst over leeftijd, gevolgd door geslacht 
en ras. 
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Oudere werkzoekenden hebben het nog altijd 
moeilijk op de arbeidsmarkt en stuiten met regel-
maat op (indirecte) leeftijdsgrenzen in vacature-
teksten. Een gemeente vroeg naar een medewerker 
publiekscentrum in de leeftijdsgroep tot en met  
25 jaar (oordeel 2017-65) en een reisorganisatie 
was op zoek naar een jurist met maximaal 1-3 jaar 
werkervaring (oordeel 2017-114). 

Uitspraken
Het College kan in een oordeel meer dan één uitspraak 
doen. Bijvoorbeeld over de vraag of een werkgever een 
werknemer heeft gediscrimineerd en of hij daarnaast 
voldoende aanpassingen voor de werknemer heeft 
gedaan. In 2017 oordeelde het College in 48% van de 
oordelen dat tenminste op één onderdeel sprake was van 
discriminatie. In 52% van de oordelen werd niet in strijd 
gehandeld met het discriminatieverbod. Deze percentages 
liggen ieder jaar steeds om en nabij de 50%.

Doorlooptijd
Het College hanteert vaste doorlooptijden voor de 
behandeling van verzoeken en oordelen. Een verzoek 
dat niet eindigt met een oordeel moet binnen vier weken 
zijn afgedaan. Oordelen moeten binnen een periode van 
zes maanden na binnenkomst van het verzoek aan 
partijen zijn verstuurd. In 2017 werd 78% van de oor-
delen binnen de termijn behandeld. Van de overige zaken 
is 83% binnen de termijn afgedaan. Dit is een lichte 
stijging ten opzichte van 2016: toen bedroegen de 
 percentages 72% respectievelijk 77%. In 2016 is gestart 
met een andere opzet van de oordelen, wat in het begin 
meer tijd vergde. De nieuwe schrijfwijze is inmiddels goed 
geïmplementeerd en werpt zijn vruchten af. De oordelen 
zijn bondiger en voor partijen beter leesbaar.

De wettelijke termijn voor het toezenden van een oordeel 
na de zitting is acht weken. In 2017 is 88% van de 
 oordelen binnen acht weken na de zitting aan partijen 
gestuurd. Het College streeft ernaar om de oordelen 
eerder te versturen. In 2017 werd 63% van de oordelen 
binnen 4 weken na de zitting aan partijen gestuurd. 

Tabel 2: Nalevingspercentage doorlooptijd

Nalevingspercentage doorlooptijd 2015 2016 2017

Verzoeken die niet eindigen in een oordeel 85% 77% 83%

Oordelen 83% 72% 78%

Effecten van oordelen
Het College onderzoekt wat de effecten zijn van de 
oordelen waarin sprake is van discriminatie. In deze 
gevallen wordt aan partijen gevraagd welke maatregelen 
zijn getroffen naar aanleiding van het oordeel (‘follow-up’). 
De maatregelen die een organisatie kan treffen, variëren 
van het aanbieden van excuses tot het nemen van 
structurele maatregelen om toekomstige discriminatie 
tegen te gaan, zoals het aanpassen van een cao. In de 
meeste gevallen duurt het enige tijd voordat bekend is 
welke maatregelen er worden getroffen naar aanleiding 
van een oordeel, omdat het tijd kost om beleid of 
 procedures aan te passen. 
Voor het jaarverslag 2017 gaat het College uit van de 
follow-up over de periode september 2016 tot en met 
augustus 2017. Uit de cijfers blijkt dat de oordelen van 
het College veelal serieus worden genomen door de 
verweerders. Door de jaren heen is in ruim driekwart 
van de oordelen waarin het College concludeerde dat 
sprake was van discriminatie een maatregel getroffen. 
In 2017 lag dit percentage op 87%. Verweerders troffen 
maatregelen van verschillende aard: zo werd een cao 
aangepast, kon een vrouw alsnog haar testament laten 
registreren zonder dat extra kosten in rekening werden 
gebracht voor de schrijftolk en werd aan een vrouw die 
was gediscrimineerd vanwege haar zwangerschap alsnog 
een contract aangeboden. Ook werd in verschillende 
zaken een schikking getroffen. 

Een slechtziende vrouw die met haar man in een 
hotel verblijft, neemt haar assistentiehond mee 
naar de ontbijtzaal. De manager van het hotel laat 
weten dat honden niet welkom zijn in de ontbijtzaal. 
Het toelaten van hulphonden wordt in de WGBH/CZ 
expliciet genoemd als een doeltreffende aanpassing 
voor mensen met een visuele beperking. Door de 
vrouw met de hond te weigeren, heeft het hotel 
haar gediscrimineerd. Het hotel biedt de vrouw en 
haar partner na dit oordeel een overnachting met 
ontbijt aan en neemt de zaak mee in de training 
van nieuwe medewerkers. (oordeel 2017-10)
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In een andere zaak oordeelt het College dat een 
werkgever een 52-jarige sollicitant heeft gediscrimi-
neerd door in een vacature voor de functie netwerk- 
en systeembeheerder te vragen naar kandidaten 
tussen de 23 en 35 jaar. Het bedrijf biedt de man na 
het oordeel excuses aan en past de vacaturetekst 
aan. (oordeel 2017-95)

Themazittingen
Op een themazitting worden meerdere zaken over 
 hetzelfde onderwerp behandeld. Doorgaans wordt de 
pers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de zitting en 
er wordt over het oordeel een nieuwsbericht gepubliceerd. 
Op die manier wordt extra aandacht gegenereerd voor 
onderwerpen waarover het College veel klachten 
 ontvangt. Op 18 mei 2017 organiseerde het College een 
themazitting over zwangerschapsdiscriminatie. In twee 
van de vier zaken oordeelde het College dat sprake was 
van zwangerschapsdiscriminatie. De oordelen zijn 
 toegelicht in een nieuwsbericht en het College opende 
een Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie om meer 
zicht te krijgen op de problematiek die speelt.

Het College oordeelt dat een bureau voor werving 
en selectie, detachering en interim-management 
een vrouw heeft gediscrimineerd vanwege haar 
zwangerschap. De vrouw was aangenomen als 
recruiter. Eén week na haar indiensttreding stelt zij 
de werkgever op de hoogte van haar zwangerschap. 
De werkgever beëindigt vervolgens haar contract in 
de proeftijd. Volgens de vrouw is haar zwangerschap 
en aanstaande zwangerschapsverlof de reden.  
De werkgever stelt dat er al twijfels waren over haar 
functioneren, maar kan dit onvoldoende onder-
bouwen. De werkgever heeft niet aannemelijk 
gemaakt dat al na circa drie weken vastgesteld kon 
worden dat de vrouw minder goed functioneerde 
dan dat de werkgever aan het begin van de arbeids-
verhouding mocht verwachten. Ook zijn er geen 
gesprekverslagen waaruit het onvoldoende functio-
neren van de vrouw blijkt. (oordeel 2017-71)

In de publicatie ‘Monitor discriminatiezaken 2017’ geeft 
het College een uitgebreid overzicht van alle cijfers. 
Deze publicatie staat op www.mensenrechten.nl/ 
publicaties. 
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Klachten tegen het College

Het College voor de Rechten van de Mens vindt het van groot belang om op zorgvuldige wijze 

om te gaan met de personen die contact met het College hebben gehad. Dat contact vindt zowel 

plaats in het kader van vragen over het brede terrein van de mensenrechten, als over (de mogelijk-

heid tot) het indienen of de behandeling van een verzoek om een oordeel op grond van de gelijke 

behandelingswetgeving. Het kan daarbij voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze 

van het College. Daarom is er een klachten regeling. De doelstelling van de regeling is tweeledig. 

Enerzijds is het doel klachten naar tevredenheid op te lossen. Anderzijds is het doel van klachten 

te leren en zo nodig wijzigingen in het interne beleid van het College aan te brengen.

In 2017 ontving het College 14 klachten, waarvan één tweeledig. De meeste klachten gaan over 

het feit dat het College niet ingaat op een verzoek om een oordeel. Het College is bij zijn 

oordelende taak gebonden aan de discriminatie gronden die zijn opgenomen in de Algemene 

wet gelijke behandeling (AWGB). Het College kan alleen uitspraak doen in individuele gevallen 

op het terrein van de gelijke behandeling en niet op het gebied van de overige mensenrechten. 

Een discriminatieklacht moet gaan over kwesties rondom school, wonen, winkelen, werken, 

uitgaan of sporten en kan niet gaan over ‘eenzijdig overheids handelen’. Dus wel bijvoorbeeld 

over de gemeente als werkgever van een persoon, maar niet over het handelen van een gemeente 

bij de uitvoering van beleid. Dergelijke klachten zijn altijd ongegrond. Behalve in het geval van 

een ‘evidente misslag’, denk aan een feitelijke onjuistheid of verschrijving, kan men niet klagen 

over de inhoud en motivering van oordelen, omdat Collegeleden net als rechters eigenstandig  

(of in meervoudige kamer) een oordeel geven. Dergelijke klachten zijn niet-ontvankelijk.

In zijn reactie op klachten over het niet in behandeling nemen van een verzoek om een oordeel 

legt het College (nogmaals) uit wat zijn mandaat is, dat het in de betreffende gevallen niet de 

juiste instantie is en tot welke instanties de klager zich eventueel wel zou kunnen wenden. 

Een klacht had betrekking op het niet anoniem publiceren van een oordeel dat een bedrijf een 

zwangere vrouw had gediscrimineerd en op de wijze waarop de naam van het bedrijf genoemd 

werd in het nieuws bericht over dit oordeel op de website van het College. Het College verklaarde 

deze klacht ongegrond vanwege zijn wettelijke taak en de nadere regeling hiervan in artikel 28 

van het Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling. Dit artikel laat slechts ruimte voor het 

anonimiseren van een oordeel indien de bescherming van zwaar wegende belangen van partijen, 

betrokkenen of derden daartoe noodzaakt. Het College achtte dergelijke zwaarwegende 

omstandigheden niet aanwezig en wees erop dat het dezelfde anonimiseringsrichtlijn hanteert 

als de rechterlijke macht. De verweerder eiste vervolgens in een kort geding dat het oordeel op 

de website moest worden verwijderd of geanonimiseerd. De rechter heeft deze eis afgewezen  

en het College in het gelijk gesteld.

De klachtenregeling van het College is te vinden op de website: www.mensenrechten.nl/contact 
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Onderzoeken

Het College doet zelf onderzoek of 
laat externe partijen onderzoek doen. 
In 2017 liepen veertien onderzoeken.

Motivering voorlopige hechtenis
In maart 2017 heeft het College zijn onderzoek naar de 
motivering van beslissingen over voorlopige hechtenis 
gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat die motivering 
bij de meeste gerechten nog voor verbetering vatbaar 
is: regelmatig wordt uit de schriftelijke beslissing niet 
duidelijk waarom de verdachte vast moet blijven zitten. 
De rechtspraak heeft de kritiek van het College omarmd 
en werkt eraan om de motivering te verbeteren. Naar 
aanleiding van het onderzoek is ten minste een recht-
bank de beslissingen beter gaan motiveren.

Gelijk loon
In november 2017 is het onderzoek gelijke beloning in 
de verzekeringsbranche uitgekomen. Dit was het laatste 
onderzoek in een reeks van drie onderzoeken die het 

College de afgelopen jaren deed naar de structurele 
oorzaken van ongelijke beloning binnen een aantal 
sectoren (de verzekeringsbranche: 2017; hogescholen: 
2015 en ziekenhuizen: 2011). Gebleken is dat in de 
 ziekenhuisbranche vrouwen twee keer vaker slachtoffer 
zijn van dergelijke valkuilen dan hun mannelijke collega’s. 
Bij hogescholen krijgen vrouwen veel vaker ten onrechte 
te weinig salaris toegekend en bij algemene zieken-
huizen waren salarisgaranties een verklaring voor de 
gemiddeld hogere inschaling van mannelijke werknemers. 
Hoewel verzekeringsbedrijven volgens het College in het 
algemeen een transparant beloningssysteem hanteren, 
kwam hier aan het licht dat in vier van de vijf onder-
zochte functiegroepen mannen structureel meer worden 
betaald dan vrouwen om redenen die niet met de waarde 
van de arbeid te maken hebben.
Voorafgaand aan de drie onderzoeken van het College 
is slechts mondjesmaat onderzocht in hoeverre binnen 
Nederlandse organisaties sprake is van onrechtmatige 
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.  
De onderzoeken van het College leggen veelvoorkomende 
valkuilen in het beloningsbeleid bloot, die vooral in  
het nadeel van vrouwen uitvallen. Op basis van die 
uitkomsten startte het College november vorig jaar de 
campagne Grip op Gelijk Loon. Voor deze campagne 
ontwikkelde het College een test voor werkgevers en 
HR-adviseurs. Via de campagnewebsite  
www.mensenrechten.nl/gelijkelonen kunnen zij nagaan of 
ze weleens in de valkuilen van ongelijk belonen stappen. 
Daarnaast biedt het College een checklist om het 
 beloningsbeleid neutraler in te richten.

Toegankelijkheid verkiezingen  
voor mensen met een beperking
In opdracht van het College deden NIVEL en het Trimbos-
instituut onderzoek naar de toegankelijkheid van de 
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 voor 
 mensen met een beperking. Het onderzoek richtte zich 
op obstakels die mensen met een lichamelijke, visuele, 
verstandelijke of psychische beperking ervaren bij het 
stemmen en bij de toegang tot informatie over de 
 verkiezingen. Het blijkt dat met name mensen met een 
visuele en mensen met een verstandelijke beperking 
problemen ervaren, zowel in de voorbereiding als tijdens 
het stemmen. De uitkomsten van het onderzoek zijn 
besproken in het plenaire debat over de evaluatie van 
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de verkiezingen in de Tweede Kamer. In het nieuwe 
regeerakkoord is opgenomen dat de toegankelijkheid 
van stemlokalen voor mensen met een beperking aan-
dacht verdient. Naar aanleiding van de aanbevelingen 
van het College beraadt de regering zich op uitbreiding 
van de mogelijkheden tot bijstand in het stemhokje  
aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Landendeals migratie
Het College heeft in samenwerking met de Commissie 
Meijers op 18 mei 2017 een bijeenkomst georganiseerd 
over de mensenrechtelijke aspecten van afspraken tussen 
de EU en derde landen op het gebied van migratie:  
de zogenaamde migratiepacten. Verschillende sprekers 
en co-referenten gaven hun visie op dit thema gevolgd 
door levendige discussies met het publiek dat verschei-
dene sectoren vertegenwoordigde. 

Het College en de Commissie presenteerden op deze 
bijeenkomst een notitie over de relevante internationale 
mensenrechtelijke verplichtingen en een meetlat waar-
mee getoetst kan worden in hoeverre de migratiepacten 
de mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en 
andere migranten waarborgen. Zowel nationale als 
Europese ambtenaren, politici, rechters en journalisten 
kunnen de meetlat gebruiken bij het plannen, onder-
handelen, goedkeuren, controleren en evalueren van 
deze afspraken. 

Tijdens de bijeenkomst bleken mensenrechten een 
verbindende factor bij discussies en meningsverschillen 
over verschillende vormen van migratiebeheer. Naar 
aanleiding van het succes van de bijeenkomst heeft het 
College een brief aan de tweede informateur Tjeenk Willink 
verstuurd, met de meetlat als mogelijk handvat voor de 
betrokken partijen bij de formatiegesprekken. Verder zijn 
de notitie en meetlat in het Nederlands en het Engels 
wijdverspreid via zowel het Europese en globale netwerk 
van  onafhankelijke mensenrechteninstituten van het 
College als het nationale en Europese netwerk van de 
Commissie Meijers. De Speciale VN-Rapporteur inzake 
de mensenrechten van migranten François Crépeau heeft 
de notitie in juni op zijn website geplaatst en geroemd 
als excellent rapport. Ook de Hoge VN-Commissaris 
voor de Mensenrechten heeft de mensenrechtelijke 
meetlat als promising practice gepresenteerd aan de 
VN-Mensen rechtenraad in september en als referentie 
opgenomen in een overzicht van principes en richtlijnen 
op het gebied van de bescherming van migranten in 
kwetsbare situaties. Ook in het binnenland is de meet-
lat door verscheidene organisatie gebruikt in discussies 
rondom landendeals.

Pilotonderzoek beleving zelfstandig wonen
Het College verrichte in samenwerking met de Hoge-
school van Amsterdam een pilotonderzoek naar de 
belevingen van zelfstandig wonen onder ouderen in  
de gemeente Amsterdam. Studenten bestuurskunde 
enquêteerden in opdracht van het College 500 ouderen 
over hun ervaringen met zelfstandig wonen en het 
 verkrijgen van zorg en ondersteuning hierbij vanuit de 
gemeente. In 2018 is een nieuwe samenwerking aan-
gegaan met de Hogeschool voor een aansluitend vervolg-
onderzoek. Ditmaal ligt de focus op het achterhalen 
van hoe ouderen in de gemeente Amsterdam zelf hun 
huisvestingssituatie ervaren.

Werkbezoek College aan Groningen
Begin 2017 heeft het College werkbezoeken afgelegd aan 
de provincie Groningen. Sinds zijn oprichting in 2012 
ontvangt het College namelijk signalen over gevoelens 
van onveiligheid en onrechtvaardigheid in Groningen, 
het gebrek aan vertrouwen in (overheids-)instanties,  
de grote invloed van de NAM op de afhandeling van 
aardbevingsschade en onvoldoende onafhankelijkheid 
van de actoren in de schadevaststellingsprocedures. 
Deze signalen heeft het College voorgelegd aan de 
instanties die verantwoordelijk zijn voor schadeherstel, 
schadepreventie en versterking van woningen en 
gebouwen in het gebied van het Groningenveld:  
de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum 
Veilig Wonen. Ook heeft het College gesproken met de 
president-directeur van Shell Nederland.

Op grond van de gevoerde gesprekken constateert het 
College dat er veel is gedaan om de problemen die door 
de gaswinning zijn ontstaan te herstellen. Stappen zijn 
gezet op het gebied van veiligheid, schadeafhandeling 
en de versterkingsopgave. Een belangrijke ontwikkeling 
is dat de NAM zich op 31 maart 2017 heeft terug-
getrokken uit het schadeafhandelingsproces. Er komt 
een onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade dat gaat 
beslissen of een schadegeval kan worden aangemerkt 
als aardbevingsschade. Het College zal de situatie in 
Groningen nauwgezet blijven volgen.

Toegankelijkheid openbaar busvervoer
Het openbaar busvervoer is in Nederland nog niet 
 optimaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dat blijkt 
uit onderzoek dat DTV Consultants in opdracht van het 
College uitvoerde. Zo worden rolstoelgebruikers soms 
geweigerd in de bus of is het handelen van de chauffeur 
niet altijd naar behoren. De resultaten van het onderzoek 
verschenen in mei 2017 en genereerden veel media- 
aandacht. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
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gaat in reactie op het onderzoek met lagere overheden 
en busvervoerbedrijven bespreken hoe verbeteringen 
kunnen worden bewerkstelligd. Dit overleg zal worden 
gevoerd aan de Landelijke OV- en Spoortafel, naar 
 verwachting in het voorjaar van 2018.

Tegenprestatie in de bijstand 
Het onderzoek naar de tegenprestatie in de bijstand 
brengt in kaart welke mensenrechten relevant zijn in 
beleid en praktijk ten aanzien van de tegenprestatie. 
Het gaat daarbij om het recht op vrijwaring van verplichte 
arbeid, het recht op sociale zekerheid en het recht op 
een behoorlijke levensstandaard, het recht op veilige en 
billijke arbeidsomstandigheden, waaronder het recht op 
billijke beloning en het recht op een effectief rechts-
middel. De rapportage is in 2017 afgerond. In 2018 zullen 
bevindingen worden besproken met belanghebbenden.

Onderzoek beleving armoede
De jaarlijkse rapportage 2016 die in 2017 werd uitgebracht, 
gaat over ‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’. 
In dat kader heeft het College door onderzoeksbureau 
GfK een onderzoek uit laten voeren naar de beleving  
van armoede. Het onderzoek richt zich op drie 
 groepen, namelijk: 
1. personen in armoede op basis van inkomen;
2. personen die wonen in een buurt met veel armoede;
3. de algemene bevolking.
De belangrijkste resultaten zijn opgenomen in de 
 jaarlijkse rapportage. Armoede beïnvloedt de waardig-
heid, autonomie en participatie van mensen. Van de 
respondenten die armoede ervaren, merkt 80% dat dit 
hun gevoel van waardigheid beïnvloedt. Ruim 90% zegt 
consequenties te ondervinden van de armoede op hun 
keuzevrijheid en deelname aan  activiteiten. Mensen die 
in armoede leven ervaren dat zij minder kans hebben om 
te wonen in een fijne buurt, om de zorg te ontvangen 
die zij nodig hebben, om hun kinderen naar een goede 
school te sturen en om een betaalde baan te hebben. 

Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie
Op 22 mei opende het College een tijdelijk meldpunt 
voor vrouwen die vermoeden vanwege hun zwanger-
schap te zijn gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. In het 
bijzonder vrouwen met een flexibel contract werden 
uitgenodigd om hun ervaringen te melden. In korte tijd 
ontving het College 855 meldingen, die nagenoeg alle 
ervaringen beschrijven van vrouwen die vermoeden 
geen baan meer te hebben door hun zwangerschap. 
Aansluitend op de uitkomsten van de eerdere onder-
zoeken van het College over dit onderwerp, onderstrepen 
de meldingen de noodzaak om in de aanpak tegen 
zwangerschapsdiscriminatie extra aandacht te besteden 
aan vrouwen met een flexibel arbeidscontract. De resul-
taten kregen veel media-aandacht. Zo besteedde onder 
andere televisieprogramma Radar een uitzending aan 
de uitkomsten van het meldpunt.

Melden discriminatie
In opdracht van het College heeft Motivaction een 
onderzoek uitgevoerd naar het melden van discriminatie 
bij onder meer het College en het imago van het College. 
In totaal hebben 4.083 Nederlanders deelgenomen  
aan het onderzoek. Daarvan hebben 1.197 personen  
de complete vragenlijst ingevuld vanwege een recente 
ervaring van discriminatie die naar verwachting valt 
binnen het mandaat van het College. De bereidheid  
om ervaringen van discriminatie te melden blijkt laag. 
Van de Nederlanders met een recente ervaring van 
discriminatie onderneemt 41% geen enkele actie en praat 
er zelfs niet over met familie en vrienden. Zij geven aan 
dat het incident niet ernstig genoeg was, dat zij het te 
veel moeite vinden om discriminatie te melden of geen 
vertrouwen hebben in de instanties die meldingen in 
ontvangst nemen. Van de Nederlanders met een recente 
ervaring van discriminatie zoekt 17% wel contact met 
een organisatie die gaat over discriminatie. Zij melden 
vooral bij de politie en de vakbond en nauwelijks bij het 
College. Het College is op dit gebied beperkt bekend 
onder Nederlanders en zal daar vervolgstappen op 
gaan nemen. 
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Meldpunt Onbeperkt Stemmen
Iedereen moet zijn stem kunnen uitbrengen tijdens de 
verkiezingen. Voor mensen met een beperking is dit nog 
niet vanzelfsprekend. Zo zijn bijvoorbeeld verkiezings-
programma’s vaak niet begrijpelijk voor mensen met 
een verstandelijke beperking en zijn stemlokalen soms 
niet toegankelijk met een rolstoel of scootmobiel. Om 
hiervoor aandacht te vragen en de obstakels in kaart te 
brengen, opende het College rond de Tweede Kamer-
verkiezingen het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. 
Dit leverde 110 meldingen op. Op basis hiervan en 
aanvullend onderzoek, deed het College aanbevelingen 
aan de overheid om de verkiezingen toegankelijker  
te maken.

Actieprogramma Integrale Aanpak 
Jihadisme 
In augustus 2014 is het Actieprogramma Integrale 
Aanpak Jihadisme door het kabinet uitgebracht.  
Op basis van signalen over vermeende knelpunten 
heeft het College van augustus 2016 tot september 2017 
verkennende gesprekken gevoerd met 16 organisaties die 
betrokken zijn bij de uitvoering van dit actieprogramma. 
Doel van deze gesprekken was meer zicht te krijgen op 
de uitvoering van de preventieve maatregelen die in het 
actieprogramma worden genoemd. Vervolgens is er in 
2017 een tweede ronde vervolggesprekken gevoerd over 
het beeld dat naar voren kwam. Deze gesprekken vonden 
plaats met instanties die een bijzondere initiërende of 
coördinerende verantwoordelijkheid binnen de uitvoering 
van het actieprogramma vervullen. In deze vervolg-
gesprekken is dieper ingegaan op de knelpunten die in 
de eerste gesprekken zijn gesignaleerd en is geëxploreerd 
in hoeverre deze knelpunten weggenomen of verminderd 
zouden kunnen worden.
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Wetsevaluatie 
De Wet College voor de rechten van de mens (WCRM) 
bepaalt in artikel 22 dat het College om de vijf jaar een 
rapport opstelt “van zijn bevindingen ten aanzien van 
de werking in de praktijk van deze wet” alsmede met 
wet- en regelgeving inzake gelijke behandeling (AWGB, 
WGBM/V en artikel 7:646 BW). Eind 2017 was dit 
 rapport gereed. 

In het eerste deel van het rapport beschrijft het College 
zijn ervaringen met de WCRM sinds de oprichting in 
2012. Dit gebeurt aan de hand van de Paris Principles:  
de internationaal geaccepteerde criteria voor nationale 
mensenrechteninstituten. Er komen tien onderwerpen 
aan de orde, waaronder takenpakket, bevoegdheden,  
de balans tussen grondrechten en gelijke behandeling 
en de inrichting van de organisatie. Het College vraagt 
aandacht voor het gegeven dat overheden zijn oordelen 
minder opvolgen dan private organisaties, en dringt aan 
op meer politieke discussie over zijn jaarlijkse rapportage. 
In het algemeen is het College positief over de mogelijk-
heden die de wet biedt om als volwaardig mensen-
rechteninstituut te opereren, maar het constateert tevens 
dat zijn budget, dat door bezuinigingen is geslonken, 
schuurt met de omvang van het wettelijk takenpakket. 
In het tweede deel van het rapport constateert het 
College dat het in de praktijk goed uit de voeten kan 
met de AWGB, de WGBM/V en artikel 7:646 BW.  
Dat deze wetgeving nog steeds niet van toepassing is 
op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vindt het College 
onwenselijk. De uitzondering zou tijdelijk zijn.  
Het College ziet geen reden situatie te laten voortduren 
en dringt er bij de regering op aan werk te maken van 
het zoveel mogelijk opheffen van deze uitzondering. 

Het rapport Vijf jaar College voor de Rechten van Mens  
is tegelijk met de rapportage van de Zbo-evaluatie van 
het College (zie kader) begin 2018 naar de Tweede 
Kamer verzonden. 

Zbo-evaluatie
Het College voor de Rechten van de Mens is een 
zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Volgens artikel 
39 van de Kaderwet zbo’s moet een zbo eens in  
de vijf jaar worden geëvalueerd. Daarom heeft 
onderzoeksbureau de Kwink Groep in opdracht van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2017 de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het College 
voor de Rechten van de Mens onderzocht. 
In het rapport Evaluatie College voor de Rechten van 
de Mens concluderen de onderzoekers dat het 
College in de afgelopen vijf jaar doeltreffend 
 invulling heeft gegeven aan de activiteiten die in  
de missie centraal staan. Zij hebben de indruk dat 
het College daarmee positief heeft bijgedragen aan 
het bereiken van zijn strategische doelen. Verder 
bevestigen zij nog eens de conclusie van de financiële 
evaluatie uit 2015 dat het College doelmatig functio-
neert. De financiële evaluatie constateerde dat het 
budget van het College tot een minimumniveau is 
geslonken. De zbo-evaluatie constateert nu dat de 
bestedingsruimte van het College sinds die tijd niet 
is toegenomen. 
Uit de zbo-evaluatie blijkt verder dat het College  
er in vijf jaar tijd in is geslaagd zich te ontwikkelen 
tot een doeltreffend en doelmatig functionerend 
mensenrechteninstituut, dat door de partijen in 
zijn omgeving als een gezaghebbende, deskundige 
en in onafhankelijkheid opererende organisatie 
wordt beoordeeld.
De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen 
om de doeltreffendheid van het College verder te 
vergroten. Het College neemt die aanbevelingen  
ter harte en constateert dat voor de meeste van die 
aanbevelingen geldt dat zij extra capaciteit en 
 middelen vergen. Het College zal daarom met het 
ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek gaan 
over de mogelijkheden om daarvoor aanvullende 
ruimte in de begroting van het College te creëren.
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Meedoen

Mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen meedoen aan de 

samenleving. Dat vraagt om aanpassingen van iedereen. Eind 2017 is het 

College gestart met de campagne ‘Meedoen’ om deze maatschappelijke 

verandering te stimuleren. Het College roept iedereen op (bedrijven, organisaties, 

scholen, sportclubs en politici) die stappen heeft ondernomen om mensen 

met een beperking te laten meedoen, hun goede voorbeeld te verspreiden.  

Dit kan door een opvallende poster met ‘(Naam organisatie) doet mee’ op  

te hangen en een foto daarvan te delen op social media. Onder andere het 

Rijksmuseum, minister Hugo de Jonge en Greenpeace deden direct mee.

Meer informatie: www.mensenrechten.nl/meedoen 
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Rapporteren

Het College rapporteerde in 2017  
een keer aan de Tweede Kamer,  
een keer aan het Ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport  
en twee keer aan de VN.

Rapportage Mensenrechten  
in Nederland 2017
In de vijfde Jaarlijkse rapportage staat het thema 
‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’ 
 centraal. Mensen die weinig te besteden hebben, zijn 
beperkt in de mogelijkheden om deel te nemen aan de 
maatschappij en hebben minder invloed op besluiten 
die hen aangaan. Armoede en sociale uitsluiting kunnen 
zowel een oorzaak als een gevolg zijn van tekortkomingen 
in de bescherming van mensenrechten. Met andere 
woorden: mensen kunnen in armoede terechtkomen 
doordat hun mensenrechten onvoldoende zijn 
beschermd, maar omgekeerd kan armoede ook leiden 
tot onvoldoende bescherming van hun rechten.  

De rapportage laat zien wat armoede betekent voor  
het genieten en verwezenlijken van mensenrechten in 
Nederland en wat mensenrechten kunnen betekenen 
voor mensen die in armoede leven. De rapportage is 
opgesteld aan de hand van de thema’s gezondheid, 
onderwijs, arbeid en huisvesting, ook voor Caribisch 
Nederland. De rapportage mondt uit in concrete aan-
bevelingen voor beleid op nationaal en lokaal niveau. 
Een belevingsonderzoek laat zien welke gevolgen armoede 
heeft op onder meer maatschappelijke participatie. 
De kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage is op  
8 januari 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Rapportage aan de VN-Mensenrechtenraad 
Op 10 mei 2017 vond de Universal Periodic Review (UPR) 
van Nederland over de bescherming van mensenrechten 
in de VN-Mensenrechtenraad plaats. Ter voorbereiding 
op de UPR organiseerde het College een bijeenkomst 
om ambassades in Den Haag te informeren. Tijdens  
de UPR pre-session heeft het College een presentatie 
gegeven van het rapport van het College en bijbehorende 
infographics. 
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Het College organiseerde in samenwerking met de 
permanente vertegenwoordiging van Nederland bij  
de VN in Genève ook een evenement om permanente 
vertegenwoordigingen te informeren. Het College en 
ngo’s gingen met de deelnemers in gesprek over 
 verschillende thema’s. Het College heeft via social media 
verslag gedaan van de UPR-werkgroep. Bij de bespreking 
van de reactie van Nederland op de aanbevelingen in 
de VN-Mensenrechtenraad, heeft het College met een 
videoboodschap gereageerd. De aandachtspunten van 
het College over de implementatie van mensenrechten, 
mensenrechteneducatie, Caribisch Nederland, 
 discriminatie op de arbeidsmarkt en de decentralisatie 
van sociaal beleid, staan in de aanbevelingen aan 
Nederland en zijn deels door Nederland aanvaard. 

Vanaf september heeft het College actief meegewerkt 
aan de follow-up van de aanbevelingen van de UPR. 
Een groot deel van de aanbevelingen worden mee-
genomen in lopende projecten en programma’s. 
Daarnaast zet het College, mede aan de hand van de 
aanbevelingen, en in navolging van de UPR, in op een 
nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Rapportage aan CESCR
Het Comité inzake economische, sociale en culturele 
rechten (CESCR) is een comité met achttien onafhanke-
lijke deskundigen uit de hele wereld dat toezicht houdt 
op de naleving van het IVESCR: het Internationale Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten.
De rode draad in de rapportage aan het CESCR  
(mei 2017) is dat economische, sociale en culturele 
rechten een veel prominentere rol in nationaal en lokaal 
beleid van de overheid verdienen. Onderwerpen waar 
het College aandacht aan besteedt zijn discriminatie 
van etnische minderheden, vrouwen en mensen met 
een beperking op de arbeidsmarkt, armoede, toegang 
tot zorg en ondersteuning in gemeenten, opvang en 
specialistische hulpverlening voor slachtoffers van 
 huiselijk geweld en armoede. Het College heeft zijn 
rapportage aan het CESCR gepresenteerd en vragen 
van de leden van comité beantwoord. Op 23 juni 2017 
nam het CESCR zijn slotcommentaar aan. Verschillende 
zorgpunten die het College naar voren bracht komen 
hierin terug. 

Rapportage VN Verdrag handicap
Het College heeft eind 2017 zijn eerste monitorings-
rapportage over het VN-verdrag handicap uitgebracht. 
Dit rapport laat zien hoe het een jaar na de goedkeuring 
van het verdrag staat met de rechten van personen met 
een beperking. Een uitgebreidere beschrijving van  
deze rapportage is hierboven in het hoofdstuk over de 
Strategische programma’s te vinden. 
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Adviseren

In 2017 bracht het College 8 adviezen 
uit aan ministers, staatssecretarissen 
en overheidsinstanties.  
Ook informeerde het College het 
parlement in 12 brieven over verschil-
lende belangrijke onderwerpen en 
ontwikkelingen op het gebied van 
mensenrechten.

Advies over observatiemaatregel  
concept Wvggz
In de tweede nota van wijziging bij het voorstel voor  
de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
introduceren de bewindslieden de observatiemaatregel. 
Die moet het mogelijk maken dat iemand ten aanzien van 
wie voldoende aannemelijk is dat hij aan een psychische 
stoornis lijdt, voor onderzoek in een accommodatie 

wordt opgenomen. Met het onderzoek kan worden 
vastgesteld wat de aard is van de psychische stoornis 
en of de stoornis ernstig nadeel doet veroorzaken. 
Verdere dwang noch behandeling mag worden toegepast. 
Het College adviseerde op 30 januari 2017 om de 
observatiemaatregel te schrappen uit het wetsvoorstel. 
Het College acht het strijdig met art. 5 EVRM om 
 personen op te nemen zonder dat de geestesstoornis al 
in voldoende mate vaststaat. Ook vindt het College het 
onduidelijk waar de persoon verblijft in de uren vooraf-
gaand aan opname. Daarnaast stelt het College ook 
vragen bij het geboden rechtsmiddel (achteraf) en is  
de plicht om de betrokkene te horen onvoldoende 
gegarandeerd. Collegelid Jos Dute nam deel aan een 
ronde tafelgesprek van de Commissie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. Daarna leidde 
stevig debat in de Tweede Kamer tot het schrappen van 
de observatiemaatregel in het voorstel Wvggz.
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Burgerschapsonderwijs en Mensenrechten
In februari debatteerde de Vaste Commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over 
 burgerschapsonderwijs. Het College bracht daarom op 
15 februari advies uit over burgerschapsonderwijs en 
mensenrechten. Het adviseerde uitdrukkelijk aandacht 
te geven aan mensenrechten binnen het onderwijs, 
door ondersteuning aan scholen, opname in het nieuwe 
curriculum voor het funderend onderwijs en binnen de 
docentenopleidingen en nascholingen.
In het debat zijn hierover geen beslissingen genomen. 
In zijn brief van 27 november 2017 schrijft de minister 
van Basis en Voortgezet Onderwijs en Media te werken 
aan een nieuw voorstel voor de Wet Actief burgerschap 
en sociale integratie waarin het belang van onderwijs 
over mensenrechten uitdrukkelijk is opgenomen.

Generieke digitale infrastructuur 
In maart 2017 heeft het College in internetconsultatie 
een brief verstuurd aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties over het wetsvoorstel 
Generieke digitale infrastructuur. Dit wetsvoorstel geeft 
invulling aan het kabinetsvoornemen tot een digitaal 
werkende overheid. Het College wijst er in zijn brief op 
dat het wetsvoorstel op enkele aspecten dient te worden 
aangescherpt om zo de digitale toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking te kunnen waarborgen. 
Vervolgens heeft het College op 2 november 2017 in 
internetconsultatie een reactie gegeven op het concept-
besluit digitale toegankelijkheid. Dit besluit dient ter 
implementatie van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn 
en verplicht overheidsinstanties tot het toepassen van 
de toegankelijkheidsstandaard. Het College dringt er op 
aan dat de Minister een actieve rol neemt in het toezien 
op het daadwerkelijk toepassen van de toegankelijkheids-
standaard door overheidsinstanties. 

Conceptwetsvoorstel  
Duurzaam stelsel rechtsbijstand
In april 2017 heeft het College in internetconsultatie 
gereageerd op het concept-Wetvoorstel duurzaam 
 stelsel rechtsbijstand. Dit wetsvoorstel voorziet in een 
herijking van het stelsel van door de overheid bekostigde 
rechtsbijstand. In de ogen van het College zijn er in het 
voorgesteld stelsel onvoldoende waarborgen opgenomen 
voor een adequate kwaliteit van de te ontvangen rechts-
bijstand. Het College wijst er in zijn brief op dat de 
toegang tot het recht hierdoor belemmerd worden. 

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal
Het College adviseerde de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over het conceptvoorstel voor een  
Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Het advies is 
ingediend naar aanleiding van de consultatie van  
24 april 2017 tot 23 juni 2017. Het conceptwetsvoorstel 
moet het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken  
en vernietigen van menselijk materiaal van patiënten 
voor andere doeleinden dan diagnostiek of medische 
 behandeling regelen. Het bevat een aantal uitzonderingen 
op het uitgangspunt dat dit met toestemming van de 
patiënt moet gebeuren. Volgens het College voldoen  
de voorgestelde uitzonderingen op het toestemmings-
vereiste in de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal nog 
niet op alle onderdelen aan de eisen die voortvloeien 
uit de rechten van de mens.

Modernisering Wetboek van Strafvordering
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bezig met het 
moderniseren en toegankelijk maken van het Wetboek 
van Strafvordering. Het College heeft in juli 2017 over de 
eerste twee boeken advies uitgebracht aan de minister. 
In het advies wijst het College onder andere op de 
noodzaak van beschikbare en kwalitatief goede rechts-
bijstand. Ook vraagt het College aandacht voor de 
mogelijke consequenties van het wijzigen van de definitie 
van ‘vervolging’ en de criteria voor verdenking, met oog 
op artikel 6 EVRM. Ten slotte stelt het College voor dat 
de Memorie van Toelichting wordt aangevuld op het punt 
van de voorlopige hechtenis, om de mensenrechtelijke 
waarborgen daar meer expliciet in op te nemen. 

Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod 
 gezichtsbedekkende kleding 
Het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende 
kleding ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Al in  
maart 2016 heeft het College een advies uitgebracht 
over het gehele wetsvoorstel. In augustus 2017 heeft 
het College hierover een aanvullende brief gestuurd  
aan de Eerste Kamer en wel om de aandacht te vragen 
voor één specifiek, belangrijk punt. Uit de parlementaire 
behandeling kwam namelijk naar voren dat het verbod 
ook zal gaan gelden voor gerechtsgebouwen en het 
gebouw van het College. Dit roept vragen op over de 
consequenties voor het toegang tot het recht. In de 
ogen van het College heeft de regering in de Memorie 
van antwoord onvoldoende gemotiveerd waarom met 
dit verbod geen hoge drempels worden opgeworpen  
bij de toegang tot de rechter.
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Integrale geschilbeslechting  
sociaal domein
Het College reageerde op het ‘Advies integrale geschil-
beslechting in het sociaal domein’, opgesteld door 
regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema. De reactie 
is ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de consultatie 
van 4 augustus 2017 tot 1 november 2017. In zijn reactie 
gaat het College in op een aantal algemene punten die 
van belang zijn bij het inrichten van de toekomstige 
procedure voor geschilbeslechting in het sociaal domein. 
Volgens het College is het van belang dat de bescherming 
en bevordering van de rechten van mensen die om hulp 
en ondersteuning van gemeenten vragen voorop staan 
bij toekomstige wetten en regelingen inzake geschil-
beslechting in het sociaal domein.

Brieven aan het parlement
Het College informeerde het parlement met de volgende 
twaalf brieven:
1.  Oproep politieke partijen toegankelijk verkiezings-

programma (12-01-2017)
2.  Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal over het wetsvoorstel Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (06-02-2017)

3.  Brief aan de informateur – Vluchtelingen: van 
opvang naar volwaardige participatie (28-3-2017)

4.  Brief aan de demissionair minister van BZK – 
Meldpunt toegankelijkheid verkiezingen (31-03-2017)

5.  Brief aan de informateur - Punten nieuw regeer-
akkoord (31-03-2017)

6.  Brief aan Nederlandse Europarlementariërs over 
de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (08-09-2017)

7.  Brief aan Eerste Kamer over het Wetsvoorstel 
gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
(18-09-2017)

8.  Brief aan Tweede Kamer over dwangmaatregelen 
en de inzet van de politie in de GGZ (28-09-2017)

9.  Brief aan de demissionair minister van BZK over 
de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen 
met een beperking (04-10-2017) 
Brief aan de Tweede Kamer inzake plenair debat 
regeerakkoord (11-10-2017)

10.  Brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over Meldpunt Zwangerschaps-
discriminatie College voor de Rechten van de Mens 
(30-10-2017)

11.  Brief aan Tweede Kamer over Meldingen 
Zwangerschapsdiscriminatie College voor de 
Rechten van de Mens (30-10-2017)

12.  Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over internetconsultatie besluit 
digitale toegankelijkheid overheid (13-11-2017) 
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Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie

Om zwangerschapsdiscriminatie op het werk te verminderen opende het 

College in mei het Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie. Het meldpunt werd 

via advertenties op Facebook bij vrouwen onder de aandacht gebracht. In een 

periode van twee weken kwamen ruim 550 meldingen binnen. Hieruit bleek dat 

vooral vrouwen met een tijdelijk of flexibel contract te maken hebben gehad 

met mogelijke zwangerschapsdiscriminatie. Het College heeft vervolgens een 

brief geschreven aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met 

daarin aanbevelingen om zwangerschapsdiscriminatie gerichter tegen te gaan.
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Voorlichten

Front office
De Front office is het eerste aanspreekpunt voor ieder-
een met vragen en meldingen over mensenrechten en 
discriminatie. De juridisch medewerkers van de Front 
office monitoren dagelijks de signalen van burgers over 
mensenrechtenkwesties en discriminatie. Zij bieden 
tevens hulp en advies en verwijzen waar nodig door 
naar de juiste instantie, zoals het Juridisch loket,  
de Nationale Ombudsman, de Autoriteit Persoons-
gegevens of een antidiscriminatiebureau. 

Tabel 3: Contacten met de Front office

Gelijke 
behandeling

Mensenrechten Gelijke  
behandeling & 

mensenrechten

Overig Totaal

2014 1.619 543 171 290 2.623

2015 2.085 568 65 378 3.096

2016 2.781 415 362 372 3.930

2017 3.344 762 915 402 5.423

Zichtbaarheid
Dat mensen de weg naar het College steeds beter weten 
te vinden, blijkt uit de forse toename van het aantal 
contacten van de Front office. In 2017 behandelde de 
Front office 5.423 vragen en meldingen. Dit is een stijging 
van maar liefst 38% ten opzichte van 2016. Niet eerder 
is het aantal vragen en meldingen bij het College zo 
hoog geweest. 
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Laagdrempeligheid 
De Front office draagt met haar laagdrempelige manier 
van voorlichten bij aan het vergroten van de kennis  
over en bewustwording van mensenrechten en gelijke 
behandeling. Zo heeft de Front office in 2017 wederom 
intensief ingezet op het geven van presentaties, work-
shops, trainingen en colleges over mensenrechten en 
gelijke behandeling. De voorlichtingsactiviteiten waren 
gericht op verschillende groepen, variërend van studenten 
(beroepsonderwijs en hoger onderwijs) en professionals 
tot werkgevers en migrantengroepen. Ook is in 2017 
veel geïnvesteerd in het bereiken en voorlichten van 
doelgroepen die het College niet goed weten te vinden. 
Daarbij is ingezet op het aanhalen en het versterken van 
contacten met (belangen-)organisaties en sleutelfiguren 
uit verschillende doelgroepen. Tevens heeft de Front 
office haar signalerings- en voorlichtingsfunctie op de 
social media uitgebreid. Zo beantwoordt de Front Office 
dagelijks ook via Twitter en Facebook vragen over 
 mensenrechten en gelijke behandeling. Daarnaast is 
een start gemaakt met informatieverstrekking aan 
 jongeren via Whatsapp.

Top 3 
vragen en meldingen over gelijke behandeling  
in 2017

De stijging van het aantal vragen en meldingen over 
discriminatie op grond van geslacht heeft te maken met 
het meldpunt dat het College opende voor meldingen 
over zwangerschapsdiscriminatie bij flexibele contracten. 
Het College kreeg met dit meldpunt beter zicht op de 
risico’s en consequenties die vrouwen lopen met tijdelijke 
en flexibele contracten wanneer zij zwanger zijn, willen 
worden of pas bevallen zijn. Via dit meldpunt handelde 
de Front Office honderden meldingen van vrouwen 
over zwangerschapsdiscriminatie af.

De absolute stijging van het aantal vragen en meldingen 
over discriminatie op grond van handicap of chronische 
ziekte heeft te maken met de uitbreiding van de Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte met het terrein goederen en diensten. Tevens 
lanceerde het College het online Meldpunt Onbeperkt 
Stemmen. Met het meldpunt bracht het College de 
toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met 
een visuele lichamelijke of verstandelijke beperking of 
psychische aandoening in kaart. De Front office heeft 
iedereen die vanwege zijn of haar beperking niet in 
staat was online melding te doen, hierbij ondersteund 
en gefaciliteerd. 

 Na mijn sollicitatie werd ik aangenomen.  

Wel werd mij gezegd dat ze mij bijna hadden 

afgewezen omdat ik een vrouw was van begin 

30 die nog kinderen kon krijgen. Tijdens het 

sollicitatiegesprek is mij ook gevraagd of ik 

een kinderwens had. 

 Ik ben nog niet zwanger, maar wij zijn  

er wel mee bezig. Nu maakt mijn manager 

continue opmerkingen over zwangere collega’s. 

Ze maakt opmerkingen als: “die plaatsen we 

over, daar hebben we niets meer aan” of:  

“zo dom, die doos is nu zwanger, ze vermindert 

haar kansen op doorgroei nu.” Ik maak mij  

nu wel erg zorgen, want ik heb wel een kinder-

wens. Wat gebeurt er met mij als ik haar ooit 

moet bellen met de mededeling dat ik 

zwanger ben? 

In de top 3 van vragen en meldingen over gelijke behan-
deling staat op de derde plek de grond ras. Dit betreft 
het gehele terrein van werk: van werving en selectie tot 
hoe het er op de werkvloer aan toegaat, als ook sport, 
uitgaansleven en winkelen. 



38     College voor de Rechten van de Mens

Top 3 
vragen en meldingen over mensenrechten in 2017

Veel vragen en meldingen over mensenrechten hadden 
betrekking op het recht op arbeid, het recht op behoorlijke 
levensstandaard en het recht op gelijke behandeling en 
non-discriminatie. Bij het recht op gelijke behandeling 
en non-discriminatie gaat het om die zaken die niet 
vallen onder de gelijkebehandelingswetgeving. Denk 
hierbij aan discriminatie in de openbare en privé-sfeer. 
De stijging van het aantal meldingen en vragen over  
het recht op arbeid is voornamelijk het gevolg van het 
meldpunt over zwangerschapsdiscriminatie bij flexibele 

contracten. De meest opvallende stijging geldt voor het 
recht op een behoorlijke levensstandaard en het recht 
op gelijke behandeling en non-discriminatie. Het recht 
op behoorlijke levensstandaard omvat de vragen en 
meldingen over huisvesting, Wmo, armoede en  
sociale zekerheid. 

Toelichting op deze cijfers leest u in de Moniotor 
Discriminatiezaken 2017 op mensenrechten.nl/publicaties

 Mijn collega is Turkse en draagt een hoofd-

doek. Ze hielp een klant bij de kassa heel 

vriendelijk en behulpzaam. Na het afrekenen 

vroeg de klant mijn collega: ‘Mag ik je wat 

zeggen?’ Waarop hij zei: ‘Ik haat moslims!’ 

Mijn collega was zo gechoqueerd dat zij 

alleen maar antwoordde met ‘oké’.  

Echt ongelofelijk. 



Jaarverslag 2015     39

 Ik ben 29 jaar en ben nu 10 maanden 

dakloos. Door een fout van de woningbouw-

corporatie raakte ik mijn woning kwijt.  

Ik heb een tijdlang in hostels geslapen, maar 

dit wordt te duur omdat het hoogseizoen 

aanbreekt. Nu zit ik zonder een dak boven 

mijn hoofd en de gemeente weigert opvang  

te verlenen of voor een oplossing te zorgen.  

Ik word namelijk geacht zelfredzaam te zijn  

en opvang via mijn persoonlijk netwerk te 

kunnen regelen. Maar ik kan niet zomaar bij 

familie en vrienden wonen, daar zit niemand 

op te wachten. Omdat ik dakloos ben kan ik 

ook geen baan krijgen. Ik solliciteer me suf, 

maar zodra men erachter komt dat ik  

geen vaste verblijfplaats heb, word ik 

afgewezen. 

Campagnes 

Meedoen
Mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen 
meedoen aan de samenleving. Dat vraagt om aanpas-
singen van iedereen. Eind 2017 is het College gestart 
met de campagne Meedoen om deze maatschappelijke 
verandering te stimuleren. Het College roept iedereen 
(onder andere bedrijven, organisaties, scholen, sport-
clubs en politici) op die stappen heeft ondernomen om 
mensen met een beperking te laten meedoen, om hun 
goede voorbeeld te verspreiden. Dit kan door een 
 opvallende poster met ‘(Naam organisatie) doet mee’ 
op te hangen en een foto daarvan te delen op social 
media. Onder andere het Rijksmuseum, minister  
Hugo de Jonge en Greenpeace deden direct mee.
Meer informatie: www.mensenrechten.nl/meedoen 

Grip op gelijke lonen
Uit onderzoek van het College blijkt dat steeds dezelfde 
valkuilen ongelijke beloning van mannen en vrouwen  
in de hand werken. Met de campagne Grip op gelijke 
lonen wilden wij werkgevers hiervan bewust maken.  
Zij konden via de website testen in welke valkuilen voor 
ongelijke beloning zij weleens stapten en in een animatie 
werden deze nog eens helder uitgelegd. Aanvullend 
konden zij tips downloaden om hiermee aan de slag te 

gaan. We brachten de campagne via LinkedIn gericht 
onder de aandacht van werkgevers, wat alleen daar al 
ruim 350 likes en reacties opleverden.

10 december: Internationale Dag van de Mensenrechten
Traditioneel sluit het College het eind van het jaar af 
met een campagne rond 10 december, de Internationale 
Dag van de Mensenrechten. De campagne liet zien dat 
we trots mogen zijn op onze mensenrechten in Nederland 
en werd die zondag landelijk uitgezonden op televisie. 
Om de mensenrechten te vieren bracht de campagne 
een ode aan niemand minder dan… iedereen.

#ikwildiestage
Ondanks dat veel mbo-studenten met een niet-westerse 
achtergrond te maken hebben met discriminatie bij  
het vinden van een stage, ontvangt het College van hen 
weinig meldingen. Het College werkte daarom in de 
campagne #ikwildiestage samen met het onder jongeren 
populaire vloggersduo Supergaande. In drie YouTube 
filmpjes brachten presentatoren Qucee en Nesim op 
eigen wijze het onderwerp onder de aandacht.  
De video’s werden bij elkaar ruim een half miljoen keer 
bekeken en kregen duizenden reacties. Ruim 150 jongeren 
lieten het College weten ervaring te hebben met stage-
discriminatie en er werd een ‘crew’ opgericht van 
 jongeren om verder op het onderwerp in te gaan.

Meldpunten Zwangerschapsdiscriminatie  
en Onbeperkt stemmen
Het College opende verder tijdelijke meldpunten 
Zwangerschapsdiscriminatie en Onbeperkt stemmen, 
die naast een inventariserend ook een voorlichtend 
doel hadden. Deze meldpunten worden hierboven  
in de paragraaf Onderzoek beschreven.

 Ik ben met mijn bouwbedrijf aan het werk 

op een werf. Mijn personeel is grotendeels 

Turks. Nou worden we daar weg gestuurd 

omdat het Turkse mensen zijn en worden die 

mensen uitgescholden. Ik vind het zelf een 

heel kwalijke zaak dat er zo met die mensen 

om gegaan wordt. 
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 In het bedrijf waar ik werk, zijn een aantal 

uitspraken gedaan waardoor ik hier als 

Nederlandse Marokkaan liever niet meer werk. 

Enkele uitspraken zijn: ‘Als ik naar Marokko 

zou gaan zou ik zeker een Marokkaan weer 

mee terug nemen’ en ‘Ik heb jou gezien op 

opsporing verzocht. Elke uitzending zie ik  

je wel voorbij komen.’ Voor de mensen op  

de werkvloer is dit een grapje, maar deze 

uitspraken zijn gedaan om iemand te kleineren 

en te kwetsen. Ik ga hierdoor iedere dag met 

tegenzin naar mijn werk. 

Website

De website van het College is een belangrijke bron van 
informatie over mensenrechten. Zowel voor het brede 
publiek als voor professionals die in hun beroepspraktijk 
met mensenrechten in aanraking komen is de site van 
belang. Gemiddeld trekt de website zo’n 25.000 tot 
30.000 bezoekers per maand. In 2017 plaatste het 
College 54 berichten en 28 ‘toegelichtjes’ op de website. 
Met ‘toegelichtjes’ laat het College zien wat actualiteiten 
met mensenrechten te maken hebben.

Toegankelijkheid en gebruikersgemak staan centraal op 
www.mensenrechten.nl. Om die reden laat het College 
de website jaarlijks doorlichten door Stichting 
Accessibility. De website voldoet aan de web-richtlijnen 
niveau AA voor toegankelijkheid. In 2017 heeft het College 
verder gewerkt aan het opfrissen en optimaliseren van 
de website. Zo moet de website beter aansluiten bij  
de behoeften van de bezoekers. De nieuwe verbeterde 
versie van de website gaat in het voorjaar van 2018 live.

Presentaties en lezingen

Op symposia en bij evenementen geeft het College 
voorlichting door lezingen, presentaties en workshops 
te verzorgen. Zo leverde het College in 2017 maar liefst 
77 keer een bijdrage, onder andere aan een conferentie 
over het VN-Vrouwenverdrag. Het gaf daar workshops 
over ongelijke beloning, over het vrouwenverdrag en 
over de nationale rechtsorde. 

Op het Nederlands Congres Volksgezondheid werd een 
workshop ‘mensenrechten in verpleeghuizen’ gegeven. 
Tijdens een Expertmeeting over discriminatieonderzoek 
gaf het College een workshop waarbij drie oordelen 
besproken werden. Ook was het College panellid bij een 
seminar over staatloosheid. Uiteraard werden ook veel 
lezingen en presentaties gegeven 

Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert reikte onder 
andere onderscheidingen uit op de kinderconferentie 
‘ieder kind heeft recht op eerlijke en gezonde voeding’ 
in Middelburg. Ook was zij aanwezig bij de uitreiking 
van de Four Freedoms Awards in New York waar ze op 
een besloten bijeenkomst voor genodigden een lezing 
gaf. Van Dooijeweert verzorgde een co-referaat bij een 
openbare les van het vak Toegang tot het Recht en gaf 
op de themadag ‘De toezichthouder in het penitentiaire 
systeem anno 2017 en verder’ een uitgebreide inleiding. 
Daarnaast was zij keynote speaker tijdens de start-
bijeenkomst ‘Know your rights’ dat o.a. door het NJCM 
werd georganiseerd en gaf zij een presentatie op een 
seminar over de Staat van de Rechtsstaat. 

 Ik ben een moeder van een jongen van 14. 

Mijn zoontje was in een winkel en had een 

sportbroek gekocht. Hij moest van de beveiliger 

naar boven komen en zijn tas is twee keer als 

enige gecontroleerd. ‘Ik voelde me net een 

crimineel’ zei hij tegen mij. Hij kwam huilend 

thuis en was hier nog een paar dagen van slag 

van. Mijn zoontje is Marokkaans. Ik voel me 

machteloos. Is dit discriminatie? 
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Europese netwerk van nationale 
mensenrechteninstituten 

Het College is actief lid van het Europese netwerk van nationale mensen-

rechten instituten (ENNHRI). Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert is lid 

van het bestuur van ENNHRI en heeft ENNHRI tijdens diverse internationale 

bijeenkomsten vertegenwoordigd. Het College is ook voorzitter van de 

ENNHRI-werkgroep over asiel en migratie en is lid van de werkgroepen over 

juridische zaken en het VN-verdrag handicap.
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Onderwijs

Een belangrijke wettelijke taak van het College is het 
stimuleren en coördineren van onderwijs over de rechten 
van de mens. Een van de strategische programma’s van 
het College richt zich op het structureel opnemen van 
mensenrechten in de onderwijspraktijk op scholen. 
Verder verzorgt het College presentaties, colleges en 
lessen voor studenten en scholieren, en trainingen  
voor organisaties.

Mensenrechten op school
Het strategisch programma ‘Mensenrechten op School’ 
richt zich op het structureel inbedden van mensenrechten 
in de onderwijspraktijk van het primair, het voortgezet 
en het beroepsonderwijs. Het College heeft met dat doel 
onder andere een toolbox voor scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze toolbox wordt 
ook gebruikt om binnen het mbo gesprekken aan te 
gaan over verdere verscherping burgerschapsonderwijs. 
Met lerarenopleidingen is het College in gesprek over 
de mogelijkheden mensenrechten in het curriculum 

voor toekomstige leraren te integreren. Verder is het 
College actief geweest in de voorbereidingen op de 
wijziging van de Wet burgerschap en sociale cohesie  
en de herijking van het landelijk curriculum voor het 
funderend onderwijs. Uitgebreidere informatie over  
dit programma is hierboven in het hoofdstuk over het 
Strategisch plan 2016-2019 te vinden. 

Vergroten kennis studenten en leerlingen
Het College ontvangt regelmatig groepen studenten die 
meer willen weten over mensenrechten en een zitting 
willen meemaken. Ook in 2017 ontvingen wij groepen 
van diverse hogescholen universiteiten en verzorgde het 
College presentaties of gastcolleges ter plaatse. Dit jaar 
zijn op een middelbare school ook twee gastlessen aan 
VWO 5 klassen gegeven en bezochten leerlingen van 
een juridische studierichting van een mbo-instelling het 
College voor voorlichting. In totaal leverde het College 
17 keer een bijdrage aan het vergroten van kennis van 
studenten en leerlingen.
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Training Selecteren zonder vooroordelen
Discriminatie bij de werving en selectie van kandidaten 
is vaak het gevolg van onbewuste stereotypering. Veel 
werkgevers zijn zich ervan bewust dat dit ook een rol 
kan spelen in hun sollicitatieprocedures. Het College 
biedt daarom sinds 2014 de training ‘selecteren zonder 
vooroordelen’ aan. Vanaf 2018 geeft het College deze 
training niet meer zelf, maar kunnen organisaties deze 
via onze samenwerkingspartners volgen. In de training 
wordt op een positieve manier samen met HR-adviseurs 
en managers nagegaan wat een organisatie kan doen 
om de selectie zo neutraal mogelijk in te richten met 
als doel iedereen een gelijke kans te geven. In 2017 is 
de training 16 keer gegeven bij bedrijven, zoals bijvoor-
beeld Allen & Overy, en bij niet-commerciële organisaties 
zoals de politie en het ministerie van VWS. De training 
werd ook in 2017 gewaardeerd met een ruime 8.  
Op de website wordt de training uitvoerig toegelicht. 
www.mensenrechten.nl/selecteren. 
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Samenwerken

Contact met stakeholders
Om effectief te kunnen adviseren bij de ontwikkeling en 
evaluatie van wetgeving en beleid zijn goede contacten 
van belang. Het College investeert daarom in structurele 
contacten met stakeholders en kennisopbouw en -uit-
wisseling. Daarnaast onderhoudt het College intensief 
contact met regering, parlement en overheidsorganen 
op nationaal en lokaal niveau, alsmede met vele organi-
saties die actief zijn op het werkterrein.

Het College levert ook bijdragen aan verzoeken van 
nationale stakeholders en studenten, zoals het invullen 
van vragenlijsten en input leveren voor onderzoek.  
In 2017 in totaal zeventien keer. Zo heeft het College in 
2017 deelgenomen aan de online discussie ‘Visie op 
politiegeweld’, en is het lid geweest van een klankbord-
groep van Kennisplatform Integratie & Samenleving dat 
tot doel heeft professionals op het terrein van onderwijs 
en jeugd- en welzijnswerk toe te rusten voor lastige 
kwesties, polariserend gedrag en dreigende conflicten.

Het College neemt ook deel aan vele bijeenkomsten die 
door stakeholders worden georganiseerd: enerzijds om 

het netwerk op het brede terrein van de mensenrechten 
te onderhouden, anderzijds om informatie en kennis  
te halen en te brengen. In 2017 ontving het College 503 
uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten  
en congressen en ging hier 235 keer op in. Gezien de 
beperkte capaciteit van het College wordt iedere 
 uitnodiging kritisch bekeken.

Internationale samenwerking
Als nationale toezichthouder vormt het College een 
belangrijk onderdeel van de internationale infrastructuur 
ter bescherming van de rechten van de mens. Het College 
is aangesloten bij netwerken, rapporteert als onafhankelijk 
instituut aan de internationale toezichthoudende organen 
en zet zich actief in voor de opbouw of verbetering van 
vergelijkbare instituten elders in de wereld. Daarnaast 
werkt het College regelmatig mee aan studie- en werk-
bezoeken van internationale delegaties. Zo heeft het 
College delegaties ontvangen van het Dutch Visitors 
programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en was er een werkbezoek van medewerkers van het 
Japanse Ministerie van Justitie. 
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Europese netwerk van nationale 
mensenrechteninstituten 
Het College is actief lid van het Europese netwerk van 
nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI). 
Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert is lid van het 
bestuur van ENNHRI en heeft ENNHRI tijdens diverse 
internationale bijeenkomsten vertegenwoordigd.  
Het College is ook voorzitter van de ENNHRI werkgroep 
over asiel en migratie en is lid van de werkgroepen over 
juridische zaken en het VN-verdrag handicap.

Equinet 
Ook aan het Europese netwerk van gelijkebehandelings-
organen (Equinet) neemt het College actief deel.  
De afdeling Front office en Oordelen is vast vertegen-
woordigd in de Working group on equality law. De werk-
groep komt twee keer per jaar bij elkaar om zaken te 
bespreken en te werken aan een rapport. Het College 
was ook aanwezig bij de viering van het 10-jarig bestaan 
van Equinet.

Algemene activiteiten 
In 2017 heeft het College: 
■■ Aanbevelingen van toezichthoudende organen  

aan Nederland en internationale jurisprudentie 
gemonitord;

■■ Aan 35 onderzoeken van internationale instanties 
medewerking verleend, bijvoorbeeld door het 
 invullen van questionnaires;

■■ Regelmatig deelgenomen aan internationale bijeen-
komsten, zoals de jaarlijkse conferentie van de Global 
Alliance of National Human Rights Institutions 
(GANHRI) in maart 2017 en de bijeenkomst van het 
‘CoE-FRA-ENNHRI-Equinet’-platform on Social and 
Economic Rights.

■■ Samen met het Bureau voor de Grondrechten van de 
EU (FRA) heeft het College een seminar georganiseerd 
met de titel ‘Discriminatie, hoe pakken we het aan’. 
Tijdens de seminar werd onder andere het FRA-
rapport ‘EU Minorities and Discrimination Survey 
(EU MIDIS II)’ besproken. In Nederland is voor dat 
onderzoek gekeken naar de situatie van Turkse en 
Noord-Afrikaanse immigranten en hun nakomelingen.

■■ Als amicus curiae geïntervenieerd in twee zaken die 
aanhangig zijn bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. De interventies gingen over de moti-
vering van beslissingen over voorlopige hechtenis en 
zijn onderbouwd met het onderzoek van het College 
naar dit onderwerp. 
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Aansporen

Het College spoort het kabinet aan tot ratificatie en 
naleven van verdragen over mensenrechten. 

Het College kan het kabinet adviseren over de gevolgen 
van bekrachtiging van een verdrag voor het beleid van 
het kabinet. Daarnaast kan het College adviseren over  
de vraag welke regelgevende en organisatorische maat-
regelen nodig zijn, wil Nederland effectief zijn verdrags-
verplichtingen nakomen. Het College richt zich op de 
volgende  geselecteerde mensenrechtenverdragen: 
■■ Optioneel protocol bij het verdrag inzake de rechten 

van mensen met een beperking; 
■■ Optioneel protocol bij het internationaal verdrag 

inzake economische, sociale en culturele rechten; 
■■ Optioneel protocol bij het verdrag inzake de  

rechten van het kind
■■ ILO verdrag nummer 189 over de rechten van 

 huishoudelijk werkers. 
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4 Organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens is een zelfstandig 
bestuursorgaan. De door de Koning benoemde collegeleden 
worden ondersteund door een bureau. De medewerkers van 
het bureau zijn rijksambtenaar, maar zij worden aangesteld 
door het College zelf. Het College wordt bijgestaan door een  
Raad van Advies. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is 
beheerdepartement en verzorgt de basisfinanciering, waar 
ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken aan bijdragen. 
Het College is onafhankelijk en autonoom wat betreft 
de besteding van het budget binnen de grenzen van de 
 comptabiliteitswet en overige relevante financiële en 
accountancy-standaarden.
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Personeel en organisatie

Collegeleden en bureau
Het College bestaat uit mensen met verschillende werk-
ervaring, kennis en maatschappelijke achtergrond. Een 
overzicht van de Collegeleden is te vinden in bijlage 1.

Het bureau van het College bestaat uit drie afdelingen:
■■ de afdeling Front office & Oordelen verzorgt de eerste-

lijns voorlichting en behandelt de verzoeken om  
een oordeel

■■ de afdeling Onderzoek & Advies verzorgt de overige 
wettelijke taken van het College, zoals onderzoek, 
advisering, rapportage, voorlichtingscampagnes, 
educatie en samenwerking 

■■ de stafafdeling Bedrijfsvoering faciliteert het College 
en bureau op het gebied van personeel, financiën, 
administratie, secretariaat, ICT en huisvesting.

De medewerkers van het bureau zijn professionals met 
zeer uiteenlopende inhoudelijke expertise, waaronder 
juristen, onderzoekers, beleids- en communicatie-
adviseurs, financiële stafmedewerkers, ICT- en facilitaire 
medewerkers, een HRM-adviseur, secretariële mede-
werkers en een documentalist.

   

Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het College elk jaar  
over het voorgenomen beleidsplan van het College. 
Ook adviseert de raad de minister van Veiligheid en 
Justitie over de benoeming van de leden en de plaats-
vervangende leden van het College. Vaste leden van  
de Raad van Advies zijn de Nationale ombudsman,  
de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en de 
voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De overige 
leden zijn afkomstig uit de wetenschap, werkgevers-  
en werknemers(organisaties) en maatschappelijk 
 organisaties. Een overzicht van de leden van de Raad 
van Advies is te vinden in bijlage 2.
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Formatie en mobiliteit

Tabel 4: Formatie

2016 2017

Afdeling Formatief Feitelijke bezetting Feitelijke bezetting

College 9,46 6,67 6,73

Front office & Oordelen 18,81 17,89 18,61

Onderzoek & Advies 18,97 18,25 19,29

Stafafdeling Bedrijfsvoering 10,34 10,52 10,51

Totaal 57,60 53,33 55,14

In 2017 is de werving- en selectieprocedure voor nieuwe 
collegeleden afgerond. Dit heeft geresulteerd in de komst 
van een nieuwe ondervoorzitter Front office & Oordelen 
(Jan Peter Loof), ondervoorzitter Onderzoek & Advies 
(Quirine Eijkman), twee collegeleden (Geneviève Lieuw 
en Mariam Chébti) en een plaatsvervangend collegelid 
(Aniel Paladsingh). 
In 2017 vertrokken vijf medewerkers bij het College en 
stroomden acht nieuwe medewerkers in. Om de ook in 
2017 weer sterk toenemende meldingen en vragen per 
e-mail en telefoon te kunnen verwerken, is de capaciteit 
van de Front office (tijdelijk) verder uitgebreid.
In 2017 waren drie medewerkers vanuit andere organi-
saties bij het College gedetacheerd. Vanuit het College 
waren dit jaar geen medewerkers bij andere organisaties 
gedetacheerd. 
In 2017 werkten in totaal negen stagiaires bij het College.

Personeelsbeleid
In 2017 is het College verder gegaan met de implemen-
tatie van de nieuwe personeelsgesprekken-systematiek 
die rijksbreed is ontwikkeld. Op een aantal punten 
wordt nog met ondersteuning vanuit ECO&P en JenV 
gewerkt aan een bij het College passende invulling.

Op basis van de eind 2016 uitgevoerde Risico 
Inventarisatie & Evaluatie is in 2017 een plan van aanpak 
opgesteld, dat met de ondernemingsraad is besproken. 
De in het plan opgenomen verbeterpunten zijn voor het 
grootste gedeelte in 2017 afgehandeld. De resterende 
punten staan voor 2018 op de agenda.

Vanuit het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid 
is een controleplan opgesteld waarin de normen zijn 
opgesteld waar een organisatie aan moet voldoen.  

Op het punt van de tijdige verwerking van mutaties 
voldeed het College niet aan de gestelde normen. 
Hieraan heeft de afdeling HRM daarom in 2017 extra 
aandacht gegeven. 

In januari 2017 is het besluit over de digitalisering van 
de personeelsdossiers in de Staatscourant gepubliceerd. 
In 2017 is verder gewerkt aan de implementatie van het 
beheer van de dossiers in digitale vorm. De verwachting 
is dat dit in het eerste kwartaal van 2018 is afgerond.

Diversiteit
Met de ondertekening van het Charter Diversiteit heeft 
het College zich gecommitteerd aan het voeren van een 
effectief diversiteitsbeleid. Een werkgroep ontwikkelt 
daarvoor initiatieven en zorgt dat dit onderwerp continu 
onder de aandacht blijft. In 2017 hebben een aantal 
workshops plaatsgevonden waarvan de uitkomsten 
worden vertaald in een beleidsdocument. 

Tijdschrijven
Eind 2016 is het College gestart met tijdregistratie.  
De ervaringen daarmee zijn in de loop van 2017 geïnven-
tariseerd. De daaruit voortvloeiende suggesties voor 
aanpassingen zullen in 2018 worden besproken en waar 
nodig worden doorgevoerd. 

Verzuim
Het totale ziekteverzuim over 2017 bedroeg 8,8%, waar-
van het grootste gedeelte bestaat uit langdurig verzuim 
(6,2%). Beide percentages zijn ten opzichte van 2016 
fors gestegen. De cijfers en achterliggende casuïstiek 
zijn met bedrijfsarts en in het Sociaal Medisch Overleg 
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besproken. Opnieuw is gebleken dat verreweg de meeste 
gevallen van (langdurig) ziekteverzuim buiten het werk 
en de organisatie gelegen oorzaken hebben (zoals 
ongevallen en niet werkgerelateerde ziekten). Het hoge 
verzuim leidt wel tot een toename van de ervaren werk-
druk en daarmee tot een verhoogd risico op uitval.  
Het College probeert dit te ondervangen door waar nodig 
snelle vervanging te regelen, maar loopt daarbij op 
tegen beperkingen vanuit regels inzake aanbesteding 
en externe inhuur. 

Nieuwe regeling ongewenste 
 omgangsvormen en integriteit
De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe 
regeling ongewenste omgangsvormen en integriteit. 
Het College gaat werken met zowel een interne als een 
externe vertrouwenspersoon. Hun benoeming vindt in 
het eerste kwartaal van 2018 plaats. 
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Financiën

Het College diende voor 2017 een sluitende begroting 
in voor € 6.733.000. Uitgangspunt voor die begroting is 
het Meerjarig budgettair kader 2017 – 2021 (Kaderbrief 
2017 van 9 september 2016), correspondentie over het 
budget van het College met het directoraat-generaal 
Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) in 
 september/oktober 2016 en de afsprakenbrief 2017 van 
24 maart 2017. Gedurende het jaar 2017 is het budget 
opgehoogd met een loonbijstelling in verband met de 
cao-verhoging, de correctie op de taakstelling bedrijfs-
voering en is het verlaagd met de taakstelling bvm 2017 
en de kosten als eigen risicodrager wga en zw (Kaderbrief 
2018 van 14 december 2017). In onderstaande tabel zijn 
deze wijzigingen verwerkt.
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Tabel 5: Uitputting versus budget (bedragen x € 1)

College voor de Rechten van de Mens Budget Jaarplan Realisatie Realisatie/
Budget

Kaderbrief 2017 budget
Budget nav mailwisseling sep/okt 2016

6.741.000
6.733.000      

Personele uitgaven

Uitgaven Personeel P-Direkt 4.088.733 4.182.202 102%

Uitgaven personeel (niet via P-Direkt) 481.798 511.560 106%

WW-kosten oud-bureau medewerkers 46.191

Vergoeding personele uitgaven -50.612 -51.280 101%

Totaal Personele uitgaven   4.519.919 4.688.673 104%

Materiële uitgaven

Communicatie   477.000 472.008 99%

Onderzoek & Projecten   584.000 661.536 113%

Bedrijfsvoering   478.276 278.528 58%

Huisvesting
Huur

 
 

225.800
285.700

165.416
285.673

73%
100%

Overige materiële uitgaven 162.305 252.256 155%

Totaal Materiële uitgaven   2.213.081 2.115.418 95%

Totaal uitgaven   6.733.000 6.804.091 101%

Afsprakenbrief 2017: 
Eenmalige bijdrage SZW training 
stereotypering
Bijdrage VWS ihkv WGBH/CZ 

75.000

60.000

     

Kaderbrief 2018: 
Bijdrage JenV aanpassing 
Loonbijstelling 2017-2022
Taakstelling bvm 2017
Eigen risicodrager wga en zw

8.000
161.000
-16.000
-22.000

WW-kosten oud Collegeleden  271.128 277.417 102%

Totaal 6.999.000  7.081.508 101%

Het College heeft aangestuurd op 100% uitputting van 
het budget. Er is sprake van een onderuitputting van 2,8% 
op het totaalbudget voor 2017, exclusief de WW-kosten 
voor de oud Collegeleden. Van de totale WW-kosten 
voor de oud Collegeleden van € 277.417 kan het College 
€ 194.909 in haar eigen begroting opvangen.

Gaande het jaar bleek dat de ingebouwde risico’s 
 binnen de posten Bedrijfsvoering en Huisvesting door 
verschillende omstandigheden niet nodig waren en  
is budget geheralloceerd naar andere posten, zoals 
Onderzoek & Projecten en inhuur adviseurs op 
 communicatie (overige materiële kosten).
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Inhuur externen
De uitgaven voor inhuur van externen in 2017 bedragen 
7% van de totale personeelsuitgaven. Het College voldoet 
daar mee aan de rijksbrede norm voor externe inhuur 
van maximaal 10%.

Betaalgedrag
In 2017 is 98,7% van de facturen binnen 30 dagen 
betaald door het College. Hiermee voldoet het College 
aan de norm om 95% van de facturen binnen 30 dagen 
te betalen.

Leonardo
Het College maakt gebruik van het financiële systeem 
Leonardo. In dit systeem zijn de overige DGRR-sectoren 
(naast het College: het Nederlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen (NRGD), de Justitiële Informatiedienst 
(Justid), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Hoge 
Raad der Nederlanden) in één Operating Unit (OU) 
geplaatst. 
Dit heeft tot een nauwe samenwerking op financieel 
gebied tussen de vijf sectoren geleid. Justid is hierin de 
voortrekker en het College ondersteunt door achtervang. 
Het College voert werkzaamheden uit in de rol van 
functioneel beheerder, ordonnateur, betaalbaarsteller 
en tester. Het College vertegenwoordigt de vijf sectoren 
in diverse werkgroepen, het LGO/WAC en het Sectoren-
overleg. Binnen de OU vinden onderling regelmatig 
bijeenkomsten plaats, zoals gebruikersoverleggen voor 
de medewerkers en het directeurenoverleg.

Daarnaast voert het College financieel administratieve 
handelingen uit in Leonardo voor het NRGD en de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Met beide diensten is  
een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 
deze werkzaamheden. Het College ondersteunt ook in 
het opmaken van de checklist van DFEZ en het geven 
van advies aan het management van het NRGD en de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

Bundeling financiële administraties
Het College heeft in nauwe samenwerking met de 
andere leden van de OU overige DGRR-sectoren mee-
gewerkt aan de inventarisatie ten behoeve van het  
JenV-project Bundeling Financiële Administraties (BFA). 
De leden van de OU hebben daarbij te kennen gegeven 
door de reeds eerder ingezette samenwerking in 
OU-verband de voordelen van bundeling al te hebben 
gerealiseerd. Voor vier van de vijf OU-leden geldt 
bovendien dat bundeling van hun financiële administraties 
met die van het departement, zich niet goed lijken te 
verhouden met eisen die aan hun onafhankelijkheid 
worden gesteld. Voor het College betreft dat in het 
 bijzonder de voorwaarden die de Paris Principles stellen 
aan nationale mensenrechteninstituten. 
In de loop van 2017 is gebleken dat de Justid mee zal 
gaan in de bundeling van de financiële administraties 
van JenV-organisaties. De overige vier organisaties 
hebben eind 2017 een externe partij gevraagd om advies 
uit te brengen over hoe de onafhankelijke status van de 
organisaties en de bundeling van de financiële adminis-
traties met JenV zich tot elkaar verhouden, en wat op 
hoofdlijnen alternatieven zijn voor deelname aan de BFA. 
Dit advies is in het eerste kwartaal van 2018 gereed.

Inkoop
In 2017 heeft het College – conform afspraak – gebruik 
gemaakt van de raamovereenkomsten en de inkoop-
module van Leonardo. De focus bij inkoop ligt op het 
volgen van de juiste aanbestedingstrajecten, het terug-
dringen van het aantal financiële facturen én op het 
volledig maken van de inkoopdossiers. Daarnaast 
 hanteert het College een eigen systeem om de contract-
stermijnen te kunnen monitoren.

E-facturatie
Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers waarmee een nieuw 
contract wordt afgesloten verplicht om een e-factuur 
aan het College te sturen. Het College volgt hiermee  
de werkwijze van het ministerie van JenV. Het jaar 2017 
stond in het teken van het uitrollen van de mogelijk-
heden van e-facturatie en het aansluiten van leveranciers 
op de Digipoort, het portaal waarmee de leveranciers 
de facturen elektronisch aan het College kunnen aan-
bieden. Vanuit het College wordt de gehele OU overige 
DGRR-sectoren in het project vanuit het ministerie 
vertegenwoordigd.
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Accountantscontrole & checklisten 
 financiële verantwoording
In februari 2017 is de Auditdienst Rijk (ADR) langs 
geweest voor de accountantscontrole over de jaar-
afsluiting 2016. De ADR heeft het balansdossier beoor-
deeld en geeft in het verslag aan waardering te hebben 
voor de kwaliteit van het opgeleverde balansdossier.  
De controle over de jaarafsluiting 2017 vindt begin 
maart 2018 plaats.
In 2017 is er nader informeel overleg geweest tussen  
de ADR en het College over een aantal lopende zaken, 
onder meer over het inkoopbeheer.
De checklisten van de directie Financieel-Economische 
Zaken (DFEZ) van JenV zijn in 2017 na afsluiting van elk 
tertaal ingevuld en de balansdossiers zijn door tussen-
komst van DFEZ aan de ADR opgeleverd. De ADR heeft 
geen aanleiding gezien om hierover, eerder dan na de 
jaarafsluiting 2017, met het College in gesprek te gaan. 
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ICT, huisvesting en documentatie

ICT

Telefonie
De vervanging van de telefooncentrale verloopt moei-
zaam. Voornaamste reden hiervoor is dat de technische 
aanpassingen die noodzakelijk zijn door de verschillende 
telefoonaanbieders, moeilijk tot stand komen. Het College 
is hierover continu in gesprek met de betreffende 
 leverancier. Beoogd werd de oplevering in 2017 te reali-
seren, maar deze diende wederom te worden uitgesteld. 
Nu wordt de oplevering van de nieuwe telefooncentrale 
in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

Digitaal werken
Begin 2017 is een eerste stap gezet ter bevordering van 
het digitaal werken binnen het College. Een beperkte 
groep vergadert inmiddels digitaal en de komende 
 periode wordt dit verder uitgebreid. De volgende stap  
is te bezien hoe het digitaal werken binnen het College 
verder kan worden uitgebreid.

Ondersteuning ICT
Het College voert verkennende gesprekken met ICT-
leveranciers binnen het Rijk om de mogelijkheden van 
verdere ondersteuning op het terrein van ICT te onder-
zoeken. Voornaamste reden hiervoor is dat de wijze 
waarop de ICT binnen het College is georganiseerd steeds 
kwetsbaarder wordt in een omgeving waar digitalisering 
een steeds prominentere plek krijgt. Dit traject loopt 
door in 2018 waarbij het doel is om begin 2018 een 
managementbesluit hierover te kunnen nemen.

InfoNet
In 2017 heeft er een update plaatsgevonden van InfoNet, 
het document managementsysteem voor het oordelen-
proces. Met deze update is een aantal van de door het 
College gewenste opties gerealiseerd. Zo kunnen er  
nu ten behoeve van het archiveren documenten uit een 
zaak omgezet worden naar pdf. Ook is de mogelijkheid 
ingebouwd om een zoekopdracht naar een Excel-sjabloon 
te exporteren. Hierdoor kunnen sneller rapportages 
worden gemaakt.
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JSR
Sinds enige jaren registreert de Front office de meldingen 
in JSR. Dit is een access-database. Omdat in het huidige 
systeem combinaties kunnen worden gekozen die 
eigenlijk niet mogelijk zouden moeten zijn, dienen er 
bijvoorbeeld voor het jaarverslag nogal wat nabewerkingen 
te worden gedaan. Er wordt naar een mogelijkheid gezocht 
om het systeem aan te passen. Zo beziet de leverancier 
van InfoNet de mogelijkheden om de registratie in 
InfoNet te integreren.

Huisvesting

Het huurcontract van het College dat liep tot 1 oktober 
2018 is eind 2017 voor drie jaar verlengd. Het bedrijfs-
pand voldoet aan de huisvestingeisen en bijbehorende 
Arbonormen. Er zijn voldoende multifunctionele ruimtes 
en concentratiewerkplekken aanwezig. 
De aangekondigde vloervervanging heeft plaats gevonden. 
De vloer in het bedrijfsrestaurant en de vloer van een 
deel van de kantoorverdieping is vervangen door duur-
zaam pvc. Tevens is de vloerbedekking in de grote 
 zittingszaal vervangen en hebben er diverse schilder-
werkzaamheden plaatsgevonden. Er heeft een proef 
plaatsgevonden met led-verlichting in de kantoorruimte, 
maar vanwege beperkte meerwaarde en hoge kosten is 
besloten dit niet binnen het hele College toe te passen. 
In 2018 zal in ieder geval kritisch worden gekeken naar 
de noodzakelijke vervanging van bureaus. In 2018 wordt 
de huidige brandmeldinstallatie (BMI) vervangen.
Het contract met de cateraar is eind 2017 voor één jaar 
verlengd. Deze wordt jaarlijks opnieuw in de markt 
uitgezet. 

Documentatie

Voorbereiding AVG
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt 
vervangen door de (Europese) Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening heeft 
op 25 mei 2018 rechtstreekse werking. Hoewel de 
Verordening veel regelt wat ook al is geregeld in de 
Wbp (zoals bijvoorbeeld de meldplicht datalekken),  
is extra aandacht geboden. De AVG stelt daar door  
de verantwoordings- en documentatieplicht strengere 
eisen aan. Eisen die nopen tot bijvoorbeeld het op  
orde hebben van interne werkprocessen, registers  
en contracten. 
Vanuit het ministerie van VenJ is een AVG-team gefor-
meerd dat coördinerend en faciliterend optreedt richting 
de verschillende VenJ-onderdelen. In 2017 zijn hier de 
eerste gesprekken mee gevoerd. Begin 2018 wordt dit 
verder geïntensiveerd, onder andere via een gepland 
werkbezoek van de zogenoemde “Vliegende brigade”, 
een onderdeel van het AVG-team, met als uiteindelijk 
doel het College AVG-proof te laten worden. Aanvullend 
wordt ook vanuit Klein Lef, waar het College bij is aan-
gesloten, de nodige aandacht aan dit onderwerp besteed. 
Ter verdere voorbereiding op de AVG binnen het College, 
is de documentalist eind 2017 gestart met de specifieke 
opleiding CIPM (Certified Information Privacy Manager) 
met als doel de kennis op dit terrein binnen het College 
verder te vergroten. 
 
Archivering
Aan het achterstallige CGB-management- en beleids-
archief is de afgelopen periode extra tijd en aandacht 
besteed door de documentalist. De documentalist heeft 
op de Archiefschool aan de Hogeschool van Amsterdam 
de cursus Archiefbewerking gevolgd om zijn kennis  
op dit punt op pijl te houden. Inmiddels is het College  
ook met Doc-Direkt (BZK) in gesprek om te bezien in 
 hoeverre zij het College kunnen ondersteunen op het 
terrein van archivering (onder andere het wegwerken 
van achterstand, bevorderen van deskundigheid en het 
opzetten van een actueel archiefbeleid). In 2018 zal hier 
verdere invulling aan worden gegeven. 
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Bijlage 1 Het College

Voorzitter
Mr. Adriana van Dooijeweert 
Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert 
voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. 
Hiervoor was zij voorzitter van de Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij bijna dertig 
jaar werkzaam geweest als rechter en coördinerend 
vicepresident in verschillende sectoren van de recht-
banken in Den Bosch en Den Haag.
Sinds haar aantreden als voorzitter van het College is 
zij nog als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de 
rechtbank van Den Haag en doet zij regelmatig Bopz-
tochten en zittingen in de vreemdelingenkamer. 
Adriana is bovendien per maart 2016 gekozen als voor-
zitter van het European Coordinating Committee van 
het Europese Netwerk van Nationale Mensenrechten-
instituten (ENNHRI) en ook is zij voorzitter van de 
Stichting Migratierecht Nederland. Per april 2017 trad zij 
toe tot de Raad van Advies van de Stichting Hartekind.

Ondervoorzitters
Mr. Emile Hofhuis (tot 19-10-2017)
Emile Hofhuis werkte sinds 2007 bij de Commissie 
Gelijke Behandeling, dat is opgegaan in het College 
voor de Rechten van de Mens. Voor die tijd werkte hij 
bij de MBO-Raad (voorheen de BVE-Raad), waar hij zich 
vooral bezig hield met het thema arbeidsvoorwaarden 
en juridische aangelegenheden. Zo voerde hij onder 
meer de onderhandelingen met de vakbonden over  
de arbeidsvoorwaarden voor het mbo. Naast zijn werk 
voor het College was Emile Hofhuis voorzitter van de 
interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden van 
het ROC Mondriaan in Den Haag en van de Interne 
Bezwarencommissie FUWA PO van de Stichting 
Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht.

Dr. mr. Jan-Peter Loof (per 19-10-2017,  
daarvoor waarnemend)
Jan-Peter Loof is naast zijn werk als ondervoorzitter 
universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de 
Universiteit Leiden, senior research fellow en bestuurs-
lid van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de 
Mens (School of Human Rights Research) en hoofd-
redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten/NJCM-Bulletin. Verder werkt hij mee 
aan de EHRM-jurisprudentierubriek in het Nederlands 

Juristenblad, is hij medewerker constitutioneel recht en 
mensenrechten van het Militair Rechtelijk Tijdschrift en 
annotator in het SDU-jurisprudentietijdschrift European 
Human Rights Cases.

Mr. dr. Quirine Eijkman (per 01-09-2017)
Quirine Eijkman is naast ondervoorzitter ook lector 
Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht. Zij heeft 
een achtergrond als onder meer hoofd Politieke Zaken 
& Persvoorlichting van Amnesty International, senior- 
onderzoeker/docent Veiligheid & Rechtstaat bij het 
Centrum voor Terrorisme- en Contra-Terrorisme (CTC) 
van de Universiteit Leiden, Justice Q&A consultant, 
senior-beleidsmedewerker bij de Adviesraad 
Internationale Zaken (AIV) en adviseur humanitair 
oorlogsrecht bij het Rode Kruis. In 2007 promoveerde 
zij op een rechtssociologisch proefschrift over mensen-
rechtenimplementatie bij de politie in Costa Rica, Studie- 
en Informatiecentrum (SIM) van de Universiteit Utrecht. 
Ook voltooide zij in 2016 het Executive Programme van 
THNK – School of Creative Leadership. Quirine zit in 
de Raad van Advies van het Nederlands Juristen Comité 
voor de Mensenrechten (NJCM) en DELITELABS,  
een inclusieve startup school. Ook is zij lid van het 
Nederlands Helsinki Comité (NHC).

Collegeleden
Dr. Kathalijne Buitenweg (ontslag per 23-03-2017 
wegens lidmaatschap Tweede Kamer)
Kathalijne Buitenweg is sinds oktober 2012 lid geweest 
van het College voor de Rechten van de Mens.  
In september 2016 is zij gepromoveerd aan de rechten-
faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf medio 
december 2016 verrichtte zij geen werkzaamheden meer 
voor het College vanwege haar kandidaatstelling voor 
de Tweede Kamer.

Mr. Mariam Chébti LLM (per 01-07-2017)
Mariam Chébti is werkzaam geweest in de rechtspraak 
en de advocatuur. Zij is sinds 2016 plaatsvervangend-lid 
van het College en per juli 2017 Collegelid. Haar juridische 
expertisegebieden zijn (overheids)aansprakelijkheidsrecht, 
(internationaal) contractenrecht, personen- en familie-
recht, burgerlijk procesrecht en internationaal publiek-
recht. Internationale en Europese mensenrechten 
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vormen de rode draad in haar publicaties binnen deze 
rechtsgebieden. Mariam beschikt met name over kennis 
en ervaring over de doorwerking en toepassing van 
mensenrechten in de nationale rechtspraak. Zij is   
liaison-officer geweest voor de Hoge Raad bij de Venice 
Commission van de Raad van Europa, het Benelux-
Gerechtshof en het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens. Mariam is tevens voorzitter van het College 
van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool 
en verricht redactiewerkzaamheden voor Kluwer ten 
behoeve van de publicatie van internationale juris-
prudentie op het gebied van mensenrechten.

Prof. mr. Jos Dute 
Jos Dute is, behalve lid van het College voor de Rechten 
van de Mens sinds maart 2010, hoogleraar gezondheids-
recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisme is 
gezondheidsrecht. Hij is lid van de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek, het Regionaal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg in Zwolle, de Regionale 
Toetsingscommissie Euthanasie voor Noord-Brabant 
en Limburg, de toetsingscommissie verstrekking 
doodoorzaken CBS en het bestuur van de Vereniging 
voor Gezondheidsrecht. Verder is hij voorzitter van de 
klachtencommissie van de Optometristen Vereniging 
Nederland. Tot slot is hij redactielid van het Tijdschrift 
voor Gezondheidsrecht en het European Journal of 
Health Law. 
 
Dr. mr. Carina van Eck
Carina van Eck heeft een achtergrond als weten-
schapper, programmamanager en adviseur op het 
gebied van terrorismebestrijding, de aanpak van geweld, 
het vreemdelingenvraagstuk en internationale samen-
werking (EU/VN). Zij werkte onder meer voor het 
ministerie van Justitie, de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding (NCTb) en de Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen (UNHCR) in Génève. In 1997 
promoveerde Carina van Eck in Duitsland op onderzoek 
waarin de bescherming en de rechtspositie van 
 vluchtelingen in het kader van mensenrechtenverdragen 
centraal staat. Carina van Eck is vanaf juli 2010 werkzaam 
bij de Commissie Gelijke Behandeling, dat is opgegaan 
in het huidige College voor de Rechten van de Mens. 
Sinds mei 2014 is zij lid van de Raad van Advies van het 
Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden.

Mr. Stans Goudsmit (tot 01-06-2017)
Stans Goudsmit was jarenlang advocaat met vreemde-
lingenrecht en nationaliteitsrecht als specialisme.  
De bescherming van de mensenrechten van haar cliënten 
maakte een belangrijk deel uit van haar functie. Twaalf 
jaar lang was zij lid van de Raad van Advies van het 

Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit 
Leiden (2001-2013). Sinds 2008 werkte zij bij de 
Commissie Gelijke Behandeling, het huidige College 
voor de Rechten van de Mens. Per juni 2017 is zij 
 verbonden aan het College als plaatsvervangend lid. 
Daarnaast is zij buurtbemiddelaar in de gemeente 
Utrecht. Per 1 maart 2018 is zij benoemd tot plaats-
vervangend (kinder)ombudsman Roterdam.

Mr. Dick Houtzager
Dick Houtzager werkt sinds begin 2010 bij de 
Commissie Gelijke Behandeling, het huidige College 
voor de Rechten van de Mens. Eerder deed hij ervaring 
op als rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en 
Tanzania. Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich 
in het Europees en internationaal recht, met speciale 
aandacht voor de thema’s ras en handicap. Bij Art.1 
deed hij ervaring op met onderzoek en voorlichting.  
Hij is enkele jaren voorzitter geweest van SOLGU,  
een belangenbehartiger voor mensen met een handicap. 
Naast zijn werk bij het College is Dick Houtzager 
 redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht en lid 
van de Permanente Commissie van deskundigen in het 
internationaal vreemdelingenrecht, de Commissie Meijers.

Prof. mr. Nicola Jägers
Nicola Jägers is sinds de opening in oktober 2012 
 werkzaam bij het College. Hiernaast is zij hoogleraar 
International Human Rights Law bij de vakgroep 
Europees en Internationaal Recht van Tilburg Law 
School. Binnen deze functie onderzoekt zij de gevolgen 
van de globalisering en de economische crisis op de 
verwezenlijking van de rechten van de mens. Zij beschikt 
over brede kennis van de economische, sociale en 
 culturele rechten en is deskundige op het gebied van  
de rol en positie van niet-statelijke actoren zoals multi-
nationale ondernemingen en Non-Gouvernementele 
Organisaties (NGOs). Nicola Jägers is tevens lid van de 
kernredactie van de Netherlands Quarterly of Human 
Rights (NQHR), het bestuur van de landelijke onder-
zoekschool Rechten van de Mens, het algemeen 
bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Internationaal Recht (KNVIR) en de Commissie 
Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV).

Mr. Geneviève Lieuw LLM (per 01-07-2017)
Geneviève Lieuw heeft een achtergrond als adviseur bij 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast heeft 
zij ruime werkervaring met betrekking tot het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Daarbij vormden mensen-
rechten een belangrijk deel van haar werk. Zij heeft veel 
ervaring met mensenrechtenprojecten op nationaal en 
internationaal niveau. Verder heeft zij specifieke expertise 
over de praktische toepassing van mensenrechten. 
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Geneviève is sinds 2017 collegelid. Daarnaast is zij lid 
van de Raad van Toezicht van Arosa, een stichting die 
slachtoffers van huiselijk geweld begeleidt en opvangt 
en doet zij als consultant diverse internationale mensen-
rechtenprojecten voor organisaties zoals Unicef.

Plaatsvervangend leden
Plaatsvervangende leden worden ingezet in het oordelen-
proces. Het College koos er in 2016 voor het aantal 
plaatsvervangende leden te beperken, mede om de leden 
bij een substantieel aantal zaken in te kunnen zetten. 
Daarvoor was een natuurlijk moment door het aflopen 
van termijnen. In 2017 is het plaatsvervangend lid 
Mariam Chébti na sollicitatie benoemd tot Collegelid en 
zijn de Collegeleden Goudsmit en Hofhuis benoemd 
tot plaatsvervangend leden.

Mr. Chila van der Bas (tot 01-03-2017)
Mr. Domenica Ghidei (tot 01-04-2017)
Mr. Mariam Chébti (01-09-2016 tot 01-07-2017,  
per deze datum Collegelid)
Mr. drs. Piet van Geel (tot 01-07-2017)
Mr. S. Goudsmit (per 01-06-2017)
Mr. Emile Hofhuis (per 19-10-2017)
Mr. Aniel Pahladsingh (per 09-05-2017)
Mr. Corrie ter Veer (per 01-09-2016) 
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Bijlage 2 De Raad van Advies

In 2017 is de samenstelling van de Raad van Advies 
ongewijzigd. Aan de (her-) benoeming tot lid van de 
Raad van Advies is steeds een termijn van vier jaar 
verbonden. Dat geldt niet voor de vaste leden die uit 
hoofde van hun functie vast lid van de Raad zijn. 

Voorzitter Yolan Koster MSc.
Voorzitter Yolan Koster is sinds 2012 wethouder sociaal 
domein en verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid 
in de gemeente Woerden. Daarnaast is zij lid van de 
bestuurscommissie Zorg&Welzijn van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Sinds begin jaren tachtig heeft 
zij zich zowel nationaal als internationaal bezig gehouden 
met het thema mensenrechten specifiek in relatie tot 
mensen met een beperking. Ook was zij mede oprichter 
en bestuurslid van Art.1 en was zij tot 2013 voorzitter van 
de Coalitie voor Inclusie. Vanuit die laatste hoedanigheid 
was zij nauw betrokken bij de recente ratificatie van het 
VN-verdrag handicap. Tevens was zij vicevoorzitter van 
het College voor Zorgverzekeringen en vicevoorzitter 
van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. 
Mevrouw Koster heeft in Utrecht sociale interventie 
gestudeerd.

Vaste leden

Voorzitter Raad voor de rechtspraak – Mr. Frits Bakker
Frits Bakker studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en promoveerde ook bij deze universiteit. 
Na de studie en de militaire dienst werd hij in 1979 raio 
in de rechtbank Breda. Aansluitend werd hij rechter in 
deze rechtbank (werkzaam in de sectoren civiel recht en 
strafrecht). In 1991 volgde benoeming tot vicepresident 
en een overstap naar de rechtbank Haarlem, waar hij 
als kamervoorzitter en later sectorvoorzitter werkzaam 
was in de sectoren strafrecht en civiel recht. In 1999 werd 
hij president van de rechtbank Haarlem en vervolgens 
in 2008 president van de rechtbank Den Haag.  
Vanaf 1 juli 2012 is hij gestart als lid/CIO van de Raad 
voor de rechtspraak waar hij sinds 1 april 2013 tevens 
fungeert als waarnemend voorzitter. Op 1 juli 2013 is hij 
benoemd tot voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Nationale Ombudsman – Mr. Reinier van Zutphen
Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 de Nationale 
ombudsman. Hij heeft zeer ruime ervaring als rechter 
in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, 
Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder meer 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak. Voor zijn benoeming tot Nationale 
ombudsman was hij werkzaam als president van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens –  
Mr. Aleid Wolfsen
Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad 
van advies. Voor zijn benoeming heeft de heer Wolfsen 
zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke 
macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam 
en daarna tot begin 2002 vice-president van de recht-
bank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede 
Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig 
met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 
2014 burgemeester van Utrecht. Van 1979 tot 1994 was 
de heer Wolfsen in verschillende functies werkzaam  
bij het parket van de officier van justitie en bij de 
 arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde 
de werkzaamheden met een studie rechten aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. 
Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder 
andere als projectleider Herziening Rechterlijke 
Organisatie.

Leden

Prof. dr. Yvonne Donders 
Yvonne Donders is Hoogleraar Internationale Mensen-
rechten en Hoofd van de Afdeling Internationaal en 
Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Haar onderzoek richt zich vooral op de bevordering en 
implementatie van economische, sociale en culturele 
rechten en op internationale mensenrechten en culturele 
diversiteit. Voorheen was zij werkzaam bij de Afdeling 
Mensenrechten van het Internationale Secretariaat van 
UNESCO in Parijs. 
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Yvonne Donders is o.a. lid van de Nationale UNESCO 
Commissie, lid van de Mensenrechtencommissie van 
de Adviesraad Internationale Vraagstukken, lid van de 
redactie van de Netherlands Quarterly for Human Rights 
en voorzitter van de Adviescommissie Shelter City.

Prof. dr. Klara Boonstra
Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal- 
democratie. Hiervoor was zij werkzaam als beleidsjurist 
bij de Vakcentrale FNV waar zij zich vooral bezighield 
met onderdelen van het private arbeidsrecht, de collec-
tieve arbeidsvoorwaardenvorming, medezeggenschap 
en ondernemingsrecht, alle op nationaal, Europees  
en internationaal niveau. Tevens is zij werkzaam als 
 hoogleraar Internationaal Sociaal recht aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. In 1996 promoveerde zij 
aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar  
de invloed van de regelgeving van de ILO op het 
Nederlandse arbeidsrecht, in het bijzonder de 
 collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. 

Drs. Glenn Helberg
Glenn Helberg is al jarenlang werkzaam als kinder- en 
jeugdpsychiater. Daarnaast is hij sinds vier jaar voor-
zitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
(OcaN), dat als taak heeft de Nederlandse overheid te 
adviseren, gevraagd en ongevraagd inzake integratie en 
participatie thema’s van migranten en van Caribische 
Nederlanders in het bijzonder. De heer Helberg is 
bestuurslid van het Landelijk Overleg Minderheden 
(LOM) en was eerder ook coördinerend voorzitter.
 
Mr. Sieto de Leeuw
Sieto de Leeuw is managing Director Group Social & 
Public Affairs Randstad Holding. Daarnaast is hij onder 
meer bestuurslid bij VNO-NCW, bestuurslid bij de 
Algemene Bond Uitzendondernemingen en bestuurslid 
bij de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap 
Nederland. De heer De Leeuw studeerde rechten aan 
de Universiteit van Tilburg. Hij heeft specifieke expertise 
op het terrein van arbeidsverhoudingen en op het gebied 
van beleid en wet- en regelgeving op het terrein van  
de arbeidsmarkt.
 
Drs. Dorine Manson
Dorine Manson is sinds september 2010 algemeen 
directeur van VluchtelingenWerk Nederland. Ze leidt de 
organisatie momenteel door een periode van groei als 
gevolg van het toenemende aantal vluchtelingen in  
de afgelopen twee jaar. Eerder werkte zij als directeur 
 economische zaken bij de gemeente Amsterdam 

(2002-2010) en was zij als senior manager werkzaam 
bij PricewaterhouseCoopers (1993-2002) Naast haar 
huidige functie is Dorine Manson bestuurslid van JINC 
(talentontwikkeling bij kinderen uit achterstandswijken), 
Commissaris bij Stadsherstel Amsterdam (monumenten-
herstel) en Lid van de Raad van Toezicht van het 
Rembrandthuis.

Mr. André Rouvoet
André Rouvoet was jarenlang lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en fractievoorzitter van de 
Christen unie-fractie. In het kabinet Balkenende IV  
(20 februari 2007 – 14 oktober 2010) was hij minister 
voor Jeugd & Gezin, tevens vice-premier. Van 23 februari 
2010 tot 14 oktober 2010 was hij demissionair minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nu is hij  
onder meer voorzitter van de brancheorganisatie 
Zorgverzekeraars Nederland. Verder is hij actief als 
bestuurder en toezichthouder op diverse domeinen.  
Hij heeft specifieke expertise op het terrein van zorg-, 
welzijn-, jeugdzorg- en onderwijsorganisaties en, 
 uiteraard, op het vlak van politieke verhoudingen.  
In zijn politieke carrière heeft hij altijd bijzondere 
 interesse gehad voor staatsrecht en vraagstukken  
rond (de botsing van) grondrechten.

Mardjan Seighali
Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF. Zij groeide op in Iran en is 
in 1990 voor het toenmalige regime gevlucht. Mardjan 
is in de jaren negentig zelf begeleid door de stichting 
waar zij nu directeur van is. In de tussenliggende periode 
heeft ze als manager gewerkt in de jeugdzorg, in de 
reclassering en – hoe verrassend voor iemand van 
niet-Nederlandse origine - bij Erfgoed Nederland. 
Politieke interesse heeft zij al sinds haar jeugd. In Iran 
had zij de vrijheid niet om zich politiek te uiten, in 
Nederland zet ze zich al jaren in voor de lokale politiek 
in haar woonplaats Almere. 
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Bijlage 3 Klankbordgroep  
VN-verdrag handicap
Het College heeft een klankbordgroep VN-verdrag 
 handicap ingesteld, bestaande uit zes personen die zelf 
ervaring hebben met he leven met een beperking. Het 
College raadpleegt de klankbordgroep bij werkzaamheden 
die betrekking hebben op de rechten van personen met 
een beperking. In 2017 zijn twee bijeenkomsten geweest 
met de klankbordgroep en heeft het College de leden 
een aantal keer tussendoor gevraagd om over activiteiten 
mee te denken. Zo zijn de leden betrokken geweest bij 
de totstandkoming van de eerste monitoringsrapportage 
over het VN-verdrag handicap, bij de onderzoeken van 
het College naar de toegankelijkheid van bussen en 
verkiezingen en bij de campagne over de rechten van 
personen met een beperking. 

De leden van de klankbordgroep zijn: 
■■  De heer Beer Boneschansker 
■■  Mevrouw Bianca van der Horst
■■  Mevrouw Anita Hubner
■■  Mevrouw Xandra Koster 
■■  Mevrouw Mandy Mienes 
■■  Mevrouw Henriette Sandvoort 
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