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Voorwoord

Het zal voor u geen verrassing zijn wanneer ik 
constateer dat hét thema van 2020 ook voor het 
College de coronacrisis was. Al snel werd duidelijk dat 
het virus aanleiding zou zijn voor allerlei maatregelen 
die in meer of mindere mate beperkingen van mensen-
rechten met zich mee zouden brengen. Het College is 
daar vanaf het prilste begin bij betrokken, door spoed-
adviezen te geven, maar ook door bijvoorbeeld mee te 
praten en te denken over de uitvoerbaarheid van de 
corona-app. Steeds hebben we daarbij niet alleen 
gekeken naar de algemene effecten van maatregelen op 
de mensenrechten, we hebben ook bijzondere aandacht 
gevraagd voor de positie van extra kwetsbare groepen, 
zoals mensen met een beperking. Mede naar 
aanleiding van de vele vragen die ons bereikten, 
hebben we een webdossier Corona en mensenrechten 
ontwikkeld. We actualiseerden het dossier steeds 
wanneer er ontwikkelingen waren.

Op het eigen werk van het College heeft het virus 
uiteraard ook grote invloed gehad. Iedereen moest 
wennen aan thuiswerken en de faciliteiten daarvoor 
moesten snel worden aangepast. Het bleek onver-
mijdelijk dat we een (korte) periode minder goed 
bereikbaar waren en zelfs helemaal geen zittingen 

konden houden om verzoeken om een oordeel te 
behandelen. De effecten daarvan op de productiecijfers 
zijn zichtbaar in dit jaarverslag. Niet zichtbaar – en des 
te meer hier het vermelden waard – is de enorme 
inzet en flexibiliteit van alle medewerkers in dit jaar 
van moeilijke omstandigheden voor iedereen!

Het tweede grote maatschappelijke én mensen-
rechtelijke thema van dit jaar was Discriminatie en 
Racisme. In eerste instantie door uit het buitenland 
‘overgewaaide’ ontwikkelingen als Black Lives Matter. 
Daarna zeker ook door de Toeslagenaffaire. We kozen al 
eerder voor ‘veilig jezelf zijn in het openbaar’ als thema 
van de Jaarrapportage 2019 die in dit verslagjaar werd 
gepubliceerd. Dat thema bleek gezien de maat-
schappelijke ontwikkelingen in 2020 een gelukkige 
keuze. Een van de belangrijkste aanbevelingen in die 
jaarrapportage was: stel een landelijke coördinator 
anti-discriminatie aan. Het is goed te constateren dat 
het kabinet die aanbeveling nu in het kielzog van de 
Toeslagenaffaire ter harte neemt. 

2020 was ook het jaar van de her-accreditatie van het 
College door de Global Alliance of National Human 
Rights Institutions (GANHRI). Vlak voor het kerstreces 
kregen we het mooie bericht dat we nog steeds volledig 
voldoen aan de zogenoemde Paris Principles en dus de 
A-status behouden.

Het jaarverslag over 2020 is ook het laatste waarvoor 
ik de eer heb het voorwoord te mogen schrijven: mijn 
eerste termijn eindigt in september 2021. Na lang 
wikken en wegen heb ik besloten niet te ‘gaan voor’ een 
tweede termijn, maar in plaats daarvan een mooie 
positie in de rechterlijke macht te aanvaarden. Ik keer 
dus terug in mijn oude vak, maar zal het wel en wee 
van het mij heel dierbaar geworden College met grote 
belangstelling blijven volgen, hopelijk net als u, de lezer 
van dit jaarverslag! 

Ik wens u veel leesplezier,

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter College voor de Rechten van de Mens
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Meldpunt Goed 
Toegankelijk
Op 14 mei 2020 lanceerde het College het 
tijdelijke meldpunt Goed Toegankelijk. Dit 
meldpunt was bedoeld voor mensen met een 
beperking én voor ondernemers. Zij werden 
uitgenodigd om problemen bij én oplossingen 
voor toegankelijkheid te melden. 
In het voorjaar van 2020 bereidde Nederland zich 
namelijk voor op een ‘anderhalvemeter samen-
leving’. Voor mensen met een beperking 
betekende dit meer obstakels bij toegang tot 
goederen en diensten. Een belangrijk uitgangs-
punt in het VN-verdrag handicap is: zelfstandig 
en op voet van gelijkheid deelnemen aan de 
samenleving. Als toezichthouder op de naleving 
van het VN-verdrag handicap wilde het College in 
kaart brengen welke toegankelijkheids problemen 
mensen met een beperking ervaren door de 
coronamaatregelen, maar ook vernemen welke 
oplossingen hiervoor mogelijk zijn. 

Op het meldpunt kwamen 147 meldingen binnen. 
De meeste meldingen gingen over de fysieke 
toegankelijkheid van winkels. Daarom riep het 
College op om deze toegankelijkheid te waar-
borgen in coronaprotocollen, waaronder het 
protocol Verantwoord Winkelen. Daarbij vroeg 
het College aandacht voor de participatie van 
(organisaties voor) mensen met een beperking. 
Naar aanleiding van het meldpunt ging het 
College in gesprek over het protocol met 
betrokken partijen, zoals de rijksoverheid en 
MKB-Nederland.

Coronavirus en 
mensenrechten
2020 stond in het teken van het coronavirus en de 
maatregelen van de overheid in de aanpak van het 
coronavirus. Deze maatregelen hielden ook een 
vergaande inperking in van een aantal vrijheids rechten. 
Op verzoek van de minister van Volks gezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) bracht het College op 19 april 
2020 een voorlopig (spoed)advies uit over het gebruik 
van corona-apps. Met het VN-verdrag handicap als 
uitgangspunt benadrukte het College de noodzaak om 
mensen met een beperking te betrekken in de verschil-
lende stadia van ontwikkeling van de apps en de uitrol. 

Op 2 juni 2020 adviseerde het College over het 
conceptvoorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19. Dit advies bracht het College uit op verzoek 
van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In zijn 
spoedadvies vroeg het College onder meer om een 
betere onderbouwing van de noodzaak van de 
ingrijpende maatregelen en om meer aandacht voor 
het VN-verdrag handicap. 
In november 2020 bracht het College vervolgens zijn 
advies uit over de voorstellen voor een Tijdelijke 
regeling maatregelen covid-19 en een Regeling 
aan vullende mondkapjesverplichtingen covid-19. 
Ook deze regelingen hebben een grote impact op de 
uitoefening van diverse mensenrechten. In zijn advies 
vroeg het College om aandacht voor uitleg over de 
noodzaak en proportionaliteit van de voorgestelde 
maatregelen. Ook benadrukte het College het belang 
van goede voorlichting over de wettelijke uitzondering 
voor het dragen van een mondkapje voor mensen met 
een beperking, zodat zij niet of minder afwijzend of 
negatief bejegend worden door anderen als zij geen 
mondkapje dragen.
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2020 IN CIJFERS

3.581 VRAGEN

638 VERZOEKEN

124 OORDELEN

15 ONDERZOEKEN

4 RAPPORTAGES

17 ADVIEZEN 

15
BRIEVEN AAN 
PARLEMENT/
REGERING 

28 TRAININGEN

103 DEELNAME 
BIJEENKOMSTEN 

26 PRESENTATIES/
LEZINGEN

4 INTERNATIONALE 
DELEGATIES

6 COLLEGES

6 NATIONALE 
KENNIS VERZOEKEN 

16 INTERNATIONALE 
KENNIS VERZOEKEN 

Veilig jezelf zijn in het openbaar 
en de Nationaal coördinator 
discriminatiebestrijding
In zijn jaarlijkse jaarrapportage gaat het College in op de mensen-
rechtensituatie in Nederland. Het thema van de Jaarrapportage 2019 
is veilig jezelf zijn in het openbaar. Iedereen heeft het recht om zich in 
het openbaar te begeven, zonder vanwege uiterlijk of identiteit door 
anderen te worden beledigd, geïntimideerd, bedreigd of aangevallen. 

Het College publiceerde op 10 juni 2020 zijn jaarrapportage met 
negen aanbevelingen aan de overheid om het recht om veilig jezelf te 
zijn in het openbaar voor iedereen te garanderen. Daarbij riep het 
College de overheid op om een coördinator aan te wijzen voor de 
aanpak van discriminatie in de openbare ruimte. De jaarrapportage 
en de aanbeveling van het College om een coördinator aan te wijzen 
kregen veel media-aandacht. Ook vanuit de politiek was er veel 
aandacht voor de rol van een nationaal coördinator discriminatie-
bestrijding. Begin december 2020 presenteerde het College aan 
Tweede Kamerleden in een position paper zijn aanbevelingen over 
de rol van een dergelijke functionaris. 

Uit de jaarrapportage bleek dat er nog 
sprake is van structurele en hardnekkige 
aanwezigheid van discriminerend gedrag in 
de openbare ruimte. Dit heeft ernstige 
gevolgen voor individuen, groepen en de 
Nederlandse samenleving als geheel. Maar 
liefst twee derde van de mensen met een 
discriminatie-ervaring op straat, online of in 
het openbaar vervoer vertoont bijvoorbeeld 
aanpassings- en mijdingsgedrag. 

College behoudt A-status 
Elke vijf jaar toetst een inter-
nationaal comité in hoeverre een 
nationaal mensenrechteninstituut 
voldoet aan de maatstaven van de 
Verenigde Naties, de zogenaamde 
Paris Principles. Een mensenrechten-
instituut dat volledig voldoet aan de 
maatstaven, krijgt de A-status en 
kan op grond daarvan volwaardig 
deelnemen aan overleggen binnen 

de VN-Mensen rechtenraad en 
andere toezicht houdende organen 
van de VN. 

In 2014 verkreeg het College voor 
het eerst de A-status. Door de 
coronacrisis heeft de her-accreditatie 
langer op zich laten wachten, maar 
eind december 2020 werd bekend 
dat het College de A-status behoudt. 
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1. College voor de 
Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale 
mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke 
toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de 
mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe 
voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de 
rechten van de mens zijn opgedragen. Het College doet 
onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan 
internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en 
bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het 
College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd 
op het werk, in het onderwijs of als consument. Ook houdt 
het College toezicht op de manier waarop het VN-verdrag 
handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.
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Strategie en taken

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 zoge-
heten A-status. Eind 2020 is het College voorgedragen 
voor her-accreditatie met behoud van de 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 2019 heeft het College het strategische 
plan voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Dit plan 
beschrijft binnen de kaders van de wet de missie en 
visie van het College, stelt prioriteiten en geeft sturing 
aan het werk van het College. 

Het is de missie van het College de mensenrechten 
overal in Nederland, inclusief Caribisch Nederland, 
te belichten, te beschermen en te bevorderen. In de 
visie van het College wordt deze missie gerealiseerd 
wanneer mensenrechten in wetgeving en beleid zijn 
geborgd, mensenrechten in de praktijk worden 
nageleefd en iedereen zich bewust is van wat mensen-
rechten inhouden. Het College stelt zich in zijn werk-
zaamheden op als onafhankelijk, deskundig, luisterend, 
verbindend, oplossingsgericht en resultaatgericht. 

Het werk van het College heeft twee vaste pijlers: 
oordelen over discriminatieklachten en toezicht houden 
op de implementatie van het VN-verdrag handicap. 
Voor de periode 2020-2023 heeft het College bovendien 
twee thema’s gekozen om daaraan in de vorm van 
strategische programma’s langdurig aandacht te 
schenken: digitalisering en gendergelijkheid. 

Voor het overige werk van het College bevat het 
stra tegisch plan criteria om prioriteiten te stellen. 
Het College geeft voorrang aan onderwerpen waar een 
zorgelijke of juist een positieve ontwikkeling 

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.

plaatsvindt, waarbij het van toegevoegde waarde kan 
zijn om tastbaar en duurzaam effect te bereiken en het 
in staat is daarvoor de benodigde capaciteit en 
expertise te mobiliseren.

Taken van het College
Het College heeft de volgende wettelijke taken:

1. Oordelen: uitspraak doen in zaken over discrimi-
natie op basis van de gelijkebehandelingswetgeving

2. Onderzoeken: doen en stimuleren van onderzoek 
naar de bescherming van de rechten van de mens

3. Rapporteren: rapporteren en aanbevelingen doen 
over de bescherming van mensenrechten, waar- 
   onder jaarlijks rapporteren over de mensenrechten-
situatie in Nederland aan regering en parlement

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

5. Voorlichten: voorlichting geven over mensenrechten
6. Onderwijs: onderwijs over mensenrechten 

stimuleren en coördineren
7. Samenwerken: structureel samenwerken met maat-

schappelijke organisaties en nationale, Europese en 
andere internationale instellingen

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

Met uitzondering van de oordelende taak 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 dit verdrag. 
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2. Strategische 
programma’s

In het strategisch plan 2020-2023 heeft het College twee 
thema’s geselecteerd om daaraan gedurende vier jaar in de 
vorm van strategische programma’s prioriteit te geven: 
	■ Digitalisering en mensenrechten
	■ Gendergelijkheid en mensenrechten
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Digitalisering en mensenrechten

Het strategisch programma Digitalisering en mensen-
rechten richt zich op een samenleving waarin iedereen 
kan meedoen en eerlijke kansen heeft in een steeds 
verder digitaliserende wereld. Het College wil bereiken 
dat de relevante personen binnen organisaties zich 
bewust zijn van de effecten van digitalisering op de 
verschillende mensenrechten en weten hoe zij 
inbreuken op rechten kunnen voorkomen. Ook moeten 
mensen in staat zijn om hun rechten te verwezenlijken 
in tijden van digitalisering. Om dit te bereiken zijn 
verschillende activiteiten uitgevoerd binnen de twee 
programmalijnen:
	■ Digitalisering en gelijke behandeling
	■ Digitalisering en rechtsbescherming 

Daarnaast bestond er ruimte om in te springen op 
actualiteiten die zich voordeden op het terrein van 
digitalisering en mensenrechten.

Gelijke behandeling – voorkomen van 
discriminatie door algoritmes in werving 
en selectie
Het College kijkt in deze programmalijn naar mogelijke 
discriminerende werkingen bij het gebruik van 
algoritmes bij werving en selectie van personeel. In 
2020 resulteerde dat in de publicatie van een literatuur-
studie, waarin bondig uiteengezet is hoe de inzet van 
algoritmes kan leiden tot geautomatiseerde voorin-
genomenheid en gedigitaliseerde discriminatie bij 
werving en selectie. Deze publicatie verscheen tegelijk 
met de eerste aflevering van de podcast ‘Het 
Vraagstuk’, die dieper op dit onderwerp inging 
(inmiddels 580 keer beluisterd). 

In het najaar startte het College een samenwerking met 
de Utrecht Data School om praktijktests op online vaca-
turebanken uit te voeren. De tests gaan over de werking 
van algoritmes bij zoektermen en kandidaat-profielen. 
De resultaten van deze tests worden begin 2021 
gepubliceerd (zie het hoofdstuk Onderzoeken). 
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Gedurende het jaar sprak het College met verschillende 
stakeholders over de inzet van digitale ondersteuning 
bij werving en selectie; met werkgevers, algoritme-
ontwerpers, ministeries en de Inspectie SZW van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Daarnaast nam het deel aan verschillende expert-
gerichte activiteiten, zoals van de werkgroep van de 
Universiteit Tilburg. Deze werkgroep ontwikkelde in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties systeemprincipes voor 
‘non-discrimination by design’ voor algoritmes. 
Een andere activiteit was de hackathon om gender-
discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. 
Deze hackathon werd georganiseerd door onder meer 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Rechtsbescherming – gebruik van 
algoritmes voor besluitvorming door 
overheidsorganisaties
Binnen deze programmalijn richt het College zich op 
de bescherming en verwezenlijking van procedurele 
rechten bij (semi)geautomatiseerde overheids-
beslissingen. Denk hierbij aan het recht op een eerlijk 
proces en op een effectief rechtsmiddel. In de eerste 
helft van 2020 heeft het College hiervoor een mensen-
rechtelijk kader opgesteld, dat in het najaar is gepresen-
teerd aan een netwerk van experts. Dit vormde de basis 
voor de ontwikkeling van een beknopte handreiking 
over (semi)geautomatiseerde besluit vorming door de 
overheid. Deze handreiking is bedoeld voor beleids-
makers en uitvoerende medewerkers. De handreiking is 
in februari 2021 gepubliceerd en gedeeld in een breed 
netwerk van belanghebbenden. 

In het najaar startte het College een onderzoek naar 
geautomatiseerde besluitvorming bij gemeenten. 
In dit onderzoek wordt bekeken of gemeenten die 
algoritmes inzetten, aandacht hebben voor de 
mensenrechtelijke aspecten en of er bijzondere voor-
zieningen zijn getroffen voor rechtsbescherming 
(zie het hoofdstuk Onderzoeken).

Tot slot volgde het College ook actief relevante beleids-
ontwikkelingen, zoals de uitspraak van de Rechtbank 
Den Haag in de zaak over het Systeem Risico Indicatie 
(SyRI) en de Kamerbehandeling van de Wet gegevens-
deling samenwerkingsverbanden (WGS). Het College 
adviseerde in een eerder stadium al over het wets-
voorstel WGS. Daarnaast neemt het College deel aan 
verschillende relevante werkgroepen, zoals het project 
‘Impact Assessment op Mensenrechten en Algoritmes’ 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de werkgroep ‘Toezicht op AI’. 

Flexibele ruimte – inspelen op actuele 
ontwikkelingen
In de eerste helft van 2020 adviseerde het College 
over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
de CoronaMelder-app en over wetgeving die daarmee 
te maken had en die de regering aankondigde ter 
onder steuning bij bron- en contactonderzoek. 
Ook maakte het College een webdossier aan over 
coronamaatregelen en mensenrechten. Het College 
ging bijvoorbeeld in op de voorwaarden waaraan 
werkgevers en dienstverleners moeten voldoen als zij 
de temperatuur meten van werknemers of klanten, 
bijvoorbeeld bij de tandarts. Welke eisen moeten 
worden gesteld om beperkingen op het recht op privacy 
en dat van lichamelijke integriteit te voorkomen of te 
verkleinen? Het College werkte hiervoor samen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verder adviseerde het College over online prijs-
differentiatie en -discriminatie, naar aanleiding van 
twee Kamermoties hierover. Het advies kwam tot stand 
op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Ook volgde het College met aandacht de 
actualiteiten over andere digitaliseringthema’s die 
mensenrechten raken, zoals etnisch profileren, digitale 
inmenging en desinformatie, en digitale inclusie.
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Gendergelijkheid en mensenrechten

De emancipatie van vrouwen stagneert. Met het 
programma Gendergelijkheid en mensenrechten wil 
het College bijdragen aan (hernieuwde) vooruitgang 
van de emancipatie van vrouwen en aan bevordering 
van gendergelijkheid, en daarmee de mensenrechten 
van vrouwen. Daarom zijn verschillende activiteiten 
uitgevoerd binnen drie programmalijnen:
	■ Geweld tegen vrouwen in de privésfeer
	■ Seksuele intimidatie van vrouwen op de werkvloer
	■ Arbeidsparticipatie van vrouwen

Geweld tegen vrouwen in de privésfeer
Het College wil eraan bijdragen dat geweld tegen 
vrouwen in de privésfeer door (ex)partners afneemt in 
Europees en Caribisch Nederland. Het College streeft 
na dat de overheid zich (meer) inzet om geweld in de 
privésfeer te voorkomen en ervoor zorgt dat slacht-
offers toegang hebben tot tijdige bescherming, hulp en 
ondersteuning. 

Om te bereiken dat de overheid voortvarend aan de 
slag gaat met de aanbevelingen van GREVIO (experts 
van de Raad van Europa die toezien op de naleving van 
het Verdrag van Istanbul), heeft het College overleg 
gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en met andere stakeholders. 
Het College heeft onder meer gesproken over de 
noodzaak van een gendersensitieve aanpak van geweld 
in de privésfeer, zodat de mensenrechten van vrouwen 
beter worden gewaarborgd. 
Ook heeft het College informatie verstrekt aan 
Regioplan voor een onderzoek naar de preventie en 
aanpak van geweld tegen vrouwen. Dat onderzoek 
verscheen in februari 2021 en gaat in op de vraag hoe 
de overheid vorm kan geven aan de aanbeveling van 
GREVIO om een gendersensitief beleid te voeren.
Daarnaast is het College zelf gestart met een 
onderzoek. Daarin is de vraag: hoe gendersensitief is 
het beleid voor geweld in de privésfeer dat landelijke en 
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regionale beleidsmakers voeren. Het onderzoek 
resulteert in een toetsingskader gebaseerd op mensen-
rechten. Beleidsmakers kunnen dat kader gebruiken om 
de gendersensitiviteit van hun beleid te vergroten. 

Het College heeft ook een gids gemaakt over vrouwen-
opvang. Doel van deze gids is gemeenten te helpen om 
de mensenrechten van vrouwen in een kwetsbare 
situatie te beschermen en te bevorderen. Het College 
heeft de gids gepresenteerd aan ambtenaren van 
gemeenten en digitaal overhandigd aan de voor zitter 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Het College heeft advies uitgebracht over het voor-
ontwerp van het wetsvoorstel seksuele misdrijven 
(zie hoofdstuk Adviseren). Het advies is gericht aan de 
minister van Justitie en Veiligheid. 
Verder heeft het College de VN Speciaal Rapporteur 
inzake geweld tegen vrouwen van informatie voorzien 
over de impact van corona op geweld in de privésfeer. 
Dit stelt de Speciaal Rapporteur in staat een analyse 
te maken van knelpunten, op basis waarvan zij 
aanbevelingen aan staten doet. 
Ook heeft het College met stakeholders gesproken 
over de situatie in Caribisch Nederland en over 
activiteiten om geweld in de privésfeer te voorkomen 
en aan te pakken.

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) en op de 
Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld 
tegen Vrouwen (25 november) besteedde het College in 
zijn IEDEREEN-campagne aandacht aan geweld in de 
privésfeer. Met deze campagne draag het College bij 
aan bewustwording. Ook zijn via de website partner-
organisaties en hun campagnes in de schijn werpers 
gezet (‘Orange the World’ en ‘White Ribbon 
Campaign’). Ten slotte heeft het College via berichten 
op de website en in sociale media erop gewezen dat 
bij de aanpak van corona aandacht moet zijn voor 
geweld in de privésfeer, dat juist bij (gedeeltelijke) 
lockdowns kan toenemen.

Seksuele intimidatie van vrouwen op de 
werkvloer
Het College wil eraan bijdragen dat seksuele intimidatie 
van vrouwen op de werkvloer afneemt. Wat is nodig om 
vooruitgang te boeken? Met die vraag ging het College 
in gesprek met stakeholders. Ook bracht het College 
een advies uit over een initiatiefwetsvoorstel over 
vertrouwenspersonen. De aandachtspunten uit dat 
advies zijn in de memorie van toelichting opgenomen. 
Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer 
(zie hoofdstuk Adviseren).

Naar aanleiding van de rechtszaak tegen Harvey 
Weinstein heeft het College op de website aandacht 
besteed aan seksuele intimidatie op de werkvloer. 
Zo maakt het College mensen er bewust van dat 
seksuele intimidatie een vorm van discriminatie is die 
bij wet verboden is, en dat het College klachten 
hierover onderzoekt. Vanwege de Internationale Dag 
van de Mensenrechten gaf het College een presentatie 
bij een vrouwenorganisatie over seksuele intimidatie 
op de werkvloer. 
Tot slot is het College gestart met een onderzoek naar 
de wijze waarop werkgevers klachten over seksuele 
intimidatie op de werkvloer afhandelen. Dit onderzoek 
wordt in mei 2021 afgerond (zie hoofdstuk 
Onderzoeken) en resulteert in aanbevelingen voor 
werkgevers, de Inspectie SZW en de overheid.

Arbeidsparticipatie van vrouwen
Het College heeft twee adviezen uitgebracht over 
wetsvoorstellen die tot een grotere arbeidsparticipatie 
van vrouwen kunnen leiden. Het eerste ging om een 
internetconsultatie over het wetsvoorstel inzake even-
wichtige man-vrouwverhouding in vennootschappen. 
Het wetsvoorstel beoogt de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in (de top van) het bedrijfsleven op te 
heffen. Het tweede advies werd uitgebracht op 
verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. Hier ging het om het wetsvoorstel 
invoering betaling ouderschapsverlof. De regering 
verwijst nu in de memories van toelichting bij de wets-
voorstellen naar de adviezen van het College. Beide 
voorstellen worden in 2021 in de Tweede Kamer 
behandeld (zie hoofdstuk Adviseren).

Omdat het College regelmatig verzoeken om een 
oordeel krijgt en vragen over de wettelijke kaders voor 
voorkeursbeleid voor vrouwen, heeft het een factsheet 
over dit onderwerp opgesteld. Deze factsheet is 
bedoeld om meer duidelijkheid te bieden over wat wel 
en niet mag als een werkgever voorkeursbeleid wil 
voeren. De factsheet verschijnt begin 2021. Verder heeft 
het College gesprekken gevoerd met het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Sociaal-
Economische Raad (SER) en met diverse maatschap-
pelijke organisaties, werkgevers en wetenschappers 
over de bevordering van gelijke kansen tussen mannen 
en vrouwen bij doorstroming en loopbaanontwikkeling. 
Het College wil in samenspraak met werkgevers en 
andere stakeholders een instrument ontwikkelen dat 
handvatten biedt om belemmeringen voor vrouwen 
hierbij aan te pakken, waaronder de werking van 
genderstereotypering.



Jaarverslag 2020   15

3. Toezicht VN-verdrag 
handicap
Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag handicap in Nederland 
in werking. Het verdrag geeft geen nieuwe rechten aan 
mensen met een beperking, maar waarborgt dat zij op voet 
van gelijkheid toegang hebben tot mensenrechten die voor 
iedereen gelden. Belangrijke grondbeginselen in het 
VN-verdrag handicap zijn: onafhankelijkheid, volledige 
participatie en toegankelijkheid. 

De overheid moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking hun 
mensenrechten ten volle kunnen genieten. Ook andere partijen, zoals 
werkgevers en aanbieders van goederen en diensten, hebben hierin plichten 
en verantwoordelijkheden. De overheid heeft daarnaast de plicht om mensen 
met een beperking actief te betrekken bij de ontwikkeling van wetgeving die en 
beleid dat (nadere) uitvoering geeft aan het verdrag. Daarbij is de nieuwe 
mindset die het VN-verdrag handicap met zich meebrengt, cruciaal: niet de 
beperking, maar het menszijn en de waardigheid staan voorop. Dit wordt het 
sociaal model genoemd. 

Het College voor de Rechten van de Mens is bij de inwerkingtreding van 
het verdrag door de regering aangewezen als nationaal toezichthouder. Het 
College ziet erop toe dat wetten en beleid (steeds meer) in overeenstemming 
worden gebracht met het VN-verdrag handicap. Ook monitort het College de 
situatie voor mensen met een beperking in de samenleving. Het College 
organiseert zijn toezicht op de uitvoering van het verdrag in betrokkenheid 
van mensen met een beperking en hun representatieve organisaties. 
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Toezicht VN-verdrag handicap 
in 2020

Het College is nationaal toezichthouder op de 
uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. 
2020 was het eerste jaar waarin uitvoering werd 
gegeven aan het Meerjarenplan Toezicht 2020-2023. 
Verschillende toezichthoudende activiteiten zijn 
uitgevoerd binnen de programmalijnen ‘onderwijs’ 
en ‘meedoen aan de samenleving’. In de flexibele 
programmalijn was ruimte om activiteiten te onder-
nemen in verband met corona en de maatregelen die de 
regering trof om de pandemie te bedwingen. In 2020 is 
het budget voor dit programma uitgebreid, zodat het 
College nog beter in staat is zijn rol als toezichthouder 
te vervullen.

Onderwijs
In het najaar van 2020 heeft het College zijn 
verdiepend advies over het recht op onderwijs volgens 
het VN-verdrag handicap gepubliceerd en aangeboden 
aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs 
en Media. Het advies is door de Tweede Kamer 

betrokken in het debat over de evaluatie passend 
onderwijs. In reactie op de evaluatie passend 
onderwijs en andere adviezen heeft de minister een 
25 puntenplan opgesteld voor de verbetering van het 
passend onderwijs. Dit 25 puntenplan bevat ook een 
visie op inclusiever onderwijs die in 2021 wordt 
ingebed in een routekaart naar inclusiever onderwijs. 
Het College zal erop toezien dat de handvatten en 
aanbevelingen uit zijn verdiepend advies worden 
opgenomen in die routekaart. Meer informatie over 
het verdiepend advies en het wetgevingsadvies over 
de wijziging van de Leerplichtwet dat daaraan vooraf 
ging, is te vinden in het hoofdstuk Adviseren. 

Meedoen aan de samenleving
Het VN-verdrag handicap is een bijzonder verdrag, 
omdat expliciet is vastgelegd dat mensen met een 
beperking nauw betrokken moeten worden bij de 
ontwikkeling van wetgeving en beleid die (nadere) 
uitvoering geven aan het verdrag. Deze bepaling was 
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onderwerp van de jaarlijkse monitor die het College 
traditiegetrouw uitbrengt op de Internationale Dag 
van mensen met een beperking (3 december). 
De monitoringsrapportage kwam tot stand door 
consultatie van onder andere mensen met een 
beperking en hun representatieve organisaties en van 
ambtenaren. Voorafgaand aan de publicatie ontvingen 
leden uit het netwerk van VN-ambassadeurs een 
preview op de rapportage. Hieruit bleek dat de 
bevindingen in de monitoringsrapportage ook voor hen 
zeer herkenbaar waren. Voor meer informatie over de 
jaarlijkse monitor 2020, zie het hoofdstuk Rapporteren. 

Begin maart 2020 publiceerde het College een breed 
advies over de positie van mensen met een beperking 
van jongs af aan, in het licht van het VN-verdrag 
handicap. In dit advies reikte het College de wetgever 
de hand door een checklist op te nemen die duidelijk 
maakt op welke wijze ontwerpwetgeving aan het 
VN-verdrag handicap moet worden getoetst. In een 
debat met de Eerste Kamercommissie SZW in april 
zegde de staatssecretaris toe dat de checklist van het 
College wordt meegenomen in gesprekken over de 
toetsing van nieuwe wetgeving aan het VN-verdrag 
handicap tussen de ministers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Voor meer informatie over het breed advies, 
zie het hoofdstuk Adviseren. 

Om de participatie van mensen met een beperking in 
arbeid te bevorderen bracht het College in 2020 naast 
het breed advies ook de handreiking ‘Het werkt anders’ 
uit. Doel van deze handreiking is om de arbeidsdeel-
name van mensen met een visuele en auditieve 
beperking te vergroten. De handreiking is tot stand 
gekomen in betrokkenheid van mensen met een 
beperking zelf. Er staan praktische tips in vooral voor 
arbeidsbemiddelaars en werkgevers. De handreiking is 
in het najaar aangeboden aan de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van UWV. Bij de overhandiging van het 
rapport zegde UWV toe aan de slag te gaan met de 
handreiking die in opdracht van het College is opgesteld. 

Op 14 mei 2020 lanceerde het College het meldpunt 
Goed Toegankelijk. Met dit tijdelijke meldpunt 
nodigde het College mensen met een beperking en 
ondernemers uit om problemen met en oplossingen 
voor de toegankelijkheid van goederen en diensten te 
melden. In totaal ontving het College 147 meldingen, 
waarvan een groot deel ging over de fysieke toeganke-
lijkheid van winkels. Hoewel betrokken partijen 
stappen zetten om de fysieke toegankelijkheid van 
winkels voor mensen met een beperking te borgen, 
constateert het College eveneens dat het protocol 

Verantwoord Winkelen geen expliciete aandacht 
besteedt aan de toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking. Bovendien werden mensen met een 
beperking niet betrokken bij het opstellen van het 
protocol. Het College spreekt daar begin 2021 over 
met betrokken partijen.

Flexibele ruimte
Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport bracht het College op 19 april een 
voorlopig (spoed)advies uit over het gebruik van corona-
apps. Met het VN-verdrag handicap als uitgangspunt 
benadrukte het College de noodzaak om mensen met 
een beperking in de verschillende stadia van het 
ontwikkelen van de apps en de uitrol te betrekken. 
Zelfstandig gebruik van de apps moet het uitgangspunt 
zijn. Ook adviseerde het College op verzoek over de 
ministeriële regelingen COVID-19. Het College vroeg 
de regering duidelijke informatie te geven over de 
uitzondering op de mondkapjesplicht. Deze 
uitzondering geldt voor mensen met een beperking die 
geen mondkapje kunnen dragen. Door eenduidige 
informatie worden mensen met een beperking minder 
snel geconfronteerd met negatieve bejegening of 
uitsluiting. Zie ook het hoofdstuk Adviseren. 

Toezicht in betrokkenheid van mensen met 
een beperking en de klankbordgroep
In 2020 heeft het College de klankbordgroep bij het 
toezicht op de naleving van het VN-verdrag handicap 
uitgebreid. De klankbordgroep bestaat sinds begin 
2020 uit zeven leden die zelf ervaring hebben met het 
leven met een beperking en beschikken over een breed 
netwerk. Tijdens twee bijeenkomsten hebben zij met 
het College hun ervaringen gedeeld en input gegeven 
over prioriteiten voor het toezicht. Daarnaast hebben 
zij geadviseerd over de jaarlijkse monitor. Ook hebben 
de leden van de klankbordgroep hun kennis ingezet om 
het meldpunt Goed Toegankelijk toegankelijk te maken. 
Het College als toezichthouder investeerde ook in zijn 
netwerk. Dit resulteerde in een betere infrastructuur 
voor consultatie van (koepel)organisaties en (nadere) 
kennismaking met een breder pallet aan organisaties. 
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4. Activiteiten in 2020

Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van het College 
voor de Rechten van de Mens in 2020. Het College zet zijn 
expertise, capaciteit en middelen zo effectief en efficiënt 
mogelijk in om op die manier daadwerkelijk een bijdrage te 
leveren aan de duurzame versterking en bescherming van 
de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. 
Het College maakt daarom strategische keuzes. In dit deel 
van het verslag komen de verschillende activiteiten van het 
College aan de orde en de resultaten ervan.
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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 
met het aanbieden van goederen en diensten, zoals 
onderwijs, wonen, uitgaan, zorg, financiële dienstverle-
ning, sportfaciliteiten, vervoer of sociale bescherming. 

Ook moet het verzoek betrekking hebben op een van de 
‘non-discriminatiegronden’ uit de gelijkebehandelings-
wetgeving. Dat zijn gronden waarop niet gediscrimi-
neerd mag worden: ras, geslacht, nationaliteit, 
burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, politieke over-
tuiging, godsdienst en levensovertuiging, leeftijd, 
handicap of chronische ziekte, arbeidsduur en type 
contract (vast of tijdelijk). 

Het College kan niet oordelen over ‘eenzijdig overheids-
handelen’, dat wil zeggen: het handelen van overheids-
diensten of overheidsfunctionarissen dat geschiedt in 
het kader van de uitoefening van hun wettelijke taak 
(denk aan ordehandhaving door de politie, beslissingen 
over het verlenen van vergunningen of ontheffingen, 

het innen van belasting door de Belastingdienst). 
Hiervoor geldt een uitzondering als de discriminatie-
grond ras (die omvat ook huidskleur, afkomst en 
nationale of etnische afstamming) aan de orde is. 
In dat geval kan het College ook klachten onderzoeken 
die gaan over ‘eenzijdig overheidshandelen’ in de sfeer 
van de sociale bescherming. Sociale bescherming is een 
ruim begrip en ziet onder meer op beslissingen over 
zaken als huisvesting, socialezekerheidsuitkeringen, 
studie financiering, het toekennen van huur- 
en zorg toeslag en maatschappelijke ondersteuning. 

Ook het toekennen van kinderopvangtoeslag valt onder 
het begrip sociale bescherming. In de maand december 
heeft het College tien verzoeken om een oordeel van 
gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire ontvangen. 
De Belastingdienst heeft toegezegd in de zaken die 
betrekking hebben op deze affaire het oordeel van 
het College altijd te erkennen. Als het College tot de 
conclusie komt dat de Belastingdienst gediscrimineerd 
heeft, dan krijgen ouders alleen al om die reden 
compensatie van de Belastingdienst. Het College houdt 
in de eerste helft van 2021 de eerste zittingen over deze 
verzoeken om een oordeel. 

Tabel 1: Verzoeken, oordelen en uitspraken

2018 2019 2020

Ingediende verzoeken 510 541 638

Afgehandelde verzoeken 517 500 503

 Kennelijk ongegrond 131 25% 163 33% 166 33%

 Ingetrokken na schikking 33 6% 15 3% 22 4%

 Ingetrokken overig 34 7% 18 4% 73 15%

 Gesloten 170 33% 164 33% 118 23%

 Oordeel 149 29% 140 28% 124 25%

  Geen discriminatie 86 58% 75 54% 74 60%

  Discriminatie 63 42% 65 46% 50 40%

    Opvolging d.m.v. maatregelen 77% 86% 78%

Sinds 2017 stijgt jaarlijks het aantal ingediende verzoeken om een oordeel: 416 (2017), 510 (2018), 541 (2019) en 638 
(2020). We mogen inmiddels spreken van een bestendige trend.
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Top 3 
ontvangen verzoeken naar grond 2020:

De top 3 van ontvangen verzoeken is in 2020 anders 
dan voorgaande jaren: het aantal ontvangen verzoeken 
over de grond ras staat nu op plaats twee en het aantal 
verzoeken over de grond geslacht op plaats drie. 
Nog steeds ontvangt het College de meeste verzoeken 
over de grond handicap/chronische ziekte. Dat houdt 
verband met de uitbreiding van de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(WGBH/CZ). De wet is uitgebreid met de grond 
handicap of chronische ziekte. De uitgebreide wet is 
op 14 juni 2016 in werking getreden.

In vergelijking met 2019 is het aantal verzoeken over de 
grond ras zowel absoluut (van 96 naar 144) en relatief 
(van 18% naar 23%) fors gestegen. De actuele discussie 
over (institutioneel) racisme is daarvoor een belangrijke 
verklaring (zie de pagina Uitgelicht over Institutioneel 
racisme en rassendiscriminatie).

Het aantal verzoeken over de grond geslacht is daar-
entegen absoluut (van 119 naar 95) en relatief 
(van 22% naar 15%) gedaald. De reden voor deze 
daling is niet bekend. 

Ten slotte valt op dat het aantal verzoeken over de 
grond nationaliteit meer dan verdubbeld is: van 27 
verzoeken in 2019 naar 60 verzoeken in 2020.

Top 3 
oordelen naar grond 2020: 

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

Het College handelde in 2020 in totaal 503 verzoeken 
om een oordeel af, 3 meer dan in 2019. Dat is 
opmerkelijk, omdat de coronacrisis en bijvoorbeeld 
de noodzaak tot thuiswerken ook binnen de werk-
processen van het College een aantal maanden voor 
flinke vertragingen hebben gezorgd. Van de afgehan-
delde verzoeken was 33 procent kennelijk ongegrond. 
Ruim de helft daarvan had betrekking op eenzijdig 
overheidshandelen. Van de verzoeken werd 23 procent 
gesloten, vaak omdat de betrokkene niet meer 
reageerde op correspondentie van het College. 
Nog eens 15 procent van de verzoeken werd tijdens de 
procedure door verzoeker zelf ingetrokken. In 4 procent 
van de gevallen troffen partijen een schikking. In 
totaal zijn 124 verzoeken (25%) met een oordeel 
afgedaan, minder dan in voorgaande jaren. Ook 
hierbij speelt de coronacrisis een rol: de zittingen van 
het College moesten enige tijd worden opgeschort. 

Het College oordeelde het vaakst over de grond 
handicap/chronische ziekte (34%). Daarna zijn geslacht 
(28%) en ras (17%) de meest voorkomende gronden. 
Bijna de helft van de oordelen over geslacht had 
betrekking op zwangerschapsdiscriminatie. Net als 
in voorgaande jaren had circa de helft van de oordelen 
(48%) betrekking op arbeidsmarktdiscriminatie.

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 2020 oordeelde het College in 40 procent 
van de zaken dat op ten minste één onderdeel sprake 
was van discriminatie. In 60 procent van de oordelen 
werd niet in strijd gehandeld met het discriminatie-
verbod. Dat is vaker dan in 2019, toen in 54 procent van 
de uitspraken werd geoordeeld dat er niet in strijd met 
het discriminatieverbod werd gehandeld. 
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Nalevingspercentage doorlooptijd 2017 2018 2019 2020

Afdoen verzoeken buiten bevoegdheid College/kennelijk 
ongegrond binnen 4 weken 83% 82% 73% 57%

Afdoen oordelen binnen 6 maanden na binnenkomst verzoek 78% 71% 66% 32%

Verzending oordelen binnen 8 weken na zitting 88% 89% 88% 66%

Verzending oordelen binnen 6 weken na zitting 63% 57% 67% 54%

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 2020 is 57 procent van de verzoeken die niet 
uitmondden in een oordeel, binnen vier weken afgedaan. 
Van de oordelen is 32 procent binnen een periode van zes 
maanden na binnenkomst van het verzoek aan partijen 
gestuurd. Van de oordelen is 66 procent binnen de 
wettelijke termijn van acht weken na zitting verstuurd. 
Bij 54 procent lukte dat binnen een termijn van zes weken. 

De realisatie van de doorlooptijden is in 2020 fors lager 
dan in de voorgaande jaren. Hiervoor zijn twee 
belangrijke oorzaken. 
Allereerst worden sinds 2017 jaarlijks steeds meer 
verzoeken om een oordeel ingediend. Ten opzichte van 
2019 steeg het aantal verzoeken in 2020 met 18 procent, 
ten opzichte van 2017 is de stijging 53 procent. De 
capaciteit van het ondersteunend bureau is niet berekend 
op de afhandeling van deze sterk toenemende aantallen. 

Een tweede belangrijke oorzaak was de impact van de 
coronacrisis op het oordelenproces. Als gevolg van de 
genomen maatregelen naar aanleiding van de corona crisis 
heeft het College alle geplande zittingen in de periode van 
medio maart tot medio mei 2020 verdaagd. 
Het College heeft vervolgens een protocol opgesteld, 
waarin een stappenplan is opgenomen hoe om te gaan 
met verzoeken om een oordeel tijdens de crisisperiode. 
Als onderdeel van dit stappenplan werd allereerst bezien 
of een verzoek om een oordeel op basis van de stukken 
zou kunnen worden afgedaan. Uit de screening van de 
verzoeken is gebleken dat schriftelijke afdoening maar in 
een beperkt aantal gevallen het juiste middel is om te 
komen tot een oordeel. 

In het grootste deel van de verzoeken is het noodzakelijk 
gebleken een zitting te houden. Vanaf medio mei 2020 zijn 
de zittingen weer opgestart. De eerder verdaagde zittingen 
zijn als eerste ingepland. De zittingen zijn zoveel mogelijk 
fysiek op het kantoor van het College gehouden. Alle 

geldende RIVM-maatregelen zijn daarbij toegepast. Het is 
mogelijk om een partij via een videoverbinding deel te 
laten nemen aan een zitting. Dat is toegestaan als het voor 
een van de partijen vanwege gezondheidsredenen niet 
mogelijk is om fysiek aanwezig te zijn tijdens de zitting. 

Als gevolg van de coronacrisis moesten alle medewerkers 
zo veel mogelijk vanuit huis werken. Het heeft enige tijd 
gekost om de ICT-systemen van het College zo uit te 
rusten en op te schalen dat alle medewerkers vanuit huis 
op een goede manier konden werken aan de verzoeken 
om een oordeel. 

De combinatie van een veel hogere instroom aan 
verzoeken om een oordeel en de gevolgen van de corona-
crisis voor de werkprocessen van de medewerkers die 
betrokken zijn bij het oordelenproces, heeft ertoe geleid 
dat het slechts in 32 procent van de gevallen is gelukt een 
verzoek binnen zes maanden met een oordeel af te doen. 

Projectmatige aanpak oordelen
Op projectmatige wijze probeert het College meer 
bekendheid te geven aan zittingen of oordelen die zich 
daarvoor lenen. Dat is een manier om meer aandacht te 
krijgen voor mensenrechten en gelijke behandeling. 
Medewerkers uit verschillende disciplines, zoals een jurist, 
beleidsadviseur, onderzoeker of communicatieadviseur, 
bekijken vanuit ieders eigen expertise of een oordeel zich 
leent voor een nieuwsbericht op de website, of de inhoud 
van bepaalde oordelen kan worden meegenomen in een 
onderzoek of beleidsproject, of dat een oordeel ter 
kennisname naar organisaties van belanghebbenden of 
overheidsorganen moet worden gestuurd. Het komt met 
enige regelmaat voor dat het College in zijn onderzoeken 
voor de oordelen stuit op situaties waarin regelgeving niet 
goed op elkaar aansluit of onduidelijkheden bevat, of 
waarin bij het opstellen van beleid onvoldoende oog lijkt 
te zijn geweest voor bepaalde groepen mensen, die 
daardoor hindernissen ervaren in hun deelname aan het 
maatschappelijk leven of in hun genot van bepaalde 
mensenrechten. Het College rekent het tot zijn taak om 
de relevante autoriteiten op de hoogte te brengen van 
bevindingen, soms met suggesties voor verbeteringen. 
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Voorkeursbeleid TU Eindhoven (TU/E)

Universiteiten kunnen voorkeursbeleid voeren om 
de structurele en hardnekkige achterstand van 
vrouwelijke wetenschappers op universiteiten te 
verminderen. De TU/E heeft het Irene Curie 
Fellowship (ICF-)programma in het leven geroepen 
om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. 
Het programma houdt in dat de universiteit alle 
wetenschappelijke vacatures voor de duur van zes 
maanden alleen openstelt voor vrouwelijke 
kandidaten. Alleen als de TU/E na zes maanden 
geen gesprek heeft gevoerd met een vrouwelijke 
kandidaat, wordt de vacature ook opengesteld voor 
mannen. Het programma duurt vijf jaar. 

Stichting Radar, die ruim vijftig klachten en meldingen 
over het ICF-programma ontving, diende bij het 
College een verzoek om een oordeel in. Het College 
sprak in zijn oordeel uit dat het voorkeursbeleid van 
de TU/E niet was toegestaan. Het Hof van Justitie van 
de EU heeft bepaald dat voorkeursbeleid niet mag 
leiden tot absolute voorrang voor vrouwen. Bovendien 
moet het voorkeursbeleid in evenredige verhouding 
staan tot het doel: meer vrouwelijke wetenschappers. 

Volgens het College had de TU/E de noodzaak en 
proportionaliteit van haar verregaande voorkeurs-
beleid niet kunnen aantonen. Het College vond het 
hierbij onder meer relevant dat de achterstands-
positie van vrouwen niet binnen alle faculteiten en 
onderzoeksgroepen even groot was, zodat 
onduidelijk was waarom het voorkeursbeleid voor 
de hele universiteit op dezelfde manier moest gelden. 
Daarnaast wees het College erop dat het voor 
sommige typen wetenschappelijke functies de 

afgelopen jaren gelukt was om met minder 
vergaande maatregelen toch meer vrouwelijke 
wetenschappers aan te trekken. Waarom was het 
nu gepresenteerde voorkeursbeleid dan ook voor 
deze functies dan per se nodig? 
Ten slotte merkte het College op dat eerdere 
maatregelen van de TU/E om meer vrouwelijke 
wetenschappers aan te trekken een erg weinig 
dwingend karakter hadden gehad, waardoor 
onvoldoende was bewezen dat het nu ingevoerde 
voorkeursbeleid en de daaruit voortvloeiende 
uitsluiting van mannen onvermijdelijk was. Het 
doel had misschien ook al bereikt kunnen worden 
met iets dwingender maatregelen, die minder 
uitsluiting opleverden. 

Mede naar aanleiding van dit oordeel heeft het 
College op 12 mei 2020 de ministers van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en de minister voor Rechts-
bescherming geadviseerd over het voorgenomen 
ingroeiquotum voor raden van commissarissen 
en beursvennootschappen. Het College heeft 
aangegeven dit quotum als een belangrijke stap 
vooruit te zien in een lange reeks van eerder vrij-
blijvende maatregelen. Wel heeft het College ook 
in dit advies nadrukkelijk gewezen op de strikte 
voorwaarden voor het voeren van voorkeursbeleid. 

De TU/E heeft naar aanleiding van het oordeel van 
het College haar voorkeursbeleid aangepast. Zij heeft 
vervolgens het College gevraagd om via een Oordeel 
Eigen Handelen (OEH) te oordelen of dit aangepaste 
voorkeursbeleid wél aan de voorwaarden voldoet om 
voorkeursbeleid te voeren.
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Voorbeelden van social media posts van het College 
‘Een man is blind en wil een busreis naar Spanje boe-
ken. Zijn assistentiehond mag alleen mee als de man 
voor zijn assistentiehond een extra zitplaats reser veert 
en betaalt. Discriminatie op grond van handicap? Het 
College oordeelt en doet een aanbeveling.’

‘Een vrouw ging samen met haar mannelijke 
partner naar de kapper. De vrouw moest meer 
betalen dan haar partner. Zij vindt dit discriminatie 
op grond van haar geslacht. Klopt dat?’

‘Een man solliciteert bij een boerderij. Hij is 
geopereerd vanwege een hersenvliesontsteking 
en heeft daarom rustpauzes nodig. Omdat de man 
aan het herstellen is, wordt hem geen contract aan-
geboden maar een onbetaalde werkervaringsplek. 
Discriminatie?’

‘In NL is sprake van een loonkloof: mannen 
verdienen gemiddeld meer dan vrouwen. Soms 
speelt discriminatie een rol. Het College oordeelde 
over een zaak waarin een vrouw voor dezelfde 
functie minder salaris ontving dan een mannelijke 
collega. Discriminatie?’

‘Een vrouw werkt in een kledingwinkel. Ze vertelt 
op haar werk dat ze zwanger is. De volgende dag 
hoort ze dat haar contract niet wordt verlengd. 
Is hier sprake van zwangerschapsdiscriminatie?’

Toegankelijkheid bestaande schoolgebouwen 
voor leerlingen 
De ouders van een dochter die een rolstoel moet 
gebruiken, vroegen bij de Stichting Voortgezet 
Onderwijs Breda een doeltreffende aanpassing, 
zodat hun dochter zelfstandig de school in en uit 
zou kunnen. Het was voor de dochter namelijk niet 
mogelijk om de voordeur en enkele tussendeuren 
binnen het schoolgebouw zelf te openen, zodat zij 
altijd afhankelijk was van anderen om de school 
binnen te gaan en haar klaslokalen te bereiken. 
Omdat volgens de ouders de Stichting hier niet voor-
spoedig genoeg aan voldeed, dienden zij een verzoek 
om een oordeel in bij het College. Het College oor-
deelde dat de Stichting zich onvoldoende had inge-
spannen om de gevraagde aanpassingen binnen een 
redelijke termijn te realiseren (oordeel 2020-9). 

Het College heeft naar aanleiding van dit oordeel in 
een brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media (Slob) geadviseerd om termij-
nen te stellen, waarbinnen schoolgebouwen in het 
basis- en voortgezet onderwijs fysiek toegankelijk 
moeten zijn voor leerlingen met een beperking. 
Bij deze aanbeveling verwees het College naar zijn 
Jaarlijkse rapportage over het VN-verdrag voor de 
rechten van personen met een handicap 2019. 
Daarin constateerde het College dat een aanzienlijk 
deel van de gebouwen van het basis- en voorgezet 
onderwijs nog niet rolstoeltoegankelijk is. 

Oordelen en de (social) media
Al langere tijd zet het College de oordelen ook in om voor-
lichting te geven over mensenrechten in het algemeen, en 
over gelijke behandeling in het bijzonder. Daarom publi-
ceert het College alle oordelen op de website, plaatst het 
nieuwsberichten met uitleg over (de juridische context 
van) een oordeel en maakt het steeds vaker gebruik van 
social media (Facebook, Twitter en LinkedIn) om aandacht 
te vragen voor de inhoud van oordelen. Soms wordt daar 
een vraag of stelling aan verbonden. 
Het College ziet ook steeds vaker dat een partij zelf gebruik 
maakt van (social) media om zijn zaak of oordeel onder de 
aandacht te brengen. Zo heeft een journaliste via diverse 
(social) mediakanalen aandacht gevraagd voor het verschil 
in kapperstarieven tussen mannen en vrouwen. Met grote 
mediabelangstelling tot gevolg voor de themazitting 
daarover op 6 februari, en voor de oordelen na die zitting. 
Verder presenteerde het tv-programma De Monitor op 17 
februari een item over zwangerschapsdiscriminatie. In dit 
programma werd onder meer een vrouw geïnterviewd die 
een verzoek om een oordeel bij het College had ingediend. 

Effecten van oordelen
Het College onderzoekt wat de effecten zijn van de oordelen 
waarin sprake is van discriminatie. Partijen wordt gevraagd 
welke maatregelen ze hebben getroffen naar aanleiding van 
het oordeel (follow-up). Maatregelen die een organisatie kan 
treffen, variëren van excuses aanbieden tot structurele 
maatregelen om toekomstige discriminatie tegen te gaan, 
zoals de cao aanpassen. In de meeste gevallen duurt het enige 
tijd voordat bekend is welke maatregelen worden getroffen 
naar aanleiding van een oordeel, omdat het tijd kost om beleid 
of procedures aan te passen. Voor het jaarverslag 2020 gaat 
het College uit van de follow-up over de periode september 
2019 tot en met augustus 2020. Uit de cijfers blijkt dat 
verweerders de oordelen van het College veelal serieus nemen. 
Door de jaren heen wordt in ruim driekwart van de oordelen 
waarin het College discriminatie vaststelt, een maatregel 
getroffen. In 2020 lag dit percentage op 78 procent (86% in 
2019). Voorbeelden van maatregelen die werden genomen, 
zijn: voorlichting geven aan medewerkers of de relevante 
regeling of het beleid wijzigen. Ook werd in verschillende zaken 
een schikking getroffen of een schadevergoeding uitgekeerd.
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Klachten tegen het College

Het College voor de Rechten van de Mens vindt het van 
groot belang om op een zorgvuldige manier om te gaan 
met de personen die contact met het College hebben 
gehad. Dat contact vindt plaats bij vragen over het 
brede terrein van de mensenrechten en over (de moge-
lijkheid tot) het indienen van een verzoek om een 
oordeel op grond van de gelijkebehandelingswetgeving. 
Het contact is er ook bij de verdere behandeling van het 
verzoek om een oordeel. Het kan daarbij voorkomen 
dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van het 
College. Daarom is er een klachtenregeling die in de 
eerste plaats bedoeld is om klachten naar tevredenheid 
op te lossen. Ten tweede om van klachten te leren en zo 
nodig wijzigingen in het interne beleid van het College 
aan te brengen.

Aantal
In 2020 ontving het College in totaal zeventien 
klachten, vier meer dan in 2019. Met enige regelmaat 
ontvangt het College klachten over de inhoud van een 
gegeven oordeel of over het feit dat het College een 
verzoek om een oordeel niet in behandeling heeft 
genomen. Dat was ook in 2020 zo. 

Klachten over inhoud oordelen
Verzoekers of verweerders kunnen niet klagen over de 
inhoud en motivering van oordelen, omdat College-
leden – net als rechters – eigenstandig (of in meer-
voudige kamer) een oordeel geven. Tegen een oordeel 
is geen hoger beroep mogelijk. Het is niet de bedoeling 
dat het indienen van een klacht werkt als een verkapt 
hoger beroep. In 2020 heeft het College zeven klachten 
ontvangen over de inhoud van een oordeel. Een klacht 
is ongegrond verklaard, de overige klachten 
niet-ontvankelijk.

Bij veel van de klachten over de inhoud van een oordeel 
zit impliciet een verzoek om het oordeel te herzien. 
Maar het gelijkebehandelingsrecht en de Wet College 
voor de rechten van de mens voorzien niet in de moge-
lijkheid een oordeel te herzien. Alleen het herstellen van 
een ‘evidente misslag’ in de tekst van het oordeel, 
bijvoorbeeld een feitelijke onjuistheid of verschrijving, 
is mogelijk. Maar het herstel van dergelijke misslagen 
verandert niets aan de uitkomst van het oordeel. 

In uitzonderlijke gevallen past het College echter de 
regels toe zoals de bestuursrechter die hanteert voor de 
herziening van uitspraken. Dit maakt dat het College 
opnieuw naar een zaak kan kijken als er nieuwe feiten 
of gegevens aan het licht gekomen zijn die de verzoeker 
of verweerder niet eerder naar voren had kunnen 
brengen en die feiten of gegevens ook daadwerkelijk 
kunnen leiden tot een andere beoordeling. Bij geen van 
de klachten die in 2020 zijn ingediend, bleek dit het 
geval. De mededeling daarover aan de klager leverde 
dan overigens soms weer een nieuwe klacht over de 
inhoud van die beslissing op. Die klacht valt vervolgens 
in de categorie ‘niet in behandeling nemen verzoek’. 

Klachten over niet in behandeling nemen verzoek
Het College is bij zijn oordelende taak gebonden aan 
de discriminatiegronden die zijn opgenomen in gelijke-
behandelingswetten. Bovendien hebben die wetten een 
beperkt toepassingsbereik, waardoor bijvoorbeeld 
‘eenzijdig overheidshandelen’ (denk bijvoorbeeld aan 
de taakuitoefening door de politie, douane, koninklijke 
marechaussee of andere overheidsdiensten) vaak niet 
door het College getoetst kan worden. 

Bij verzoekers leidt dat regelmatig tot onbegrip en 
daardoor ook tot vermoedens over een gebrek aan 
onafhankelijkheid van het College. Verwijten met die 
strekking klinken dan door in de ingediende klacht. 
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 en dat dit mandaat 
door de wetgever is begrensd. Ook geeft het College 
altijd aan tot welke instantie een klager zich wel zou 
kunnen wenden om de vermeend discriminerende 
(overheids)gedraging aan de kaak te stellen.

In 2020 ontving het College vier klachten over het niet 
in behandeling nemen van een verzoek. Deze zijn alle 
niet-ontvankelijk verklaard.
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Bejegeningsklachten
In 2020 ontving het College zes bejegeningsklachten. 
De klachten gingen allemaal over telefonische 
gesprekken tussen de frontofficemedewerkers van 
het College en verzoekers aan wie moest worden 
medegedeeld en uitgelegd waarom een verzoek om 
een oordeel niet in behandeling zou worden genomen. 
Dergelijke klachten worden altijd zorgvuldig onderzocht 
en besproken met de betreffende medewerker. 

In al deze gevallen bleek dat er geen sprake was 
geweest van het op onbehoorlijke wijze te woord staan 
van de klager. Drie klachten zijn ongegrond en twee 
klachten zijn niet-ontvankelijk verklaard. Eén klacht is 
door de klager ingetrokken. Het College wijst klagers 
erop dat zij zich na de behandeling door het College 
van een klacht over onbehoorlijke bejegening eventueel 
nog tot de Nationale ombudsman kunnen wenden, 
zodat de klachtbehandeling beoordeeld kan worden 
door een onafhankelijke externe instantie. 

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

Klachten 2020 over: Totaal Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken

Inhoud van het oordeel 7 0 1 6 0

Niet in behandeling nemen van 
een verzoek 4 0 0 4 0

Bejegening door medewerkers 6 0 3 2 1

Totaal 17 0 5 11 1

http://www.mensenrechten.nl/contact
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Institutioneel racisme en 
rassendiscriminatie

In het voorjaar van 2020 vonden in Nederlands antiracisme-
demonstraties plaats. De demonstraties werden gehouden naar 
aanleiding van het overlijden van George Floyd en de als gevolg 
daarvan ontstane demonstraties in het kader van de Black Lives Matter-
beweging in de VS. Daardoor kwamen meer meldingen over racisme 
en discriminatie bij het College binnen. De meldingen die het College 
ontving, gingen over een breed scala aan onderwerpen, zoals 
discriminatie op grond van afkomst bij werving & selectie, belediging 
en mishandeling in het openbaar, etnisch profileren door de politie en 
discriminatie door andere overheidsinstellingen. 

De antiracismedemonstraties leidden tot een breed maatschappelijk 
debat over institutioneel racisme in Nederland. Er kwam brede steun 
in de samenleving om rassendiscriminatie tegen te gaan. Het College 
riep de overheid op om normalisering van rassendiscriminatie tegen te 
gaan en als overheid zelf het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld 
door actief uit te dragen dat iedereen een plek heeft in de Nederlandse 
samenleving. Het College deed deze oproep ook tijdens de presentatie 
van het rapport van de Speciaal Rapporteur over racisme, 
rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat in Nederland op 15 juli 2020 
in de VN-Mensenrechtenraad. In een videoboodschap riep voorzitter 
Adriana van Dooijeweert de overheid op om concrete maatregelen te 
nemen tegen institutionele discriminatie en de onderliggende oorzaken 
van discriminatie te onderzoeken en aan te pakken. 

In de jaarlijkse rapportage over mensenrechten in Nederland, met 
als thema veilig jezelf zijn in het openbaar, deed het College de 
aanbeveling een nationaal coördinator discriminatiebestrijding in te 
stellen. Een verdere uitwerking daarvan gaf het College in de position 
paper ‘Bestrijding van racisme en discriminatie in Nederland’ en lichtte 
die tijdens een rondetafelgesprek voorafgaand aan het Algemeen 
Overleg Discriminatie van de Tweede Kamer in december toe.

In 2020 verschenen diverse kritische rapporten over de uitvoering 
van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Daaronder een 
rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarin de verwerking van 

Uitgelicht 
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het gegeven nationaliteit door de Belastingdienst als discriminerend 
werd beoordeeld. Eind 2020 heeft staatssecretaris Van Huffelen van 
de Belastingdienst ouders, die vermoeden door de Belastingdienst te 
zijn gediscrimineerd bij de behandeling van de toeslagen kinderopvang, 
laten weten dat zij dit kunnen melden bij het College voor de Rechten 
van de Mens. Als het College oordeelt dat er sprake is van 
discriminatie, zal de Belastingdienst het oordeel van het College 
erkennen en de betreffende ouders compenseren. Het College ontving 
vervolgens diverse klachten. 

Naar aanleiding van de Kabinetsreactie op het rapport van de 
parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen, gaat 
het College begin 2021 met het kabinet in gesprek over de rol van het 
College bij het beoordelen, bestrijden en voorkomen van discriminatie 
door uitvoeringsorganisaties van de overheid. 
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Onderzoeken

Het College doet zelf onderzoek of laat externe partijen 
onderzoek doen. In 2020 liepen vijftien onderzoeken. 

Zwangerschapsdiscriminatie op de 
arbeidsmarkt
In november 2020 publiceerde het College het derde 
onderzoek naar de aard en omvang van zwanger-
schapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Meer dan 
duizend werk(zoek)ende vrouwen zijn geënquêteerd 
over hun ervaringen met zwangerschap en werk. 
Opnieuw bleek dat 43 procent van de vrouwen die 
actief zijn op de arbeidsmarkt en tussen 2016 en 2019 
een kind kregen, een of meer situaties hebben 
mee gemaakt die duiden op zwangerschaps-
discriminatie. De aard en omvang van (vermoedelijke) 
zwangerschapsdiscriminatie in Nederland blijft 
onver minderd groot. Een groot aantal landelijke media 
besteedde aandacht aan de onderzoeksuitkomsten. 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
organiseert in samenwerking met het College in het 
voorjaar van 2021 een bijeenkomst, waarbij de onder-
zoeksresultaten worden besproken met vertegenwoor-
digers van ministeries, sociale partners en andere 
belanghebbenden.

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten
De Vrije Universiteit voerde afgelopen jaar in opdracht 
van het College een vervolgmeting uit naar leeftijds-
verwijzingen in vacatureteksten in Nederland. Het 
onderzoek, dat in juli verscheen, wees uit dat in de 
3,1 miljoen onderzochte vacatureteksten uit 2019 in 
tienduizenden gevallen leeftijd een criterium is. Vooral 
oudere werkzoekenden worden hierdoor benadeeld. 
Het College stuurde naar aanleiding van de resultaten 
een brief met aanbevelingen aan de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en benaderde meer 
dan twintig grote werkgevers om hen aan te sporen hun 
beleid onder de loep te (blijven) nemen. Ook twee jaar 
geleden sprak het College met twaalf grote bedrijven 
die destijds het grootste aandeel hadden in de totale 
omvang van leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten. 
Uit de vervolgmeting bleek dat deze bedrijven 
beduidend beter scoorden. Verschillende bedrijven 
hadden hun werving en selectiebeleid aangepast om 
leeftijdsdiscriminatie te voorkomen.

Mensenrechteneducatie in het middelbaar 
beroepsonderwijs
Op 2 juni 2020 heeft het College de minister van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en de vaste 
Kamercommissie van OCW een brief geschreven. 
Daarin heeft het College een aantal suggesties gedaan 
om te bevorderen dat mbo-instellingen meer aandacht 
gaan besteden aan mensenrechten in het 
burgerschapsonderwijs. Dit advies is gebaseerd op de 
resultaten van een verkennend onderzoek dat het 
Expertisecentrum voor onderzoek en kennis-
verspreiding (ECBO) in opdracht van het College 
uitvoerde naar de wijze waarop mbo-scholen invulling 
geven aan de verplichting om mensenrechten in het 
burgerschapsonderwijs op te nemen. Uit de verkenning 
bleek dat de aandacht voor mensenrechten in het mbo-
onderwijs nog niet structureel is ingebed.
In het Kamerdebat over de voortgang van de mbo 
Burgerschapsagenda op 4 juni 2020 is de brief van 
het College aan de orde gekomen. Tweede Kamerlid 
Van den Hul (PvdA) diende een motie in, waarin de 
minister wordt verzocht om – overeenkomstig de 
suggesties van het College – het onderwijs in mensen-
rechten te verbeteren en ervoor te zorgen dat er 
aandacht komt voor de Grondwet en de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast 
wordt verzocht dat de Inspectie van het Onderwijs 
toezicht houdt op de naleving van deze verplichting. 
De motie is met een meerderheid van stemmen 
aangenomen. In december 2020 ontving het College 
een verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap om samen met het Kennispunt 
Burgerschap van de MBO Raad mee te denken over 
de invulling van deze motie. 
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Mensenrechten en bedrijfsleven: 
‘National Baseline Assesment’
Het kabinet werkt aan een herziening van het Nationale 
Actieplan (NAP) Mensenrechten en Bedrijfsleven uit 
2014. In dit kader voerde het College op verzoek van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2020 een 
zogenaamde ‘baseline assessment’ uit: een onaf-
hankelijk onderzoek naar de stand van zaken van 
Nederlandse wetgeving en beleid over (internationaal) 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en over 
bedrijven en mensenrechten. Dit deed het College in 
samenwerking met de Universiteit Utrecht en het 
Deense Nationale Mensenrechteninstituut. De studie 
bestaat uit een literatuuronderzoek en gesprekken met 
experts. Het rapport werd in augustus afgerond. Het 
College heeft de bevindingen gepresenteerd tijdens 
twee interdepartementale sessies en een stakeholder-
bijeenkomst, georganiseerd door de SER en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding 
van het onderzoek verscheen een dubbelinterview met 
de voorzitter van het College, Adriana van Dooijeweert, 
en met de voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer. 
Op 1 december reageerde het kabinet op het onderzoek 
en kondigde het aan een groot deel van de bevindingen 
van het College mee te nemen bij de herziening van het 
Nationale Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten 
dat eind 2021 moet verschijnen. 

Zelfredzaamheid 
In juli bracht het College een onderzoek uit, waarin de 
vraag centraal stond hoe zelfredzaam mensen zichzelf 
vinden, en wat de nadruk op zelfredzaamheid betekent 
voor hun mensenrechten. Uit het onderzoek blijkt dat 
het merendeel van de Nederlanders zichzelf zelfred-
zaam vindt en daardoor zelfstandig, autonoom en in 
vrijheid hun mensenrechten kan realiseren. Maar er 
zijn ook groepen die dat veel moeilijker vinden, zelfs 
bij redelijk eenvoudige acties. Het College deed aan -
bevelingen aan de overheid om mensen te onder-
steunen wanneer zij (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. 
Het College blijft de resultaten gebruiken als bron van 
informatie bij mensenrechtenkwesties waarbij zelfred-
zaamheid een rol speelt.

Arbeidsparticipatie personen met een 
visuele of een auditieve beperking
Het College heeft in 2019 onderzoek laten doen naar de 
arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of een 
auditieve beperking. Het onderzoek is uitgevoerd door 
het instituut Nivel, in samenwerking met twee ervarings-
deskundigen. De resultaten van dit onderzoek zijn 
verwerkt in een praktische handreiking die inzicht geeft 

in knelpunten die mensen met een visuele of een 
auditieve beperking ervaren bij het zoeken naar werk en op 
de werkvloer, maar ook in de mogelijke oplossingen voor 
deze knelpunten. De handreiking is gepubliceerd in 
september 2020 en is in bijzijn van vertegenwoordigers 
van verschillende belangenverenigingen uitgereikt aan 
de voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. 
Het College gaat naar aanleiding van deze publicatie in 
gesprek met de vertegenwoordigers van de werkgevers, 
overheidsinstanties en andere stakeholders over de 
drempels en de kansen om de positie van deze groepen 
mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

De situatie van mensen met een (zeer) 
ernstige verstandelijke beperking
In opdracht van het College voerde het onderzoek- en 
adviesbureau DSP een verkennend onderzoek uit naar de 
situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking. De verkenning is uitgevoerd op basis van 
bestaande gegevens, vakliteratuur, expertgesprekken, 
een beperkt aantal casussen en interviews. Het onderzoek 
is in juli 2020 gepubliceerd. Naar aanleiding van dit 
onderzoek deed het College aanbeveling aan de regering 
om een representatief vervolgonderzoek uit te voeren om 
zo een compleet beeld van deze groep mensen te krijgen. 
De aanbeveling van het College wordt grotendeels 
overgenomen: de minister zet een tussenstap en 
vraagt aan twee onderzoeksteams om de punten uit 
het onderzoek van het College mee te nemen bij hun 
lopende kwalitatieve onderzoeken.

Thuiswonende ouderen (met een beperking)
Op 12 mei, Dag van de zorg en verpleging, verscheen het 
onderzoek naar de situatie van zelfstandig thuiswonende 
ouderen met het VN-verdrag handicap als uitgangspunt. 
Onderzoeksinstituut Nivel had het onderzoek in opdracht 
van het College uitgevoerd naar aanleiding van signalen 
van mensen met een beperking en hun organisaties over 
knelpunten. Op dezelfde dag publiceerde het College ook 
een handreiking voor gemeenten over het recht op 
zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. 
Het onderzoek is in het najaar onder de aandacht gebracht 
van de VWS Taskforce Wonen en zorg, de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en relevante 
belangenorganisaties. 

Klachten over seksuele intimidatie op 
de werkvloer
Eind 2020 is het College gestart met een kwantitatief 
onderzoek naar de afhandeling van klachten over 
seksuele intimidatie op de werkvloer. Er is weinig 
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informatie beschikbaar over knelpunten die 
werk    nemers en werkgevers ervaren bij het indienen en 
afhandelen van zulke klachten. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door het bureau De Beleidsonderzoekers. 
De resultaten bieden een basis voor andere activiteiten 
van het College binnen het programma Gender-
gelijkheid en mensenrechten dat wil bijdragen aan 
voorkomen en tegengaan van seksuele intimidatie op 
de werkvloer. 

Gendersensitiviteit en geweld tegen 
vrouwen in de privésfeer
Eind 2020 heeft het College ook een start gemaakt met 
een onderzoek naar de mate van gendersensitiviteit in 
het landelijke en regionale beleid op huiselijk geweld. 
Het onderzoek bestaat uit een bronnenonderzoek, 
interviews en een toetsingsbijeenkomst. Het onderzoek 
zal worden gebruikt voor het opstellen van een 
toetsings kader met bouwstenen voor een op mensen-
rechten gebaseerd beleid met praktische handvatten 
voor beleidsmakers. Beoogd resultaat is dat beleids-
makers hun beleid voor geweld in de privésfeer gender-
sensitief maken, zodat de mensenrechten van vrouwen 
beter worden gewaarborgd. 

‘Als computers je cv beoordelen, wie 
beoordeelt dan de computers?’
Het College deed onderzoek naar risico’s en kansen 
voor mensenrechten bij de inzet van algoritmes bij 
werving- en selectieprocessen. Uit dit onderzoek bleek 
dat de inzet van algoritmes de kans op discriminatie 
vergroot, maar ook verkleint. Het rapport, dat in 
september verscheen, bevat aanbevelingen voor beleids-
makers, algoritmeontwerpers en HR-professionals. 
Het rapport heeft aandacht gekregen in de pers en ook 
stakeholders stelden er belang in. Om meer burgers 
bewust te maken van dit onderwerp bracht het College 
ook een podcast en video uit (die meer dan 70.000 keer 
is bekeken). 

(Semi)geautomatiseerde besluitvorming 
bij gemeenten
Eind 2020 startte het College in samenwerking met 
Hooghiemstra & Partners een kwalitatief onderzoek 
naar (semi)geautomatiseerde besluitvorming bij 
gemeenten. In dit onderzoek, dat medio 2021 
verschijnt, wordt bekeken of er bij gemeenten die 
gebruikmaken van algoritmes, aandacht is voor de 
mensenrechtelijke aspecten en of er bijzondere voor-
zieningen zijn getroffen voor rechtsbescherming. 

Praktijktests vacaturesites
Afgelopen najaar startte het College een samenwerking 
met de Utrecht Data School (Universiteit Utrecht) 
om verschillende praktijktests op grote Nederlandse 
vacaturewebsites uit te voeren. Doel van het onderzoek 
is om te achterhalen of algoritmes die worden ingezet 
op vacaturewebsites, een discriminerende werking 
hebben voor sollicitanten op kenmerken die worden 
beschermd door de gelijkebehandelingswetgeving. 
De uitkomsten van deze tests worden in het eerste 
kwartaal van 2021 verwacht.

Monitor Discriminatiezaken 
Op 23 april 2020 werd de Monitor Discriminatiezaken 
2019 gepubliceerd. De monitor biedt een uitgebreid 
overzicht van alle ontvangen vragen en meldingen bij 
de Front office van het College en de resultaten van het 
oordelenproces. Zo gaat de Monitor in op de binnen-
gekomen klachten per categorie: over welke (discrimi-
natie)grond gaat het en op welk (maatschappelijk) 
terrein is de klacht ervaren? Ook schetst de Monitor 
belangrijke trends in de afgelopen periode en enkele 
opvallende zaken, zoals het grote aantal meldingen 
vanwege de Nashville-verklaring. Daarnaast besteedt 
de Monitor extra aandacht aan wat organisaties doen 
na een oordeel, bijvoorbeeld hoe vaak ze maatregelen 
nemen en welke. De Monitor verscheen in 2020 op 
dezelfde dag als de landelijke rapportage over discrimi-
natiecijfers. De landelijke rapportage presenteert cijfers 
van lokale antidiscriminatievoorzieningen, de politie en 
het MiND (meldpunt internetdiscriminatie) en de 
cijfers van het College. De publicatie van de discrimi-
natiecijfers heeft dit jaar veel aandacht gekregen, ook in 
de landelijke media.

Klanttevredenheidsonderzoek
Het College is op 1 januari 2019 een doorlopend klant-
tevredenheidsonderzoek (KTO) gestart. Met het KTO 
geeft het College uitvoering aan een aanbeveling uit de 
ZBO-evaluatie uit 2017. Het doel van het KTO is om de 
kwaliteit van de eigen dienstverlening te monitoren en 
waar mogelijk te verbeteren. Het KTO richt zich op de 
ervaringen van partijen die bij het College een verzoek 
om een oordeel indienen en die van de verwerende 
partijen. Alle betrokken partijen ontvangen na afronding 
van een verzoek om een oordeel, automatisch een 
uit nodiging tot (geanonimiseerde) deelname aan het 
KTO. Het College is bezig om de gegevens die verzameld 
zijn in de loop van 2019 en 2020 te analyseren, met als 
doel daar begin 2021 over te rapporteren. Het KTO wordt 
naar aanleiding van deze resultaten aangepast en met 
een vernieuwd technisch systeem voortgezet. 
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Zwanger en werk: 
dat baart zorgen

Het College publiceerde in november 2020 een onderzoek naar zwanger-
schapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Eerder deed het College in 2012 
en 2016 onderzoek naar de aard en omvang van (vermoedelijke) 
zwangerschapsdiscriminatie in Nederland. 

Uit het laatste onderzoek blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie een 
onverminderd groot probleem is. Van de vrouwen die actief zijn op de 
arbeidsmarkt en in de afgelopen vier jaar een kind kregen, heeft 43 procent 
situaties meegemaakt die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat in alle fases van het arbeidsproces 
vrouwen een groot risico lopen om te worden gediscrimineerd als gevolg 
van zwangerschap en/of jong moederschap. Dit onderzoek liet ook voor 
het eerst zien dat een kwart van de werkende en werkzoekende vrouwen 
met een kind ervaart dat zwangerschap en/of moederschap een negatieve 
impact heeft gehad op hun werkleven. 

Naar aanleiding van dit onderzoek deed het College aanbevelingen aan 
de rijksoverheid om zwangerschapsdiscriminatie actiever te bestrijden. 
Door een betere naleving van de gelijkebehandelingswetgeving, maar 
ook door het voortouw te nemen om voorlichting over zwangerschap 
en werk te verbeteren. Voor werkgevers publiceerde het College een 
factsheet met praktische informatie over hoe zij zwangerschaps-
discriminatie kunnen voorkomen. 

Uitgelicht 
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Rapporteren

Het College bracht in 2020 vier rapportages uit.

Jaarlijkse rapportage Mensenrechten in 
Nederland 2019 
De Jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 
2019 heeft als thema ‘veilig jezelf zijn in het openbaar’. 
Mensen moet zich in de openbare ruimte kunnen 
begeven, zonder dat zij vanwege hun uiterlijk of 
identiteit door anderen worden beledigd, geïntimideerd, 
bedreigd of aangevallen. In de jaarrapportage gaat het 
College in op de mensenrechten die hierbij aan de orde 
zijn, de structurele en hardnekkige aanwezigheid van 
discriminerend gedrag in de openbare ruimte en de 
ernstige gevolgen daarvan voor individuen, groepen 
en de Nederlandse samenleving. Het College doet 
negen aanbevelingen aan de overheid om het recht 
om veilig jezelf te zijn in het openbaar te garanderen. 
De rapportage verscheen op 10 juni en is via diverse 
mediaplatforms onder de aandacht gebracht. Het 
College heeft voor de totstandkoming van de 
rapportage met diverse belangenorganisaties, kennis-
instituten en experts gesproken. In navolging van de 
rapportage is het College in gesprek getreden met 
ambtenaren, in het bijzonder over de aanbeveling om 
een nationaal coördinator discriminatiebestrijding aan 
te wijzen. Het College heeft de invulling van de functie 
van deze coördinator in een position paper ‘Bestrijding 
van racisme en discriminatie in Nederland’ verder 
uitgewerkt en dit tijdens een rondetafelgesprek 
voorafgaand aan het Algemeen Overleg Discriminatie 
van de Tweede Kamer in december toegelicht (zie 
hoofdstuk Adviseren). De minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijks relaties kondigde in december 
aan de mogelijkheden van zo’n nationaal coördinator 
verder te verkennen.

Jaarlijkse Rapportage over de naleving van 
het VN-verdrag handicap
In 2020 was het onderwerp van de jaarlijkse monitor 
de verplichting om mensen met een beperking en hun 
(representatieve) organisaties actief te betrekken bij de 
totstandkoming van wetgeving en beleid. In de monitor 
legt het College mede aan de hand van de algemene 
commentaren van het VN-comité uit wat de algemene 

verplichting tot ‘effectieve participatie’ precies inhoudt. 
Vervolgens brengt de rapportage in beeld hoe het er 
in de praktijk aan toe gaat op centraal en decentraal 
niveau. Het College maakte hierbij gebruik van de 
input van overheden en van mensen met een 
beperking en hun (representatieve) organisaties. 
Het College concludeert dat er nog onvoldoende 
mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking 
om effectief te participeren bij de totstandkoming van 
wetgeving en beleid. Het College beveelt de regering 
aan om te investeren in een duurzame infrastructuur 
op centraal niveau om dit mogelijk te maken. 
Van gemeenten vraagt het College om de participatie 
van mensen met een beperking duurzaam te verweven 
in lokale beleidscycli, bij de totstandkoming van lokale 
regelgeving en bij de uitvoering. 

Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie 
Het College is in 2020 begonnen met het opstellen van 
een rapportage over de implementatie van het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van rassen-
discriminatie door Nederland. De behandeling van het 
rapport van de Nederlandse regering hierover door het 
Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie 
(CERD) stond gepland voor eind april 2020. Vanwege 
de coronacrisis is de zitting van het CERD uitgesteld 
naar augustus 2021. 

SDG Rapportage
Het College heeft een bijdrage geleverd aan de Vierde 
Nederlandse SDG Rapportage over de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, 
SDG’s). In zijn bijdrage heeft het College specifiek 
aandacht gevraagd voor de rol van mensenrechten 
bij het behalen van de SDG’s en beschreven hoe 
Nederland scoort op SDG 5 (Gendergelijkheid). 
Nederland doet het gemiddeld slechter dan andere 
welvarende landen op gendergelijkheid. Vooral 
arbeidsdiscriminatie en geweld tegen vrouwen blijven 
hard nekkige problemen in Nederland. Met een 
nieuws   bericht heeft het College aandacht gevraagd 
voor zijn bevindingen bij de lancering van de 
rapportage eind mei 2020.
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Uitgelicht 

Monitor VN-verdrag handicap

Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap brengt het College jaarlijks 
een monitoringsrapportage uit over de stand van zaken van de naleving 
van dit verdrag. Op de Internationale Dag van mensen met een beperking 
publiceerde het College zijn jaarlijkse rapportage over 2020. Deze 
rapportage stond in het teken van de participatie van mensen met een 
beperking en hun (representatieve) organisaties bij de totstandkoming van 
wetgeving en beleid. Dit is een verplichting uit het VN-verdrag handicap. 

In de rapportage concludeert het College dat de participatiemogelijkheden 
van mensen met een beperking bij wetgeving en beleid nog niet goed 
genoeg zijn. De centrale en lokale overheid betrekken ervaringsdeskundigen 
vaak niet of te laat. Het College deed een aantal aanbevelingen aan de 
rijksoverheid en gemeenten om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld door regels 
te maken over hoe zij mensen met een beperking kunnen betrekken, maar 
ook door alle informatie over wetten en beleid toegankelijk te maken. Het 
College voert in 2021 gesprekken over de aanbevelingen met de minister 
voor Medische Zorg en Sport en beleidsambtenaren van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, en met gemeenten. 
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Adviseren

Het College bracht in 2020 zeventien adviezen uit 
en heeft regering en parlement in vijftien brieven 
geïnformeerd over belangrijke onderwerpen op het 
gebied van mensenrechten. 

Wet vertrouwenspersonen
Op 12 maart 2020 is de initiatiefwet vertrouwensper-
sonen van het Tweede Kamerlid Renkema (GroenLinks) 
ter consultatie voorgelegd. Het College reageerde op dit 
wetsvoorstel en adviseerde de initiatiefnemer om hierin 
meer aandacht te besteden aan nut en noodzaak van 
regelgeving ten aanzien van vertrouwenspersonen, 
door in te gaan op hoe de regelgeving bijdraagt aan de 
overheidsplicht om mensenrechten te beschermen. 
Ook adviseerde het College om in de toelichting bij het 
wetsvoorstel expliciet te maken hoe er voldaan wordt 
aan verschillende mensenrechtelijke verplichtingen 
zoals neergelegd in internationale mensenrechten-
verdragen, waaronder het Verdrag van Istanbul. In 
december 2020 heeft de Raad van State geadviseerd 
over dit initiatiefwetsvoorstel. De Tweede Kamer moet 
het voorstel nog in behandeling nemen. In de memorie 

van toelichting bij het wetsvoorstel worden de 
aandachtspunten van het College behandeld, onder 
meer door in te gaan op het mensenrechtelijk kader.

De menselijke maat en het werk van 
uitvoeringsorganisaties 
De Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) 
heeft de oorzaken van problemen bij uitvoerings-
organisaties en het verlies van de menselijke maat 
daarbij, onderzocht. Op verzoek van de TCU heeft het 
College een kort position paper opgesteld over de 
betekenis van ‘de menselijke maat’ vanuit het perspectief 
van de rechten van de mens. Het College laat zien hoe 
werken met inachtneming van mensenrechten de 
menselijke maat terug kan brengen in het werk van de 
uitvoeringsorganisaties. Het besteedt daarbij in het 
bijzonder aandacht aan de menselijke waardigheid, de 
verplichting inbreuken op mensenrechten te voorkomen, 
het recht op gelijke behandeling en de bescherming van 
mensen in kwetsbare situaties, het recht op informatie 
en het recht op rechtsbescherming. Eind februari 2021 
verschijnt het rapport van de TCU.
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Position paper – De bestrijding van 
racisme en discriminatie in Nederland
Het College heeft voor een Algemeen Overleg 
Discriminatie op 10 december een position paper 
opgesteld. In de paper geeft het College toelichting op 
de achterliggende problematiek die leidt tot discri-
minerend gedrag, en stelt het concrete maatregelen 
voor die de overheid zou moet nemen om discriminatie 
aan te pakken. Het College presenteerde de paper 
tijdens een rondetafel voorafgaand aan het Algemeen 
Overleg, waarvoor Tweede Kamerleden diverse 
stakeholders hadden uitgenodigd. 
In het bijzonder gaat het College in op hoe stereotiepe 
denkbeelden doorwerken in handelen en gedrag, op 
de rol van een nationaal coördinator discriminatie-
bestrijding en op het voorkomen van invloed van 
voorin genomenheid in taakuitvoering door overheids-
diensten. Ook worden er vier manieren besproken voor 
het versterken van het wettelijk systeem ter bestrijding 
van racisme en discriminatie: het verduidelijken van de 
reikwijdte van discriminatiegrond ‘ras’, het wettelijk 
verankeren van het discriminerend motief als straf-
verzwarende factor in het Wetboek van Strafrecht, 
het creëren van collectieve klachtmechanismen en de 
invoering van gelijkebehandelingswetgeving in het 
Caribische deel van Nederland.

Voorontwerp wetsvoorstel seksuele 
misdrijven 
Het College heeft op 14 augustus 2020 een wetgevings-
advies uitgebracht in de internetconsultatie over het 
Voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven. 
Hierover heeft het College met andere adviesorganen, 
maatschappelijke organisaties en andere deskundigen 
overleg gehad. Ook heeft het een brief gestuurd aan 
de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. 
In zijn brief van 5 november 2020 heeft de minister de 
Tweede Kamer toezeggingen gedaan om punten die 
in de internetconsultatie naar voren zijn gebracht, 
mee te nemen bij de opstelling van het wetsvoorstel. 
Deze toezeggingen sluiten aan bij de suggesties die 
het College heeft gedaan. De minister zegde toe om 
onderdelen van de voorgestelde invoering van de straf-
baarstelling van seksuele intimidatie in het openbaar te 
verduidelijken. Verder gaat de minister de voorgestelde 
bepalingen over seksuele handelingen tegen de wil, 
grondig herzien. Uit de brief blijkt dat de minister 
goede notie heeft genomen van de argumenten die 
het College naar voren heeft gebracht over de manier 
waarop de Wet seksuele misdrijven beter in overeen-
stemming kan worden gebracht met internationale 
mensenrechtennormen. Een nieuwe tekst wordt in 
2021 verwacht.

Voorontwerp evenwichtige 
man-vrouwverhouding bij 
beurs vennootschappen 
Het College reageerde in april 2020 op het voorontwerp 
betreffende wijzigingen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek 
(BW) ter modernisering van het NV-recht én een even-
wichtiger man-vrouwverhouding. Het College bracht 
advies uit over een specifiek onderdeel, te weten het 
ingroeiquotum voor de raad van commissarissen. 
In zijn reactie, gericht aan de minister van Rechts-
bescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, gaf het College aan positief te staan 
tegenover maat regelen die er op gericht zijn een einde 
te maken aan de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Ter versterking 
van het voorontwerp gaf het College een aantal vragen 
en overwegingen mee, vanuit het geldend mensen-
rechtelijk kader. Het wetsvoorstel is inmiddels in 
behandeling bij de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn 
evenwicht tussen werk en privéleven 
In mei 2020 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het College gevraagd om te adviseren 
over het wetsvoorstel invoering betaling ouderschaps-
verlof. Het conceptwetsvoorstel implementeert 
‘Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en mantel-
zorgers en tot intrekking van richtlijn 2018/18/EU van 
de Raad’. Om te voldoen aan de richtlijn wordt in de 
Wet arbeid en zorg een verplichting opgenomen op 
grond waarvan werknemers negen weken lang een 
uitkering van UWV ontvangen op het moment dat ze 
ouderschapsverlof opnemen. De hoogte van de 
uitkering is de helft van het dagloon. Het College 
adviseerde de wetgever om in de toelichting op het 
wetsvoorstel in te gaan op de verwachte effectiviteit 
van de wetswijziging op een evenwichtiger verdeling 
tussen beide seksen in de verdeling werk en zorg. 
Ook adviseerde het College het voorgestelde uitkerings-
niveau nader te onder bouwen, met aandacht voor de 
bescherming van het recht op een behoorlijke levens-
standaard. In oktober 2020 is het wetsvoorstel 
ingediend bij de Tweede Kamer. In de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel worden de aandachts-
punten van het College behandeld.
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Strafbaarstelling leeftijdsdiscriminatie 
Op 25 juni 2020 heeft het College een reactie gepubli-
ceerd op het concept-initiatiefwetsvoorstel tot straf-
baarstelling van leeftijdsdiscriminatie, afkomstig van 
het Tweede Kamerlid Krol (Groep Krol/Van Kooten-
Arissen). Het College geeft in zijn reactie aan dat de 
concept-wettekst en de toelichting daarbij geen over-
tuigende onderbouwing voor de strafbaarstelling van 
leeftijdsdiscriminatie bevatten. Voor zover het voorstel 
beoogt leeftijdsdiscriminerende uitingen strafbaar te 
stellen, bevat de toelichting geen goede afweging 
tussen het belang om gevrijwaard te blijven van 
dergelijke uitingen en het recht op vrijheid van 
meningsuiting. In de toelichting schetsen de initiatief-
nemers in de ogen van het College een onjuist beeld 
van uitingen die in potentie strafbaar zouden (kunnen) 
zijn. In de reactie van het College is ook een beknopt 
onderzoek verwerkt naar het functioneren van de straf-
bepalingen over leeftijdsdiscriminatie in België. Het 
wetsvoorstel – al dan niet herzien – is nog niet 
ingediend bij de Tweede Kamer.

Breed advies over de positie van mensen 
met een arbeidsbeperking van jongs af aan
In het kader van de toezichthoudende rol op de 
realisatie van het VN-verdrag handicap in Nederland 
heeft het College een breed advies uitgebracht over 
de positie van mensen met een arbeidsbeperking van 
jongs af aan. Om een goed beeld te krijgen heeft het 
College vier rondetafels georganiseerd. Genodigden 
waren mensen met een beperking en hun vertegen-
woordigende organisaties, rijksambtenaren, en 
wetenschappers uit verschillende disciplines. 
Het belangrijkste advies dat het College geeft aan 
de regering is om bij de totstandkoming van 
wetgeving die mensen met een arbeidsbeperking van 
jongs af aan raakt, uit eigen beweging een zichtbare 
beoordeling van deze wetgeving in het licht van het 
VN-verdrag handicap uit te voeren. Een checklist die 
handvatten kan bieden bij het uitvoeren van deze 
beoordeling, is toegevoegd aan het advies dat op 
2 maart 2020 verscheen. 
Het advies is schriftelijk aangeboden aan de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW). Naar aanleiding van het advies 
zijn in mei in de Eerste Kamer Kamervragen gesteld. 
De staatssecretaris van SZW zegde toe dat de 
checklist van het College zal worden meegenomen in 
gesprekken tussen de ministers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de toetsing van nieuwe 
wetgeving aan het VN-verdrag handicap.

Verdiepend advies over het recht op 
onderwijs volgens het VN-verdrag 
handicap
Het College heeft in november 2020 het verdiepend 
advies over het recht op onderwijs volgens het 
VN-verdrag handicap gepubliceerd. Het advies gaat in 
op de juridische betekenis (bandbreedte) van het recht 
op onderwijs in het VN-verdrag handicap en bespreekt 
dit recht in het licht van de Grondwet en andere 
mensenrechtenverdragen. Het advies sluit af met een 
bespreking van een aantal actuele knelpunten in het 
huidige onderwijssysteem gerelateerd aan dit juridische 
kader. Daarbij formuleert het College handvatten en 
aanbevelingen om de verwezenlijking van het recht 
op onderwijs voor mensen met een beperking volgens 
het VN-verdrag handicap te bevorderen. 
Bij de voorbereiding van het advies heeft het College 
gesproken met onder meer mensen met verschillende 
beperkingen via hun organisaties, vertegenwoordigers 
van onderwijsinstellingen en gemeenten en met rijks-
ambtenaren, wetenschappers en experts. Het advies is 
aangeboden aan de minister van Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media en in een gesprek nader toegelicht. 

Wetgevingsadvies wijziging 
Leerplichtwet 1969
Het College heeft in consultatie geadviseerd over het 
wetsvoorstel Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling 
bij lichamelijke of psychische gronden. Het wetsvoor-
stel beoogt dat een vrijstelling op grond van artikel 5 
onder a Leerplichtwet alleen wordt afgegeven als dit het 
beste aansluit bij het kind. Om dit te bereiken brengt 
het wetsvoorstel onder meer wijzigingen aan in de duur 
van een vrijstelling en verankert het de verplichting om 
het onderwijskundig perspectief te betrekken bij de 
vrijstellingsprocedure. Het College vindt het wetsvoor-
stel een stap in de goede richting met het oog op het 
recht op onderwijs voor mensen met een beperking. 
Niettemin zijn er nog aandachtspunten. Zo adviseert 
het College om in de toelichting op het wetsvoorstel 
een zichtbare beoordeling in het licht van het 
VN-verdrag handicap op te nemen. Het advies van het 
College is als bijlage opgenomen bij het wetsadvies dat 
naar de Kamer gestuurd is. Het College zal de verdere 
behandeling van het wetsvoorstel volgen. 

Spoedadvies Tijdelijke wet maatregelen 
(Twm) covid-19 en Consultatie ministeriële 
regelingen Twm covid-19
In juni 2020 adviseerde het College over de Tijdelijke 
wet maatregelen covid-19. Dit advies kwam tot stand 
op verzoek van de minister van Volksgezondheid, 
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Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid 
en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
Het College acht de totstandkoming van een formeel-
wettelijke basis voor maatregelen om de pandemie van 
covid-19 te bestrijden een belangrijke stap voorwaarts. 
Wel heeft het aandacht gevraagd voor een aantal 
grondrechtelijke en mensenrechtelijke aspecten en 
onder meer geadviseerd om in de toelichting bij het 
wetsvoorstel uitgebreider in te gaan op de beperking 
van grondrechten die de maatregelen met zich 
meebrengen. Ook verzoekt het College om de nood-
zaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de 
maatregelen te preciseren.
Aan de opmerkingen van het College is gevolg gegeven. 
Zo is mede in reactie op zijn advies de grondrechten-
paragraaf van de memorie van toelichting uitgebreid en 
gespecificeerd. Ook zijn naar aanleiding van de 
suggestie van het College de keuze voor strafrechtelijke 
boetes in plaats van bestuursrechtelijke boetes te 
heroverwegen, de paragrafen hierover in de memorie 
van toelichting aangepast. 
Naast de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 heeft het 
College geadviseerd over de ministeriële regelingen die 
deze wet verder uitwerken. Het College heeft opgemerkt 
dat de regering bij alle maatregelen, waaronder de 
mondkapjesplicht, even uitvoerig in moet gaan op de 
noodzaak en proportionaliteit ervan.

Spoedadvies CoronaMelder
In oktober 2020 lanceerde het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport de app CoronaMelder, 
ter ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek 
van coronapatiënten. Tijdens de ontwikkeling van de 
app vroeg de minister het College om advies, nadat 
het College zich in een eerder stadium al kritisch had 
uitgelaten over de voorgenomen app. In zijn advies 
belichtte het College een breed mensen-
rechtenperspectief. De verschillende aandachtspunten 
van het College, waaronder de meertaligheid en digitale 
toegankelijkheid van de app, zijn meegenomen in het 
uiteindelijke ontwerp. 

Initiatiefwetsvoorstel tegen hatecrimes
Op 30 juni 2020 is het initiatiefwetsvoorstel hatecrimes 
van de Tweede Kamerleden Buitenweg (GroenLinks) 
en Segers (ChristenUnie) ter consultatie voorgelegd. 
De initiatiefnemers stellen voor om een algemene straf-
verzwaringsgrond in artikel 44bis van het Wetboek van 
Strafrecht te introduceren voor strafbare feiten die 
worden begaan met een discriminatoir oogmerk. 
Het College verwelkomt het initiatiefwetsvoorstel als een 

positieve stap richting het verhogen van de rechts-
bescherming voor slachtoffers van delicten met een 
discriminatoir oogmerk. Op deze manier zou de 
Nederlandse wetgeving nog beter voldoen aan de 
standaard die voortvloeit uit het EVRM. Het adviseert 
de initiatiefnemers evenwel om in de toelichting op het 
wetsvoorstel duidelijk aan te geven onder welke 
voorwaarden een discriminatoir oogmerk kan worden 
aangenomen. Op die manier wordt verhelderd wanneer 
een strafverhoging kan worden toegepast. De initiatief-
nemers hebben gevolg gegeven aan het advies, en de 
memorie van toelichting aangepast. Het College blijft de 
behandeling van deze initiatiefwet in de Kamer volgen.

Wijziging AWGB en Sr inzake seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit
Op 15 oktober 2020 heeft de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties het College gevraagd om 
advies over de wijziging van de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (AWGB) en het Wetboek van Strafrecht 
(Sr) ten aanzien van seksuele gerichtheid en gender-
identiteit. De regering wil onder meer de term ‘hetero- 
of homoseksuele gerichtheid’ in de AWGB en in het Sr 
vervangen door de term ‘seksuele gerichtheid’. Het 
College steunt de voorgestelde aanpassing van termen.
‘Seksuele gerichtheid’ is een inclusievere norm dan het 
huidige ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ en het 
maakt duidelijk dat de bescherming van de AWGB niet 
is beperkt tot heteroseksualiteit en homoseksualiteit. 
Hoewel het College niet direct een dwingende 
juridische noodzaak voor deze aanpassing ziet, 
ondersteunt het de wenselijkheid van een inclusievere 
wettelijke norm. Wel vraagt het College aandacht voor 
de reikwijdte en afbakening van het begrip ‘seksuele 
gerichtheid’. Op het moment van schrijven moet de 
regering het wetsvoorstel naar de Raad van State sturen 
voor advies, waarna ze haar voorstel kan indienen bij 
de Tweede Kamer. Het College zal de behandeling van 
het voorstel in de Tweede en Eerste Kamer volgen en 
zijn advies zo nodig aanvullen.

Observaties bij de toepassing van de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(Wiv 2017)
Het College heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt 
zijn observaties te delen met de Evaluatiecommissie 
Wiv 2017 die door het Kabinet is gevraagd de Wiv 2017 
te evalueren. Al eerder, in de fase van de totstand-
koming van de wet, uitte het College in twee brieven 
zijn zorgen over enkele mensenrechtelijke aandachts- 
en knelpunten. Uit de rapportages van de Commissie 
van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
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5. Brief aan de Vaste Commissie voor Koninkrijks-
relaties van de Tweede Kamer over detentiesituatie 
St. Maarten (16-6-2020);

6. Brief aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken in de Tweede Kamer over concept-initiatief-
wetsvoorstel strafbaarstelling leeftijdsdiscriminatie 
(26-6-2020);

7. Aanbiedingsbrief verkennend onderzoek naar de 
situatie van mensen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke beperking (22-7-2020);

8. Brief aan de Vaste Tweede Kamercommissie t.b.v. 
rondetafelgesprek over Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19 (3-9-2020);

9. Brief aan de Tweede Kamercommissie omtrent 
Wet seksuele misdrijven (25-9-2020);

10. Brief aan minister Slob omtrent wijziging 
Leerplichtwet 1969 (9-10-2020);

11. Brief advies wetsvoorstel gelijke beloning 
(3-11-2020);

12. Brief aan minister Blok, minister Dekker en 
minister Ollongren over onafhankelijkheid en 
effectiviteit van Europese mensenrechteninstituten 
en de Poolse Ombudsman (9-11-2020);

13. Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 
dr. K. Arib, naar aanleiding van de jaarlijkse monitor 
over de naleving van het VN-verdrag handicap in 
Nederland (3-12-2020);

14. Brief aan minister Van Ark naar aanleiding van de 
jaarlijkse monitor over de naleving van het 
VN-verdrag handicap in Nederland (3-12-2020);

15. Brief aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken voor het Algemeen Overleg Discriminatie 
(16-12-2020).

In het kader van de advisering en aanbevelingen heeft 
het College verder regelmatig contact met verantwoor-
delijke ambtenaren op de verschillende departementen.

(CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegd-
heden (TIB) over de uitvoeringspraktijk van de Wiv 
2017 blijkt dat niet al deze zorgen zijn weggenomen. 
In het eindrapport van de Evaluatiecommissie zijn de 
belangrijkste aanbevelingen van het College over-
genomen en wordt er veelvuldig gerefereerd aan inter-
nationale mensenrechtenverplichtingen. 

Advies bij initiatief van de Europese 
Commissie voor een Richtlijn over 
loontransparantie 
In het kader van het voornemen van de Europese 
Commissie om een bindende Europese Richtlijn op te 
stellen over beloningstransparantie, heeft het College 
de Commissie geïnformeerd over de loonsituatie in 
Nederland. In zijn brief van februari 2020 aan de 
Europese Commissie onderstreepte het College het 
belang van het wettelijk verankeren van loontrans-
parantie in Nederland.

Initiatief Europese Commissie 
gendergerelateerd en huiselijk geweld
Het College heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
de Europese Commissie te informeren over de 
mogelijke toegevoegde waarde van een EU-regeling 
over gendergerelateerd en huiselijk geweld. Via een 
consultatieprocedure heeft het College op 12 januari 
2021 de Commissie laten weten dat een regeling op 
EU-niveau bestaande normen, beleid en praktijk kan 
versterken. 

Brieven aan regering en parlement
Het College informeerde het parlement met de 
volgende vijftien brieven:
1. Brief aan Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap over wetsvoorstel burgerschap in 
funderend onderwijs (13-1-2020);

2. Brief aan voorzitter Buitenweg van de tijdelijke 
commissie Digitale Toekomst van de Tweede 
Kamer over het strategische programma 
Digitalisering en mensenrechten van het College 
voor de Rechten van de Mens (12-2-2020);

3. Brief aan Vaste Commissie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport – input Algemeen Overleg Kinder-
mishandeling en huiselijk geweld (19-3-2020);

4. Brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer over 
mensenrechteneducatie in het mbo (2-6-2020);
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Wetsvoorstel seksuele 
misdrijven

In het voorjaar van 2020 ging het Voorontwerp wetsvoorstel seksuele 
misdrijven in consultatie. Met deze aanpassing van het Wetboek van 
Strafrecht wilde minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) de 
strafrechtelijke bescherming tegen onvrijwillige seks uitbreiden. 
Een belangrijke stap vooruit vond ook het College.

In een wetgevingsadvies pleitte het College er wel voor dat de voor-
gestelde wetsbepalingen over seksuele handelingen tegen de wil één 
delict zouden vormen. In het voorontwerp werd onderscheid gemaakt 
tussen verkrachting en ‘seks tegen de wil’. Verder adviseerde het 
College de minister te verduidelijken wat onder seksuele intimidatie in 
de openbare ruimte moest worden verstaan en ging het in zijn advies in 
op wat nodig is om maatschappelijke normen over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te veranderen.

In november 2020 heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd 
het wetsvoorstel aan te passen. Die aanpassingen lijken goed aan te 
sluiten op de aanbevelingen die het College heeft gedaan.

Uitgelicht 
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Tabel 3: Contacten met de Front office

Mensenrechten Overige Totaal

Gelijke behandeling Andere mensenrechten

2014 1.790 543 290 2.623

2015 2.150 568 378 3.096

2016 3.143 415 372 3.930

2017 4.259 762 402 5.423

2018 3.168 1.050 365 4.583

2019 3.529 904 297 4.730

2020 2.723 566 292 3.581

Voorlichten

Het College geeft voorlichting over mensenrechten 
door vragen te beantwoorden en campagnes en 
bijeenkomsten te organiseren. 

Front office
De Front office is het eerste aanspreekpunt voor 
iedereen met vragen en meldingen over mensenrechten 
en discriminatie. De juridisch medewerkers van de 
Front office registreren 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 
Persoonsgegevens (AP) of een antidiscriminatiebureau. 

In 2020 behandelde de Front office in totaal 
3.581 vragen en meldingen. Dat is minder dan de jaren 
daarvoor. Hiervoor zijn twee verklaringen. In de eerste 
plaats ontving de Front office in 2019 bijna 
600 zogenoemde bulkmeldingen, vooral over de 
Nashville-verklaring. Zulke massale meldingen 
bleven uit in 2020.

De belangrijkste verklaring is het effect dat de corona-
crisis had op het werk bij het College. Vanaf medio 
maart heeft de Front office beduidend minder telefoni-
sche meldingen en vragen gekregen. In verband met de 

coronacrisis werken de juridisch medewerkers van 
de Front office vanuit huis. De telefooncentrale was 
aan vankelijk niet ingesteld op de mogelijkheid om 
het telefonisch spreekuur vanuit huis te houden. 
De juridisch medewerkers konden alleen bereikt 
worden via terug belverzoeken. Vanaf begin mei was 
het spreekuur weer dagelijks bereikbaar tussen 10 uur 
en 16 uur. Begin september is het telefonisch spreekuur 
vanwege per sonele onderbezetting gedeeltelijk open-
gesteld van 10 uur tot 13 uur. In het eerste kwartaal 
2021 zal het spreek uur weer op de normale openings-
tijden bereikbaar zijn. 

 Mijn vriendin die samen met een aantal 

collega’s hetzelfde werkt doet, krijgt veel minder 

betaald. Zij is een van de langst werkende in het 

bedrijf. De collega’s praten over salaris en zij 

blijkt gemiddeld 300 euro minder te verdienen 

dan haar collega’s. Zij heeft dit al een aantal keer 

aangegeven, maar eerst zei haar leiding gevende 

dat het niet waar was en vervolgens na bewijs te 

hebben geleverd zou het recht getrokken worden. 

Dit speelt al 2 jaar, maar buiten de jaarlijkse 

verhoging is er nog niks gebeurd. Hoe kan zij 

krijgen waar ze recht op heeft? 
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In de loop van 2017 is de indeling van contacten 
met de Front office in categorieën, aangepast. 
Vragen en meldingen over discriminatiekwesties zijn 
vanaf die tijd ook handmatig in de categorie ‘gelijke 
behandeling en mensenrechten’ ondergebracht. 
Omdat dit niet altijd consequent gebeurde en er veel 
overlap is, zijn met in gang van 2021 de categorieën 
‘gelijke behandeling’ en ‘gelijke behandeling en 
mensenrechten’ met terugwerkende kracht samen-
gevoegd tot de categorie ‘gelijke behandeling’. 
Deze categorie omvat dus vragen en meldingen die 
tot de terreinen behoren waarop het College oordelen 
op basis van de gelijkebehandelingswetgeving kan 
uitbrengen, maar ook discriminatie kwesties die 
buiten de reikwijdte van deze wetgeving vallen, 
bijvoorbeeld omdat ze over ander eenzijdig over-
heidshandelen gaan dan het bieden van sociale 
bescherming. Of omdat ze gaan over discriminatoire 
uitingen in de media. Overigens hebben discriminatie-
kwesties vaak (indirect) ook te maken met andere 
mensenrechten: bij discriminatie gaat het vaak om 
ongerechtvaardigde verschillen in de mate waarin 
andere mensenrechten – bijvoorbeeld sociale rechten 
– worden gerealiseerd of ongerechtvaardigde 
verschillen in de mate waarin mensen worden 
belemmerd om andere mensenrechten uit te oefenen. 

 Op dit moment zijn er maatregelen van 

kracht in verband met corona. Hierbij wordt 

geen enkele rekening gehouden met mensen 

met een beperking. Mensen die afhankelijk 

zijn van een begeleider worden compleet 

buitengesloten. Nu de regels weer langzaam 

versoepelen, merk je dat ze weer geen 

rekening houden met deze mensen. Veel 

mensen met een handicap kunnen geen 

anderhalve meter afstand houden. Zij hebben 

iemand naast zich nodig. 

Mijn dochter heeft een ernstige meervoudige 

beperking. Ze is 23 jaar, maar functioneert op 

een leeftijd van 12 maanden. Alleen met mij 

mag zij nog naar buiten, omdat we op het-

zelfde adres wonen. Normaal heeft zij veel 

begeleiding die met haar op pad gaat. Met alle 

huidige regels staat ze nu helemaal buiten de 

samenleving. 

Gelijke behandeling

Top 3 
Vragen en meldingen over gelijke behandeling  
in 2020:

Het College ontving in 2020 de meeste vragen en 
meldingen over discriminatie op grond van handicap 
of chronische ziekte, ras en geslacht. 

 Door de Belastingdienst ben ik jarenlang 

extra gecontroleerd, vernederd en onbeschoft 

behandeld. Mijn bezwaren werden niet 

behandeld. Ben mede door hun voorin-

genomenheid heel erg in de problemen 

gekomen. Terugbetalingen opgelegd ik denk 

alleen omdat ik niet in Nederland geboren ben. 

Daardoor werd ervan uitgegaan dat ik 

fraudeerde en zit ik met psychische klachten 

en hoge schulden. 

Van het totale aantal meldingen over gelijke behan-
deling, waarbij sprake was van een of meerdere 
gronden, ging 36 procent over de grond handicap of 
chronische ziekte. In 2019 was dit 31 procent. In 2020 
waren er 199 minder meldingen. Veel van de meldingen 
hadden te maken met de coronamaatregelen, die 
mensen met een beperking extra raakten. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om meldingen over de mondkapjesplicht 
en de verplichting om alleen en/of met een 
winkelwagen of mandje te winkelen. 
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Van de meldingen over gelijke behandeling had 
27 procent betrekking op de grond ras. In 2019 was dit 
16 procent. Deze toename houdt verband met demon-
straties van de Black Lives Matter-beweging, die vanaf 
1 juni ook in Nederland zijn gehouden. Vanaf die tijd 
ziet het College een beduidende toename in het aantal 
meldingen over racisme en discriminatie. Van de 
binnengekomen meldingen over de grond ras gaan 
208 meldingen over arbeid, waarvan 114 over arbeids-
omstandigheden (bejegening en intimidatie). Het gaat 
hierbij veelal om meldingen over discriminatie op de 
werkvloer, waarbij soms direct wordt verwezen naar 
iemands afkomst. Soms betreft het meer subtiele 
discriminatie: de enige werknemer met een getinte 
huidskleur of niet-Westerse achtergrond wordt buiten-
gesloten of krijgt de vervelende klusjes toebedeeld. 

 Mijn vader woont sinds ruim een jaar in een 

verpleeghuis. Hij is al ruim 8 jaar ziek en is tot 

aan zijn verpleeghuisopname toe altijd liefdevol 

door mijn moeder verzorgd. Mijn vader kan 

niks meer. Is 100 % afhankelijk van zorg. Elke 

middag (voor corona) komt mijn moeder bij 

hem. Dan neemt ze hem mee bijvoorbeeld voor 

een wandeling. Maar sinds de verpleeghuizen 

op slot zijn gegaan, geldt ook voor mijn moeder 

dat ze niet meer naar mijn vader kan. En mijn 

vader eenzaam zijn dagen slijt. 

Nu heeft de regering 19 mei verruiming van 

de bezoekregels in verpleeg huizen afgekondigd. 

Voorzichtige blijdschap voelden wij. Maar wat 

een teleurstelling! Mijn moeder mag 1x in de 

week een uurtje komen. Niet op de afdeling 

maar in het restaurant en op veilige afstand. 

Verder hoor ik heel veel schrijnende verhalen. 

Vrijwilligers die wel mogen wandelen maar eigen 

familie niet. De pedicure van het huis die wel 

mag komen, maar ik als dochter (ik ben medisch 

pedicure) niet! Wat zegt de wet hierover? 

Dit is toch niet meer humaan? Natuurlijk 

moesten de verpleeghuizen dicht. Maar dit 

heeft nu toch veel te lang geduurd? 

Het aantal binnengekomen meldingen over de grond 
geslacht is gedaald ten opzichte van 2019, van 
34 procent naar 23 procent. Het merendeel van deze 
meldingen (55%) had betrekking op zwangerschaps -
discriminatie, in absolute aantallen ongeveer evenveel 
als in 2019.

Andere mensenrechten

Top 3 
vragen en meldingen over andere mensenrechten 
dan gelijke behandeling in 2020:

In 2020 zijn er in totaal 566 vragen en meldingen 
over andere mensenrechten dan gelijke behandeling 
geregistreerd. Een vraag kan betrekking hebben op 
meerdere onderwerpen en wordt in die gevallen op 
meerdere onder werpen geregistreerd. De meeste 
vragen en meldingen gingen over privacy, huwelijk en 
gezin, behoorlijke levensstandaard, en lichamelijke en 
geestelijke integriteit. Relatief veel vragen (17%) waren 
er ook over mobiliteit en bewegingsvrijheid. Dat kan te 
maken hebben met de coronacrisis.

Aantal categorieën van meldingen verder 
toegelicht
Uit alle meldingen en vragen bij de Front office wordt 
een aantal categorieën toegelicht.

Corona-gerelateerde meldingen 
Vanaf februari heeft de Front office verhoudingsgewijs 
veel meldingen ontvangen die verband houden met de 
coronacrisis. In totaal zijn daarover 468 meldingen 
binnengekomen. Het onderwerp van deze meldingen 
loopt zeer uiteen. 

Zo kwamen er in februari achttien meldingen binnen 
over het zogenoemde corona-carnavalslied. Dat lied 
werd als racistisch ervaren jegens Chinese mensen.
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 Ik voel mij en menig ander met mij 

gediscrimineerd, omdat ik op de wachtlijst sta 

voor een operatie. Deze operatie gaat niet door 

en van vele andere mensen ook niet omdat 

artsen, ziekenhuizen e.d. alleen nog maar met 

corona bezig zijn. Het is discriminerend dat 

mensen met corona wel geholpen worden en 

niet mogen overlijden, terwijl mensen met 

kanker en hartproblemen e.d. die ook 

levensbedreigend zijn moeten wachten om 

geopereerd te worden. Die mogen dus wel 

overlijden? Dat is toch niet normaal? En zeer 

discriminerend.  

Vanaf de invoering van de coronamaatregelen medio 
maart ontving de Front office hierover meldingen. 
Naarmate de maatregelen langer duurden, nam het 
aantal meldingen toe. De meldingen lopen uiteen, 
maar ze hebben vooral betrekking op de inperking van 
vrijheden als gevolg van de getroffen maatregelen.

Over de maatregelen in verpleeghuizen en instellingen 
kreeg het College 53 meldingen. Het grootste deel 
daarvan had betrekking op het bezoekverbod in 
verpleeghuizen voor ouderen. De meldingen gingen 
verder over maatregelen in andere instellingen 
(begeleid wonen, instellingen voor mensen met 
een beperking), en hadden betrekking op het gebrek 
aan toezicht op het handelen van de instellingen 
en het gebrek aan maatregelen voor het personeel, 
zoals onvoldoende beschermingsmiddelen ter 
beschikking stellen. 

Andere corona-gerelateerde meldingen betroffen de 
verdeling van IC-bedden bij een tekort, het stoppen van 
(thuis)zorg of huisbezoeken in de GGZ, geannuleerde 
ziekenhuisafspraken, het sluiten van de grenzen tussen 
Nederland en België waardoor mensen hun familie niet 
kunnen zien, mensen met een beperking die niet met 
een begeleider een winkel in mochten of geen gebruik 
konden maken van het openbaar vervoer. Ook ontving 
het College een aantal meldingen over het gebrek aan 
testmateriaal voor mensen in vitale beroepen buiten de 
zorg en de monopoliepositie van de fabrikant van test-
materiaal. Vanaf eind april ontving de Front office ook 
meldingen over de voorwaarden die zijn gesteld aan de 
noodhulp voor ondernemers (niet beschikbaar voor 
ondernemers met AOW of met vaste lasten onder een 
bepaald bedrag). 

Vanaf juni heeft de Front office 52 meldingen binnen-
gekregen over de Tijdelijke wet covid-19 (spoedwet). 
De meldingen gingen onder meer over het advies van 
het College over de spoedwet, dat op 4 juni was 
gegeven. Verder spraken melders zich uit tegen de 
hoge boetes die in de spoedwet waren opgenomen. 
Ook stelden melders dat er een internetconsultatie 
over de spoedwet gehouden had moeten worden. 

 Op de dag dat ik begonnen ben bij bedrijf X, 

werd er een opmerking gemaakt dat donkere 

mensen altijd wat harder moeten werken. Dit 

vond ik al een rare opmerking. Na er 2 weken 

gewerkt te hebben, werd er toen ik de fabriek 

in kwam een opmerking gemaakt dat ze me 

niet kunnen ‘zien’, alleen mijn gekleurde polo. 

Deze opmerking heb ik voor lief genomen, 

omdat ik in de coronatijd thuis heb gezeten en 

eindelijk weer werk heb. Helaas bleef er 

discriminatie en zeiden ze tegen me ‘die vieze 

k*nk*r zwarten kunnen niks’. Ik heb gevraagd 

aan de man waarom hij deze opmerking 

maakte. Hij gaf aan dat het de waarheid was 

en wij ‘zwarte’ mensen niks kunnen. Ik was 

zeer teleurgesteld dat niemand ingreep en ben 

overstuur naar huis gegaan. 

Het College ontving verder 60 meldingen die verband 
hielden met vaccinatie tegen corona. Melders waren 
onder meer bang voor een vaccinatieverplichting of 
bang dat gevaccineerden bepaalde privileges zouden 
krijgen. 

Over de mondkapjesplicht waren er 164 meldingen. 
Daarvan hadden 91 betrekking op het niet kunnen 
dragen van een mondkapje in verband met een 
beperking, als gevolg waarvan men de toegang tot 
een winkel kon worden ontzegd. Verder waren 
48 meldingen afkomstig van mensen die het principieel 
niet eens zijn met de maatregel. De overige meldingen 
waren afkomstig van mensen die van hun werkgever 
een mondkapje moesten dragen, terwijl ze dit vanwege 
een beperking niet konden. 
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die in 2021 op verzoek aan scholen kunnen worden 
gegeven. Een aantal Front office-medewerkers leidt 
externe trainers op, die de training Selecteren zonder 
vooroordelen verzorgen (zie hoofdstuk Onderwijs, 
pagina 48). Daarnaast geven zij bij diverse organisa-
ties voorlichting over deze training. 

 In ons appartementencomplex woont een 

mevrouw die afhankelijk is van haar scoot-

mobiel. Nu moet ze haar scootmobiel, die ze 

naast haar voordeur zet, opladen via het 

openstaande raam. Onze buurt is best 

crimineel. De woningcorporatie stelt zich op 

het standpunt dat de scootmobiel gestald moet 

worden in de berging. Dit is voor mevrouw 

echter te ver lopen. Terwijl daar voldoende 

mogelijkheden voor zijn is de woningcorporatie 

niet bereid een oplaadvoorziening bij haar 

voordeur te maken, zodat onze mede-

bewoonster gewoon in ons appartementen-

gebouw kan blijven wonen. 

Campagnes 
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, voert het 
College brede publiekscampagnes die zich telkens op 
andere onderwerpen en doelgroepen richten.

IEDEREEN-campagne
Om te zorgen dat mensen zich beter bewust zijn van 
welke mensenrechten ze hebben gebruikt het College 
de ‘IEDEREEN-campagne’ als een rode draad in zijn 
communicatie. De campagne wordt ingezet om op 
bepaalde dagen die mensenrechten onder de aandacht 
te brengen die bij een specifieke dag horen, zoals 
Internationale Vrouwendag of de Internationale Dag 
tegen Racisme en Discriminatie. De hoofdboodschap 
van de campagne is steeds: IEDEREEN heeft mensen-
rechten. Deze boodschap wordt steeds aangepast aan 
het specifieke thema. Op de Internationale Dag van de 
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op 25 november 
2020 was de slogan bijvoorbeeld: ‘IEDEREEN heeft 
recht op bescherming tegen (huiselijk) geweld’.

Meldpunt Goed Toegankelijk
Op 14 mei 2020 lanceerde het College het meldpunt 
Goed Toegankelijk. Mensen met een beperking en 
ondernemers konden op dit platform problemen met 
toegankelijkheid delen, maar ook oplossingen daarvoor. 

Meldpunt Goed Toegankelijk
Omdat mensen met een beperking vanwege de corona-
maatregelen nog meer obstakels ervaren in de toegan-
kelijkheid van goederen en diensten, en tegelijkertijd 
ook ondernemers door de coronamaatregelen worden 
getroffen, heeft het College op 14 mei 2020 voor de 
duur van een maand het meldpunt Goed Toegankelijk 
geopend. In totaal zijn er 147 meldingen bij het 
meldpunt binnengekomen (zie ook Hoogtepunten 
en Toezicht VN-verdrag handicap 2020).

Wet zorg en dwang
In januari zijn er 29 meldingen bij de Front office 
binnengekomen over de Wet zorg en dwang (WZD) 
en de Wet verplichte GGZ (WVGGZ). De WZD is in 
1 januari 2020 in werking getreden. De meldingen 
gingen over het verschil tussen beide wetten, waarbij de 
rechter vanuit de WVGGZ de bevoegdheid heeft om te 
beslissen over onvrijwillige zorg voor mensen met een 
psychiatrische aandoening, terwijl deze beslissings-
bevoegdheid bij mensen met een verstandelijke 
beperking vanuit de WZD is toegekend aan een zorg-
medewerker op mbo-niveau 3. 

 Ik ben geweigerd bij de supermarkt omdat ik 

geen mondkapje op kan wegens medische 

problemen. Ik ben ook geweigerd bij een andere 

supermarkt, ook vanwege het niet dragen van 

het mondkapje. Ik laat nu tegen kosten mijn 

boodschappen maar thuisbezorgen. 

Toeslagenaffaire 
Sinds december heeft het College in 2020 in totaal 
33 meldingen ontvangen die verband houden met 
de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Door de 
aandacht voor de toeslagenaffaire zijn er ook 
meldingen binnengekomen die hieraan gerelateerd 
zijn, zoals meldingen over etnisch profileren door 
gemeenten en extra controles bij de aangifte 
inkomstenbelasting. 

Voorlichting, presentaties en training
De medewerkers van de Front office geven ook voor-
lichting op scholen, verzorgen presentaties en voeren 
gesprekken met organisaties. Als gevolg van de corona-
crisis zijn veel van deze externe activiteiten en 
gastlessen uitgesteld of afgezegd. De medewerkers 
van de Front office hebben in de tweede helft van 
2020 online gastlessen voor het onderwijs ontwikkeld, 
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Via de communicatiekanalen van relevante belangen- 
en werkgeversorganisaties en een online campagne 
op Facebook, LinkedIn, Twitter en Google vroeg het 
College aandacht voor dit meldpunt. Daarnaast werd 
door diverse nieuwskanalen aandacht besteedt aan 
het meldpunt. Het College ontving uiteindelijk 
147 meldingen. Dit waren voornamelijk meldingen over 
problemen die mensen ervaren met toegankelijkheid. 

Toolbox Mensenrechten op school
Het College heeft als taak om te stimuleren dat 
docenten en schoolleiders aandacht hebben voor 
mensenrechten. Daarom ontwikkelde het College in 
2018 de toolbox Mensenrechten op School. In deze 
gratis toolbox kunnen onderwijsprofessionals 
middelen vinden om mensen- en kinderrechten stap 
voor stap vorm te geven binnen en buiten de klas, 
maar ook in een schoolbrede en structurele aanpak. 
Ondanks de coronacrisis als gevolg waarvan een groot 
deel van het schooljaar online onderwijs is gegeven, 
is de toolbox in 2020 zo’n 400 keer aangevraagd. 
De aanvragers zijn vooral onderwijsprofessionals 
van basis- en middelbare scholen.

MensenrechtenMens
De titel MensenrechtenMens is een jaarlijks terug-
kerende prijs die wordt uitgereikt op 10 december: 
de Internationale Dag van de Mensenrechten. Met deze 
prijs geeft het College aandacht aan mensen en organi-
saties die zich inspannen voor mensenrechten. In 2020 
stond de prijs in het teken van stemrecht en jongeren. 
Tijdens een online evenement werd de 
MensenrechtenMens-prijs uitgereikt aan Laura van 
Beek voor haar inzet om jongeren te enthousiasmeren 
voor de politiek. Met een online campagne gaf het 
College meer bekendheid aan de prijs en de genomi-
neerden. Om jongeren meer bij het College en deze 
prijs te betrekken is daarbij voor het eerst gebruik 
gemaakt van mediakanaal Instagram. Dit is een groot 
succes gebleken. Zo was de best bekeken uiting tijdens 
deze campagne de video van de top 3 genomineerden 
op Instagram (voor meer informatie over de 
MensenrechtenMens zie pagina 53).

Website
De website van het College is een belangrijke bron van 
informatie over mensenrechten met ongeveer 40.000 
unieke bezoekers per maand. Bezoekers vinden hier 
uitleg en informatie over mensenrechten en discri-
minatie. De website geeft ook een toelichting op de 
procedures bij het College: hoe je misstanden kunt 
melden of een discriminatieklacht kunt indienen. 
Professionals krijgen handvatten om mensenrechten 

te herkennen en te bevorderen in hun werk. Op die 
manier draagt de website bij aan voorlichting en 
bewustwording over mensenrechten. Via de dossiers 
en publicaties deelt het College verdiepende kennis 
over mensenrechten. 
De website van het College voldoet aan de toegankelijk-
heidseisen van Stichting Accessibility voor mensen met 
een beperking. In 2020 heeft Stichting Accessibility een 
hercontrole uitgevoerd met als uitkomst dat het College 
het Waarmerk Drempelvrij.nl heeft behouden. In 
verband met de toegankelijkheid heeft het College op 
zijn website bij een aantal belangrijke publicaties 
video’s in de Nederlandse Gebarentaal gepubliceerd.

Webdossier Corona en mensenrechten
Als gevolg van de coronacrisis hebben allerlei mensen 
veel vragen over de beperkingen van vrijheidsrechten. 
Om iedereen, zowel professionals als het brede 
publiek, hierover goed voor te lichten, maakte het 
College in 2020 het websitedossier ‘Coronavirus en 
mensenrechten’. In dit webdossier worden alle vraag-
stukken over het coronavirus en de impact op 
mensenrechten behandeld. Voorbeelden zijn: IC-triage 
en mensenrechten, de coronavaccinatie, avondklok en 
de mensenrechtelijke grenzen van de mondkap-
jesplicht. Dit webdossier is breed toegankelijk 
gemaakt door het ook aan te bieden in eenvoudige 
taal en in Nederlandse Gebarentaal.

Presentaties en lezingen 
Op symposia en bij evenementen geeft het College 
voorlichting over mensenrechten door lezingen, 
presentaties en workshops te verzorgen. In 2020 gaf 
het College in totaal 30 keer een inhoudelijke bijdrage 
in de volgende categorieën:
	■ (internationale) werkbezoeken/delegaties (totaal 4)
	■ presentaties/workshops/overige inhoudelijke 

bijdragen (totaal 26)

Als gevolg van de implementatie van de corona-
maatregelen medio maart 2020 zijn meerdere 
evenementen geannuleerd, tot nader order uitgesteld 
of in een digitale vorm gegoten. In vergelijking met 
2019 heeft het College dan ook significant minder voor-
lichting kunnen geven door middel van presentaties, 
lezingen en het ontvangen van delegaties. Voorafgaand 
aan de invoering van de coronamaatregelen heeft het 
College onder meer een delegatie ontvangen in het 
kader van het Dutch Visitors Programma van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Qua presentaties heeft het College in 2020 zeer diverse 
(online) bijdragen geleverd. Zo heeft het College voor 
de SER en het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
presentaties verzorgd over de ‘National Baseline 
Assessment’, de stand van zaken van Nederlandse 
wetgeving en beleid over (internationaal) maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen en over bedrijven en 
mensenrechten. Aan het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties werd het onderzoek 
‘Toezicht op het gebruik van algoritmen door de 
overheid’ gepresenteerd.

Voor het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg 
(NCOJ) verzorgde het College een bijdrage aan de start-
conferentie Naar Inclusiever Onderwijs. Het College 
heeft presentaties gegeven tijdens de seminars ‘Tien 
jaar EU-Grondrechtenhandvest. Al van toegevoegde 
waarde voor de Nederlandse rechtspraktijk?’ en 
‘Human rights in the Dutch Caribbean: ten years after 
10-10-10’ van het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM). Op het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel 2020 verzorgde het College voor 
een grote groep HR-professionals en salarisadministra-
teurs een lezing over gelijke rechten bij werving en 
beloning. Het College nam ook deel aan een rondetafel-
conferentie georganiseerd door het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) over 
Predictive Policing. 

Voorzitter Adriana van Dooijeweert nam in 2020 deel 
aan verschillende debatten en panelgesprekken en gaf 
diverse speeches en presentaties. Zo was zij diverse 
malen te gast als Spraakmaker in het Radio 1 
pro gramma ‘Spraakmakers’ en heeft daar gesproken 
over verschillende onderwerpen, waaronder de effecten 
van de coronamaatregelen op mensenrechten. 
Daarnaast lanceerde het College op de Internationale 
Dag van de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op 
25 november een gids over mensenrechten in de 
vrouwenopvang. Voorzitter Adriana van Dooijeweert 
reikte deze gids uit aan de voorzitter van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daaropvolgend 
hebben beleidsadviseurs van het College de gids 
inhoudelijk gepresenteerd aan diverse stakeholders, 
waaronder gemeenten en vrouwenopvangorganisaties. 
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Uitgelicht 

Podcastserie: Het Vraagstuk

Het College lanceerde in 2020 zijn eerste podcastserie ‘Het Vraagstuk’. 
In deze podcastserie wordt iedere maand antwoord op een complex 
vraagstuk over mensenrechten in de praktijk behandeld. In iedere aflevering 
wordt een collegelid, deskundige uit het veld en een ervaringsdeskundige 
geïnterviewd over het vraagstuk. In 2020 maakte het College een podcast 
over de risico’s en kansen van algoritmes en over de impact van de 
coronamaatregelen op mensenrechten. Via een online campagne wordt de 
podcastserie breed onder de aandacht gebracht. In 2021 zal het College 
diverse podcasts publiceren.
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Onderwijs

Onderwijs over de rechten van de mens stimuleren 
en coördineren is een belangrijke wettelijke taak van 
het College. 

Mensenrechteneducatie
Mensenrechteneducatie krijgt vorm in verschillende 
activiteiten van het College, zoals de training Selecteren 
zonder vooroordelen en voorlichting over mensen-
rechten, via bijvoorbeeld gastlessen aan scholieren en 
studenten en inhoudelijke presentaties en lezingen 
(zie hoofdstuk Samenwerken). Daarnaast liep er de 
afgelopen vier jaar een specifiek strategisch 
programma, Mensenrechten op School, dat zich richtte 
op de toepassing van mensenrechten op school. In 
2020 liep de termijn van dit strategische programma af. 

In 2020 heeft het College contacten onderhouden met 
de belangrijkste stakeholders op het terrein van 
mensenrechteneducatie en burgerschapsonderwijs 
voor het basis- en voortgezet onderwijs, zoals het 
Platform Mensenrechteneducatie, het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de 
VO-raad, SLO, Stichting School en Veiligheid, Alliantie 
Burgerschap, en met enkele geïnteresseerde uitgevers 
en aanbieders van lesmateriaal. 

Ook is in januari een brief uitgegaan naar de Vaste 
Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW), vanwege de Kamerbehandeling van de Wet 
burgerschapsonderwijs. In juni heeft het College de 
minister van OCW en de vaste Kamercommissie van 
OCW een brief geschreven over mensenrechten in 
het burgerschapsonderwijs door mbo-instellingen 
(zie hoofdstuk Adviseren). Dit advies is gebaseerd 
op de resultaten van een verkennend onderzoek dat 
het Expertisecentrum voor onderzoek en kennis-
verspreiding (ECBO) heeft uitgevoerd.

Ten slotte bleef er interesse bestaan in de Toolbox 
Mensenrechten op school. De toolbox is ontwikkeld 
door het College, het Platform Mensenrechteneducatie 
en enkele andere stakeholders en werd in 2020 bijna 
400 keer besteld.
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Vergroten kennis studenten en leerlingen
Het College ontvangt regelmatig groepen studenten 
die meer willen weten over mensenrechten en/of een 
zitting willen meemaken. Voorafgaand aan de invoering 
van de coronamaatregelen, ontving het College een 
aantal groepen van diverse hogescholen en universi-
teiten. Ook verzorgde het College presentaties of gast-
colleges. In totaal leverde het College op deze manier 
zes keer een bijdrage aan het vergroten van kennis van 
studenten over mensenrechten. Als gevolg van de 
coronamaatregelen is een aantal presentaties en/of 
gastcolleges geannuleerd of uitgesteld.

Training Selecteren zonder vooroordelen
Om organisaties te helpen discriminatie bij werving en 
selectie tegen te gaan heeft het College in 2013 de 
training Selecteren zonder vooroordelen ontwikkeld. 
Deze training sluit ook aan bij de wettelijke taak van 
het College om voorlichting te geven op het gebied van 
gelijke behandeling. Dit is een waardevolle aanvulling 
op het oordelenproces, doordat al aan het begin van 
werving- en selectieprocedures aandacht wordt 
besteed aan stereotypering die kan resulteren in 
discriminatie: voorkomen is beter dan genezen. 
De trainingen worden verzorgd door externe trainers. 
Zij maken gebruik van de methodieken en materialen 
die het College heeft ontwikkeld. 

De (verzorging van de) training wordt door het 
College gecoördineerd, geëvalueerd en doorontwikkeld.
In 2020 is er in totaal bij 26 werkgevers getraind, en 
zijn 2 lezingen gegeven over het onderwerp. Bij 
sommige werkgevers was er sprake van meerdere 
trainingen. Er zijn onder meer trainingen gegeven bij 
de gemeenten Oss, Arnhem, Amsterdam, Almere, 
Zaanstad en Eindhoven, en bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Buitenlandse Zaken, en Financiën. Door de 
coronamaatregelen bleken fysieke trainingen niet 
mogelijk en zijn geplande trainingen uitgesteld of 
afgezegd. In de zomer is een online variant ontwikkeld, 
waarna de trainingen verder online zijn gegeven. 
In maart is een nieuwe trainingsvariant gelanceerd 
voor het selecteren van politieke ambtsdragers. In 
2020 werd deze verzorgd bij de provincie Brabant, 
de gemeente Harlingen en GroenLinks Utrecht. 
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Samenwerken

Het College heeft de wettelijke opdracht bij de 
uitvoering van zijn taken structureel samen te werken 
met overheidsorganisaties en het maatschappelijk 
middenveld, zowel in Nederland als internationaal. 
Behalve dat er in programma’s en projecten wordt 
samengewerkt met andere partijen, vinden ook gericht 
activiteiten plaats om netwerken en samenwerkings-
verbanden te versterken. 

Nationale samenwerking 
Om effectief te adviseren bij de ontwikkeling en 
evaluatie van wetgeving en beleid zijn goede contacten 
van belang. Het College onderhoudt daarom intensief 
contact met regering, parlement en overheidsorganen 
op nationaal en lokaal niveau, en met veel organisaties 
die actief zijn op het werkterrein. Ook investeert het 
College in structurele contacten met stakeholders en in 
kennisopbouw en -uitwisseling. Dat is nodig om 
effectief de naleving van mensenrechten te bevorderen 
en effectief kennis en bewustzijn over mensenrechten 
te vergroten.

Het College neemt selectief deel aan de vele bijeenkom-
sten die stakeholders organiseren: enerzijds om het 
netwerk op het brede terrein van de mensenrechten te 
onderhouden, anderzijds om informatie en kennis te 
halen en te brengen. In 2020 ontving het College 235 
uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten en 
congressen en ging hier 123 keer (inclusief 20 annule-
ringen) op in. Vanwege de invoering van de corona-
maatregelen zijn veel uitnodigingen geannuleerd en/of 
uitgesteld. Het College levert ook bijdragen aan 
verzoeken van nationale stakeholders en studenten, 
zoals vragenlijsten invullen en input leveren voor 
onderzoek. In 2020 heeft het College zes van dergelijke 
verzoeken in behandeling genomen. 

Internationale samenwerking 
Als nationale toezichthouder vormt het College een 
belangrijk onderdeel van de internationale infrastruc-
tuur 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 werkbezoeken van inter-
nationale delegaties. Zo is in januari een delegatie van 
het Bureau voor de Grondrechten van de Europese 
Unie (FRA) bij het College op bezoek geweest. Daarbij 
is gesproken over een FRA-onderzoek naar de situatie 
van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland.

ENNHRI en GANHRI
Het College is actief lid van het Europese netwerk van 
nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI), 
waar onder de Legal Working Group en sinds begin 2020 
ook de Core Group on Artificial Intelligence. Het College 
heeft ook deelgenomen aan verschillende bijeenkom-
sten van ENNHRI, waaronder in mei over de impact 
van coronamaatregelen op mensenrechten en in het 
najaar aan een serie van webinars over de effectieve 
implementatie van uitspraken van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens. 

Het College maakt ook deel uit van de Global Alliance 
of National Human Rights Institutions (GANHRI). 
Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert is plaats-
vervangend lid van het Subcommittee on Accreditation 
van GANHRI. 

Equinet
Verder neemt het College deel aan het Europese 
netwerk van gelijkebehandelingsorganen (Equinet). 
Via Equinet is het mogelijk om informatie over gelijke-
behandelingsthema’s in een Europees kader te ve rkrijgen 
en deel te nemen aan de juridische werk  groep met 
afgevaardigden van de Europese gelijkebehandelings-
organen. Hiernaast kunnen seminars en evenementen 
over gelijkebehandelingsthematiek worden bezocht en 
is het mogelijk om kennis uit te wisselen met andere 
Europese gelijkbehandelings instituten. Het College 
heeft onder andere (online) bijeenkomsten bijgewoond 
van de werkgroep Gender Equality en de werkgroep 
Law Equality. 
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Algemene activiteiten 
In 2020 heeft het College: 
	■ aanbevelingen van toezichthoudende organen 

aan Nederland en internationale jurisprudentie 
gemonitord, waaronder de GREVIO-rapportage van 
januari 2020;

	■ aan zestien onderzoeken van internationale 
instanties medewerking verleend, bijvoorbeeld door 
questionnaires in te vullen; 

	■ regelmatig deelgenomen aan (online) internationale 
bijeenkomsten. 

College behoudt A-status
Elke vijf jaar toetst het Subcommittee on Accreditation 
(SCA) van GANHRI in hoeverre nationale mensen-
rechteninstituten voldoen aan de maatstaven die de 
Verenigde Naties voor hen hebben vastgesteld, de 
zogenaamde Paris Principles. In het bijzonder de mate 
van onafhankelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol. 
Een mensenrechteninstituut dat volledig voldoet aan de 
maatstaven, krijgt de A-status. Een instituut dat gedeel-
telijk of niet voldoet, krijgt de B- respectievelijk de 
C-status. In 2014 verkreeg het College de A-status. 
Dit betekent dat het College volwaardig kan deelnemen 
aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en 
andere toezichthoudende organen van de VN.

In oktober 2019 leverde het College zijn Statement of 
Compliance in voor heraccreditatie door GANHRI. 
In februari 2020 legde het secretariaat van de SCA ter 
feitelijke controle een samenvatting voor aan het 
College. Het College heeft daarop een beperkt aantal 
correcties doorgegeven. Door de coronacrisis heeft 
de heraccreditatie langer op zich laten wachten. 
Medio december 2020 werden voorzitter en directeur 
van het College door de SCA telefonisch geïnterviewd, 
waarna de SCA op 23 december bekendmaakte de 
Board van GANHRI aan te bevelen dat het College 
de A-status behoudt. De SCA heeft daarbij drie 
aanbevelingen gedaan over de bevoegdheid van het 
College op Caribisch Nederland, het voorkomen van 
belangenverstrengeling en het garanderen van 
voldoende financiering. 
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Aansporen

De wet draagt het College op aan te sporen tot 
ratificatie, implementatie en naleving van internationale 
verdragen over mensenrechten en tot de opheffing van 
voorbehouden bij zulke verdragen. Verder moet het 
College aansporen tot implementatie en naleving van 
bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties 
over mensenrechten en tot naleving van Europese of 
internationale aanbevelingen over mensenrechten.

Het College volgt nationale ontwikkelingen over de nog 
niet geratificeerde internationale verdragen en het 
adviseert – indien opportuun – over de vraag welke 
regelgevende en organisatorische maatregelen nodig 
zijn (o.a. Optioneel protocol bij het VN-verdrag inzake 
de rechten van mensen met een beperking). Ten 
aanzien van Caribisch Nederland spoort het College het 
kabinet aan tot uitvoering van het Verdrag van Istanbul 
en het VN-verdrag handicap – net zoals het dat doet 
ten aanzien van Europees Nederland – en het geldig 
verklaren van het Optioneel protocol bij het VN-verdrag 
tegen Foltering (OPCAT). 

Tenuitvoerlegging Corallo-arrest 
In de zaak Corallo tegen Nederland (EHRM 9 oktober 
2018, nr. 29593/17) kwam het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens tot de conclusie dat de heer 
Corallo onder vernederende omstandigheden in de 
politiecellen van Sint Maarten gedetineerd was, in 
strijd met artikel 3 EVRM. Het Comité van Ministers 
van de Raad van Europa heeft besloten via de 
procedure voor intensief toezicht toe te zien op de 
naleving van dit arrest. 

Het College heeft in februari 2019 het Comité van 
Ministers geïnformeerd over de trage voortgang van 
de verbetering van de detentieomstandigheden. 
Het College benadrukte dat structurele verbetering 
van de detentiesituatie in Sint Maarten noodzakelijk 
is en dat zonder bijdrage van de Nederlandse regering 
er geen verbetering te verwachten is. In juni 2020 
informeerde het College de Vaste Kamercommissie 
Koninkrijks relaties daarover en spoorde die 
commissie aan om in het daaropvolgende debat 
aan te dringen op Nederlandse ondersteuning van 
de situatie in Sint Maarten.

Tenuitvoerlegging UWE-oordeel
Het College spoort de Nederlandse regering aan om 
het oordeel van het Europees Comité voor Sociale 
Rechten in UWE tegen Nederland (ECSR 6 december 
2019, nr. 134-2016) ten uitvoer te leggen. Het Comité 
oordeelde dat Nederland te weinig heeft gedaan om 
ervoor te zorgen dat vrouwen voor hetzelfde werk net 
zoveel verdienen als mannen. Het College had het 
Comité twee jaar eerder uitleg gegeven over de loon-
situatie in Nederland.

Het College heeft aandacht gevraagd voor het 
UWE-oordeel, nadat het eind juni 2020 openbaar was 
gemaakt. Daardoor is het oordeel in verschillende 
kranten en mediakanalen opgepakt. Naar UWE heeft 
het College ook verwezen in zijn brief van november 
2020 aan de Tweede Kamerleden over het wetsvoorstel 
‘gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband 
met de invoering van een certificaat als bewijs dat 
vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid 
van gelijke waarde’. Hoewel het wetsvoorstel bij kan 
dragen aan het verbeteren van loontransparantie, is 
het College kritisch over de wijze waarop het wetsvoor-
stel loondiscriminatie poogt tegen te gaan. In zijn brief 
van februari 2020 aan de Europese Commissie in het 
kader van het voornemen om een bindende Europese 
richtlijn op te stellen over beloningstransparantie, 
onderstreept het College het belang van het wettelijk 
verankeren van loontransparantie in Nederland 
(zie hoofdstuk Adviseren). 
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Uitgelicht 10 december 
MensenrechtenMens

De titel MensenrechtenMens werd dit jaar 
voor de derde keer uitgereikt. Met de prijs 
geeft het College aandacht aan mensen die 
zich inzetten voor mensenrechten. De prijs is 
een eretitel die de winnaar een platform geeft 
om meer bekendheid aan initiatieven en 
projecten te geven en het eigen netwerk te 
vergroten. In 2020 stond de prijs in het teken 
van stemrecht als mensenrecht en dan 
speciaal stemrecht van jongeren. Het College 
heeft zichzelf tot doel gesteld jongeren meer 
te betrekken bij het College en de 
mensenrechten, onder andere door 
versterking van het netwerk onder deze 
doelgroep.

Stemrecht van jongeren 
Stemrecht is fundamenteel voor de demo-
cratische samenleving. Daarom dient de 
overheid burgers in staat te stellen om dat 
recht effectief uit te oefenen. Denk daarbij aan 
het toegankelijk maken van de stemlokalen 
voor mensen met een beperking. Voor jongeren 
geldt dat zij minder vaak stemmen dan andere 
Nederlanders. Volgens onderzoek van 
ProDemos is gebrek aan kennis over politiek 
hier een belangrijke oorzaak van. Jongeren 
geven aan weinig interesse in de politiek te 
hebben en niet te weten op wie ze moeten 
stemmen. Verder leeft onder jongeren het 
gevoel dat zij geen invloed op de politiek 
kunnen uitoefenen en geen inbreng hebben in 
politieke besluiten, omdat die te ver van hen af 
staan. Voor het College voldoende aanleiding 
om initiatieven die hier succesvol verandering 
in brengen, in de schijnwerpers te zetten.

Winnaar  
Laura van de Beek (22) mag zich Mensen-
rechtenMens 2020 noemen. Ze zet zich 
volgens de jury op unieke wijze in om 
jongeren bij de politiek te betrekken, onder 
andere in haar functie als schaduw-raadslid 
voor de gemeente Hardenberg. De jury ‘vindt 
het bijzonder dat Laura als individu zoveel 
voor elkaar heeft gekregen. Ze heeft op een 
creatieve manier gezorgd voor contact tussen 
politici en jongeren, waarbij jongeren het 
voortouw konden nemen.’ In haar afwegingen 
heeft de jury niet alleen gekeken naar 
prestaties uit het verleden, maar ook naar 
wat Laura in de toekomst met de 
MensenrechtenMens-titel kan bereiken.

Andere genomineerden 
Andere genomineerden waren de Jongeren-
raad Westland, die onder meer samen met 
mbo-studenten een visie hebben opgesteld 
over het leven in de gemeente Westland en 
deze in de gemeenteraad hebben gebracht, 
en Tim Hofman (32), vanwege zijn inzet als 
programmamaker en medeoprichter van 
Coalitie-Y voor maatschappelijke kwesties 
onder jongeren.

Het evenement  
Zoals veel evenementen in 2020 moest ook 
de MensenrechtenMens-uitreiking groten-
deels online plaatsvinden. Vanuit de Flint in 
Amersfoort werd een programma van 
anderhalf uur live gestreamd. College-
voorzitter en jurylid Adriana van Dooijeweert 
introduceerde de MensenrechtenMens-prijs: 
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‘Men heeft met mensenrechten een 
associatie van ver weg en van verheven 
idealen. Terwijl het werk wat alle 
genomineerden doen in Nederland ook 
mensenrechtenwerk is. Het recht om te 
stemmen en het recht om verkozen te worden 
zijn niet vanzelfsprekend. We geven de titel 
MensenrechtenMens aan iemand die de 
verbinding weet te leggen tussen grote 
vraagstukken en het belang van jongeren.’

Onder leiding van presentatrice Samya 
Hafsaoui werden de top drie genomineerden 
geïnterviewd. Ook leverde minister Ollongren 
een bijdrage aan het programma door een 
vooraf opgenomen interview. Minister 
Ollongren: ‘Hoe meer jongeren meedoen, 
hoe meer verschil je maakt. We hebben veel 
jongeren, en hun stem maakt wel degelijk 
een verschil.’

Opbrengst en follow-up 
Het online evenement trok uiteindelijk 
ongeveer 110 deelnemers. Voor alle 
geïnteresseerden die het evenement niet 
konden bijwonen, heeft het College een 
aftermovie laten maken. Deze aftermovie 
betreft een compilatie van de belangrijkste 
onderdelen uit het programma en wordt in 
2021 gepubliceerd.

Met de MensenrechtenMens-prijs 2020 wilde 
het College jongeren meer betrekken bij het 
werk van het College en mensenrechten. Al in 
een vroeg stadium van de voorbereidingen 
voor het evenement werden jongeren en 
experts op het gebied van jongeren en 
stemrecht betrokken. Om jongeren ook online 
meer te betrekken bij het College en de 
MensenrechtenMens-prijs maakte het College 
naast de eigen website en social mediakanalen 
Facebook, LinkedIn en Twitter voor het eerst 
ook gebruik van Instagram. Facebook, LinkedIn 
en Twitter bereiken oudere doelgroepen. 
Instagram is erg populair onder 18-25-jarigen. 

In vervolg op de uitreiking van de Mensen-
rechtenMens 2020 zijn de drie genomineerden 
uitgenodigd voor een gesprek met minister 
Ollongren over hun ideeën om de bereidheid 
onder jongeren om te stemmen te vergroten. 
Dit gesprek vindt in 2021 plaats. Het College is 
in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
ook een partnerschap aangegaan met 
Jongerenambassadeurs. Deze Jongeren-
ambassadeurs zullen in samenwerking met het 
College een campagne opzetten om jongeren 
bewust te maken van het belang van stemmen. 
Ook gaan de Jongeren ambassadeurs 
meedenken over hoe jongeren structureler bij 
het College kunnen worden betrokken. 
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Kwaliteitszorg

Het College werkt continu aan de kwaliteit van zijn werk en maakt daarbij gebruik 
van de volgende procedures en mechanismen:

	■ De procedure van melding van een klacht tot het uitbrengen van een oordeel 
is beschreven in een werkwijzer.

	■ Tijdens juridische overleggen worden, naast relevante (inter)nationale 
jurisprudentie, ook de eigen oordelen op inhoud besproken.

	■ Er vindt altijd een rechtseenheid-check plaats op oordelen door een Collegelid 
dat zelf niet betrokken is bij het oordeel.

	■ Er vindt doorlopend klanttevredenheidsonderzoek plaats bij verzoekers en 
verweerders (met ingang van 1 januari 2019).

	■ Er is een klachtenregeling (voor de rapportage van de klachten in 2020, 
zie pagina 24).

	■ Projecten worden altijd opgestart op basis van een Plan van Aanpak, met een 
vast stramien, dat door het College dient te worden goedgekeurd.

	■ Projecten worden na afloop geëvalueerd om lering te trekken voor volgende 
projecten.

	■ Bij alle uitgaande correspondentie wordt het principe van (ten minste) 
vier ogen gehanteerd.

	■ Het opleidingsbeleid is erop gericht de kwaliteit van de taken te borgen of te 
verbeteren. Zo was er in 2020 bijvoorbeeld een training impactgericht werken 
voor beleidsadviseurs en een training voor de medewerkers van de Front office 
om online trainingen te ontwerpen en te faciliteren.
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5. Organisatie
Het College voor de Rechten van de Mens is een zelfstandig 
bestuursorgaan. De Collegeleden worden door de Koning 
benoemd en ondersteund door een bureau. De medewerkers 
van het bureau zijn rijksambtenaar, maar worden 
aangesteld door het College zelf. Het College wordt 
bijgestaan door een Raad van Advies. Het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid is beheerdepartement en verzorgt de 
basisfinanciering, waar ook het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van 
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 1.3 
Het bureau van het College bestaat uit drie afdelingen: 
	■ de afdeling Front office & Oordelen verzorgt de 

eerstelijns voorlichting en behandelt de verzoeken 
om een oordeel; 

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

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

3 Een actueel overzicht van hun nevenfuncties staat op: 
https://mensenrechten.nl/nl/nevenfuncties-collegeleden-
college-voor-de-rechten-van-de-mens.

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, HRM, 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 Justitie en Veiligheid 
over de benoeming van de leden en de plaatsver-
vangende 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 
werk nemersorganisaties en maatschappelijk organisa-
ties. Een overzicht van de leden van de Raad van Advies 
is te vinden in bijlage 2.4

4 Een actueel overzicht van hun nevenfuncties van staat op: 
https://mensenrechten.nl/nl/nevenfuncties-leden-raad-van-advies.

https://mensenrechten.nl/nl/nevenfuncties-collegeleden-college-voor-de-rechten-van-de-mens
https://mensenrechten.nl/nl/nevenfuncties-collegeleden-college-voor-de-rechten-van-de-mens
https://mensenrechten.nl/nl/nevenfuncties-leden-raad-van-advies
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Coronacrisis
Uiteraard stond 2020 ook voor het College in het teken 
van de coronacrisis. Vanaf half maart 2020 zijn de 
medewerkers van het College thuis gaan werken. 
De eerste dagen van het collectief thuiswerken stonden 
in het teken van het zoeken naar manieren om ook op 
afstand met elkaar te kunnen blijven werken aan de 
doelstellingen van 2020. Dat heeft onder andere ook 
gezorgd voor extra aandacht voor de thuiswerksituatie: 
medewerkers zijn geïnformeerd over hoe de werkplek 
thuis goed ingericht kan worden en kunnen hulpmid-
delen krijgen als ze dat wensen. De personeelszorg is 
geïntensiveerd en er is aandacht voor de psychische 
druk die het langdurig thuiswerken (al dan niet gecom-
bineerd met zorgtaken) met zich mee kan brengen. 
Bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk adviseren 
indien deze nieuwe werksituatie gezondheids-
problemen oplevert. Voorts is er aandacht voor de 
onderlinge verbinding en is gezocht naar allerlei 
manieren om het contact (zakelijk en sociaal) met 
elkaar te houden. Kantoorruimtes en werkprocessen 
zijn aangepast aan de eisen van de anderhalvemeter-
samenleving. Getracht is zo veel mogelijk door te 
blijven werken en de doelstellingen te halen.

De coronacrisis zette extra druk op de noodzakelijke 
grondige vernieuwing van de ICT-infrastructuur die 
in 2019 in gang was gezet en heeft mede geleid tot 
hogere materiële kosten ten opzichte van het Jaarplan. 
Ondanks enkele onverwachte tegenslagen is het 
College erin geslaagd zonder al te grote impact op de 
bedrijfsvoering te migreren naar een volledig 
vernieuwde technische infrastructuur. 

Het College heeft een tweetal protocollen opgesteld 
met als doel heldere en hanteerbare richtlijnen vast te 
leggen voor het veilig werken en in het bijzonder het 

Tabel 4: Formatie 2019-2020

Afdeling Formatief Feitelijk ultimo 2019 Feitelijk ultimo 2020

College 6,6 6,3 6,3

Directie 1,0 1,0 1,0

Front office & Oordelen 17,0 18,7 20,0

Onderzoek & Advies 15,9 13,8 16,1

Bedrijfsvoering & 
Communicatie 17,0 18,8 18,6

Totaal 57,5 58,6 62,0

‘anderhalve meter afstand houden’:
	■ bij algemene werkzaamheden binnen het pand;
	■ bij zittingen.

Deze protocollen bieden duidelijkheid over veilig werken 
bij het College tijdens de coronacrisis aan bureau-
medewerkers en Collegeleden, betrokkenen en partijen 
bij het oordelenproces, en alle andere zakelijke partijen 
die (in opdracht) werkzaamheden uitvoeren.
Uitgangspunt hierbij zijn de geldende adviezen en 
maatregelen van het RIVM. Het document is gebaseerd 
op de laatste stand van zaken en wordt steeds zo snel 
mogelijk aangepast wanneer nieuwe adviezen of 
maatregelen van kracht worden. Het protocol is een 
handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. 
Soms kan er een praktische aanleiding zijn om met 
goede redenen en in goed overleg af te wijken als de 
situatie daarom vraagt. 
De protocollen zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische 
strategie. Deze insteek waarborgt dat er minimaal 
beroep gedaan hoeft te worden op de inzet van beperkt 
beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, 
behalve in specifieke situaties. 

Binnen het College is het Corona Crisisteam (CCT), 
bestaande uit voorzitter, directeur en manager bedrijfs-
voering, eindverantwoordelijk voor de correcte inhoud en 
werking van het protocol. Het protocol is opgesteld door 
het CCT, na consultatie van managementteam en 
Ondernemingsraad.

Bezetting
Op peildatum 31 december 2020 bestond de personele 
bezetting van het College formeel uit 62,0 fte. Daarnaast 
is een medewerker, werkzaam binnen een ander rijks-
onderdeel, tijdelijk gedetacheerd bij het College.
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In het concept Organisatie en formatierapport van 2020 
is de formatieve bezetting van het College gesteld op 
57,5 fte. Binnen de afdeling Onderzoek & Advies en de 
stafafdeling Bedrijfsvoering & Communicatie zijn boven 
formatief medewerkers aangetrokken in verband met de 
uitbreiding van het programma CRPD. 
Binnen de feitelijke formatie van de stafafdeling 
Bedrijfsvoering is indertijd 0,9 fte boven de formatie 
aangetrokken, ten behoeve van financieel administra-
tieve dienstverlening aan Hoge Raad, Autoriteit 
Persoonsgegevens, Nederlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen en het College. De kosten die hiermee 
samenhangen worden verdeeld tussen partijen. 
Binnen de afdeling Front office & Oordelen is tijdelijk 
extra formatie ingezet om de ervaren werkdruk en het 
aangekondigde vertrek van medewerkers te verlichten. 
Dit beleid wordt in de eerste helft van 2021 voortgezet.

Mobiliteit
Net als vorig jaar is in de verslagperiode sprake geweest 
van een aanzienlijke mobiliteit:
	■ 14 nieuwe bureaumedewerkers (12,8 fte);
	■ 10 vertrokken bureaumedewerkers (9,2 fte);
	■ 1 nieuwe bureaumedewerker via detachering binnen 

de rijksoverheid (1 fte);
	■ 1 teruggekeerde bureaumedewerker na afloop 

detachering binnen de rijksoverheid (0,6 fte).

In exitgesprekken zijn de redenen voor de mobiliteit 
geïnventariseerd. Voor het merendeel van de betreffende 
medewerkers geldt dat zij, soms na een langdurig dienst-
verband bij het College, zijn vertrokken om loopbaan-
redenen. Een aantal nieuwe medewerkers kon, mogelijk 
mede vanwege het thuiswerken in coronatijd, niet goed 
hun draai vinden bij het College als nieuwe werkgever. 
Een aanleiding om daar bij de werving en begeleiding 
van nieuwe medewerkers extra alert op te zijn.

Twee bureaumedewerkers, die vanuit het College waren 
gedetacheerd, zijn definitief overgestapt naar een andere 
functie binnen de rijksoverheid.

Managementafdeling Onderzoek & Advies
Eind 2019 is besloten de functies van directeur van het 
College en van manager Onderzoek & Advies niet langer 
door een persoon te laten vervullen. Begin 2020 is 
daarom gestart met de werving voor de functie van 
manager Onderzoek & Advies. Met ingang van 1 april 
2020 is Doutje Lettinga als manager O&A bij het College 
gestart. Het managementteam is daarmee uitgebreid 
naar vier personen. In samenhang hiermee is het team 
van Communicatie en Externe Betrekkingen met ingang 

van 1 januari 2020 ondergebracht bij de stafafdeling 
Bedrijfsvoering. Bovenstaande wijzigingen hebben 
eveneens gevolgen voor de mandaatregelingen binnen 
het College. Deze regelingen zijn inmiddels 
geactualiseerd.

Actualisering Organisatie- en 
formatierapport
Eind 2019 is een begin gemaakt om het Organisatie- 
en formatierapport te actualiseren en te onderhouden. 
Het managementteam heeft, mede op basis van het 
Strategisch Plan, een eerste richting voor het in te zetten 
traject bepaald. Eventuele verbeter- en/of aandachts-
punten worden in 2021 doorgevoerd. Het streven is om 
in de eerste helft van 2021 een geactualiseerd 
Organisatie- en formatierapport te hebben vastgesteld 
en ingevoerd in de administratieve systemen.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenszorg binnen het College vindt plaats 
door de aanstelling van twee vertrouwenspersonen: 
een externe en een interne. In de periode 2019-2020 
is de interne vertrouwenspersoon twee keer formeel 
benaderd en heeft deze een paar informele gesprekken 
gevoerd. De externe vertrouwenspersoon is niet 
benaderd. Er waren te weinig meldingen om patronen te 
kunnen signaleren. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd voor medewerkers om de bekendheid van 
de vertrouwenspersoon te vergroten. Omdat in 2021 de 
benoemingstermijnen van beide vertrouwenspersonen 
aflopen, is in 2020 een start gemaakt met het evalueren 
van de afgelopen drie jaar. Door corona heeft de 
evaluatie enige vertraging opgelopen. 

Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechts-
positie ambtenaren (Wnra) van kracht geworden. 
De overgang is goed verlopen en heeft geen problemen 
opgeleverd. Het College werkt vanaf nu met twee 
verschillende rechtsposities: de bureaumedewerkers 
vallen onder de regelingen van de Wnra, de College-
leden niet. Beide groepen zijn via diverse kanalen 
geïnformeerd over wat deze positie voor hen inhoudt. 
Voor de groep College leden behoeft hun aparte rechts-
positie nog enkele administratieve vervolgacties. 
Het toepassen van het arbeidsrecht bij de groep 
bureaumedewerkers verloopt goed. Het management 
is goed geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen 
in de rechtspositie van hun medewerkers.
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HR-dashboard
Ten behoeve van de HR management- en sturings-
informatie wordt een dashboard gebruikt. Dit 
dashboard biedt het management periodiek inzicht in 
de meest relevante HR-sturingsinformatie. In de 
verslagperiode is een verbeterslag gemaakt in de 
verwerking van de ziekteverzuimcijfers. De overige 
kengetallen van het dashboard zijn in het tweede 
halfjaar van 2020 onder de loep genomen.

Gesprekscyclus
Het College werkt sinds 2019 met de nieuwe gespreks-
cyclus van het rijk. De gesprekken worden volgens het 
stramien van de tool in P-Direkt gevoerd en leveren 
input voor de ontwikkelplannen van de medewerkers 
en het opleidingsplan van het College. 
Voortvloeiend uit de rijksbrede gesprekscyclus is in 
2020 nagedacht om de personeelsschouw-tool te 
implementeren. Het doel van dit instrument is meer 
inzicht te krijgen in het potentieel van de medewerkers 
en mobiliteit te bevorderen. 

Opleidingen
In 2020 had het College zowel individuele opleidingen 
als collectieve opleidingen gepland staan. Door de 
coronacrisis kon een aantal van de geplande 
opleidingen geen doorgang vinden. Sommige 
trainingen zijn omgevormd en alsnog online 
aangeboden. In de periode tussen de eerste en tweede 
golf was het voor een paar medewerkers mogelijk om 
binnen de RIVM-regels toch op locatie een training te 
volgen. Op individueel vlak hebben medewerkers 
loopbaangesprekken en coachingstrajecten online 
kunnen volgen. Ook zijn er opleidingen gevolgd in het 
kader van deskundigheidsbevordering. Op collectief 
niveau zijn er teambuildingsessies georganiseerd en 
hebben diverse functiegroepen inhoudelijke 
deskundigheidstrainingen gevolgd. 
In het najaar zijn met alle medewerkers personeels-
gesprekken gevoerd, waarin ontwikkeling en loopbaan 
zijn besproken. Het strategisch jaarplan, het jaarplan 
en de individuele personeelsgesprekken leveren de 
input voor het jaarlijks op te stellen opleidingsplan 
van het College. 

Verzuim en Arbo
Het verzuimpercentage van het College lag de 
afgelopen jaren boven de Verbaannorm. Voor een 
belangrijk deel is dit het directe gevolg van een 
(ongelukkige) samenloop van niet-werkgerelateerde 
omstandigheden, bijvoorbeeld ongevallen met een 

lange nasleep. Het verzuimpercentage bedroeg eind 
2020 3,6 procent (eind 2019 8,3%). Sinds januari 2020 
zakt het percentage gestaag en ligt eind december 
onder de Verbaannorm. 

In 2019 zijn een aantal acties in gang gezet die in het 
afgelopen jaar verder zijn opgevolgd en uitgebreid. 
Aan de ene kant gaat het om acties in de organisatie 
van het werk. Het oppakken van nieuwe werkzaam-
heden geschiedt strikter op basis van gestelde priori-
teiten en beschikbare capaciteit. De nieuwe manager 
Onderzoek & Advies heeft als belangrijke taak priori-
tering, capaciteitsplanning en werkverdeling binnen die 
afdeling te bewaken. Voorts is besloten op een aantal 
plekken in de organisatie tijdelijk extra formatie in te 
zetten om de ervaren werkdruk te verlichten. Dit beleid 
wordt in de eerste helft van 2021 voortgezet.

Aan de andere kant gaat het om acties op het gebied 
van Arbo- en verzuimbeleid. Samen met de nieuwe 
bedrijfsarts zorgen management en HR ervoor dat het 
verzuimbeleid geactualiseerd, gemonitord en 
opgevolgd wordt. Het spreekuur van de bedrijfsarts is 
gestandaardiseerd naar een keer per maand en wordt 
incompany georganiseerd. De contacten met bedrijfs-
maatschappelijk werk en tweede spoor leveranciers zijn 
opgeschaald. De poortwachteractiviteiten in alle ziekte-
dossiers zijn opgevolgd. Een aantal dossiers is tot een 
oplossing gekomen en kon gesloten worden. Deze 
langdurige dossiers werken nog wel door in het voort-
schrijdend jaargemiddelde.

Het plan van aanpak naar aanleiding van de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is opgenomen in 
de rapportage van de stafafdeling Bedrijfsvoering voor 
periodieke control-gesprekken. Hierdoor blijft de 
follow-up van de RI&E verankerd in het College en 
krijgt het voortdurende aandacht. 

Veiligheidsprotocol Front office
Medewerkers van het College en met name mede-
werkers van de Front office worden vaker geconfron-
teerd met allerlei vormen van agressie en intimidatie. 
Net als andere organisaties met een publieke taak 
neemt het College maatregelen om de veiligheid van 
de medewerkers te vergroten. Deze maatregelen 
worden opgenomen in een veiligheidsprotocol. 
Het is de bedoeling dit protocol eerste helft 2021 
gereed te hebben.
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In januari is in overleg met de ondernemingsraad een 
plan van aanpak geschreven voor het uitvoeren van een 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2020. 
In maart zijn gesprekken gevoerd met mogelijke 
uitvoerders van het onderzoek en is een keuze gemaakt 
voor een bureau. Vanwege de coronacrisis is in overleg 
met de ondernemingsraad besloten het MTO door te 
schuiven naar een later tijdstip. In plaats daarvan is in 
juni een vragenlijst onder medewerkers verspreid, 
specifiek gericht op het werken tijdens de coronacrisis. 
De uitkomsten daarvan zijn in de zomer van 2020 in de 
organisatie besproken. Belangrijke aandachtspunten 
waren de hoge ervaren werkdruk, de onevenwichtige 
werkbalans, problemen met thuiswerken en het gemis 
aan verbinding met collega’s. Positief ervaren werd dat 
iedereen zich aan de coronaregels houdt, hoe het 
management de organisatie door de crisis leidt en hoe 
toegankelijk de leidinggevenden zijn. Oplossingen 
werden gedeeltelijk gevonden in extra vergoedingen 
voor het thuiswerken, het beschikbaar stellen van 
ICT-middelen, het uitwisselen van informatie en tips 
over het thuiswerken, en het organiseren van informele 
onlinebijeenkomsten om bij te dragen aan de 
onderlinge verbinding van collega’s.

Diversiteit en inclusie
In 2018 is een visiedocument diversiteit vastgesteld. 
Dit visiedocument beschrijft het gedeelde belang van 
diversiteit en inclusie, datgene wat het College op dit 
terrein wil nastreven voor het eigen personeel en in de 
contacten naar de buitenwereld.
Het College had twee doelstellingen voor 2020 op het 
vlak van diversiteit en inclusie: het aantrekken van een 
medewerker met een arbeidsbeperking, en training 
voor alle medewerkers van het College over inclusiviteit 
en onbewuste vooroordelen. Er zijn in 2020 twee 
medewerkers met een arbeidsbeperking aangetrokken 
bij het College. De training heeft in november en 
december plaatsgevonden. Begin 2021 worden de 
aanbevelingen aan het management gepresenteerd.

Tijdregistratie
Eind 2020 is de categorie-indeling van het tijdschrijf-
systeem vereenvoudigd en consistenter gemaakt.

Werving nieuwe leden Raad van Advies
Vanwege het vertrek van twee leden in 2019 
(André Rouvoet, Yvonne Donders) en het in 2020 
aflopen van de benoemingstermijn van drie leden 
(Klara Boonstra, Sieto de Leeuw en Glenn Helberg) is 

in medio 2019 gestart met werving en selectie van 
nieuwe leden van de Raad van Advies. Vier nieuwe leden 
(Semih Eski en Lisa van Ginneken per 4 oktober 2019 en 
Kathleen Ferrier en Janneke Gerards per 1 september 
2020) werden in 2019 benoemd, een vijfde (Harry van 
der Kraats per 1 september 2020) werd in juni 2020 
benoemd. Tegelijkertijd zijn drie leden, van wie de eerste 
benoemingstermijn verliep, voor een tweede en laatste 
termijn van vier jaar herbenoemd (Yolan Koster, 
Dorine Manson en Mardjan Seighali per 18 juni 2020). 
Tijdens een speciale (digitale) vergadering van de 
Raad van Advies werd kennisgemaakt met de nieuwe 
leden en onder dankzegging afscheid genomen van de 
vertrekkende leden.
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Tabel 5: Uitputting budgettair kader College

College voor de Rechten van de Mens Jaarplan Realisatie % Uitputting

Kaderbrief 2020 budget 7.070.000   

Jaarplan 2020 7.320.000   

Personele uitgaven

Uitgaven Personeel P-Direkt 5.419.000 5.231.766 97%

Overige uitgaven personeel 178.000 186.408 105%

Totaal Personele uitgaven 5.597.000 5.418.174 97%

Materiële uitgaven

Communicatie 260.000 360.593 139%

Onderzoek & Projecten 428.000 313.288 73%

Bedrijfsvoering 495.000 940.397 190%

Huisvesting 480.000 555.659 116%

Overige materiële uitgaven 60.000 138.130 230%

Totaal Materiële uitgaven 1.723.000 2.308.067 134%

Aanpassing kader en jaarplan gedurende 2020 390.000   

Totaal jaarplan/realisatie 7.710.000 7.726.241 100%

Werkloosheidsuitkering oud C-leden 420.000 444.929 106%

Financiën

Uitputting budgettair kader
Het budgettair kader voor de begroting van 2020 voor 
het College is vastgesteld op € 7.070.000. Dit uitgaven-
kader is inclusief de bijdragen van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de taken van het 
College als toezichthouder van het VN-verdrag handicap.
Het College ontvangt naast de bijdrage van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, bijdragen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Infrastructuur en Water, Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport voor de uitvoering van zijn taken. 

Gedurende het jaar 2020 is het budget opgehoogd met 
een aantal posten. Een deel daarvan was voorzien in het 
Jaarplan 2020. De bijdrage van € 100.000 van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken is bij de voorjaars-
nota in het IBOS-kader van het College opgenomen. 
In verband met de aanpassing van de uitbetalings-
systematiek van de vakantietoeslag en eindejaars-
uitkering bij het rijk is in de begroting van het College 
een eenmalige bijdrage van € 204.000 opgenomen. De 
loonbijstelling 2020-2025 is bij voorjaarsnota vastgesteld 
op € 212.000. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft zijn bijdrage aan het programma 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD/VN-verdrag handicap) met € 126.144 opgehoogd.
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De uitputting van de begroting (cf kaderbrief), exclusief 
de WW-kosten voor de oud-Collegeleden en inclusief 
loonbijstelling, bedraagt 100%.

Vanwege de coronacrisis heeft er een behoorlijke 
verschuiving op de diverse kostenposten plaats gevonden. 
Om het massaal thuiswerken te faciliteren waren aan zien-
lijke ICT-aanpassingen nodig (zie toelichting bij ICT). 
Daardoor zijn in het bijzonder de kosten voor de bedrijfs-
voering fors hoger uitgevallen. Daartegenover stonden 
besparingen op kosten woon-werkverkeer en materiële 
projectkosten, omdat de meeste medewerkers thuis 
moesten werken en fysieke bijeenkomsten en activiteiten 
moesten worden afgezegd of uitgesteld.

Uitkeringen voormalig Collegeleden
Volgens de afspraken gemaakt in vervolg op de financiële 
evaluatie, zijn de uitgaven voor de uitkeringen van voor-
malige Collegeleden buiten de begroting van 2020 
opgenomen. Het uiteindelijke risico voor deze kosten-
post ligt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, 
waarbij het College de inspanningsverplichting heeft deze 
kosten waar mogelijk in de eigen begroting op te vangen. 
In 2020 bedroegen de werkloosheids uitkeringen van 
voormalige Collegeleden € 444.929. Dit bedrag kwam 
iets hoger uit dan begroot, vanwege een na-ijlende 
doorbelasting over 2019. 
Het College tracht het bedrag van de uitkeringen zo laag 
mogelijk te houden door sinds 2018 flink te investeren in 
begeleidingstrajecten. De trajecten lijken effect te 
sorteren: de ‘uitstroom’ richting werk van de laatste 
lichting vertrokken Collegeleden is hoger dan daarvoor.

Inhuur externen
De uitgaven voor inhuur van externen bedragen in de 
verslagperiode 4 procent van de totale personeels-
uitgaven. Het College voldoet daarmee aan de rijksbrede 
norm voor externe inhuur van maximaal 10 procent.

Betaalgedrag
In 2020 is 99,0 procent van de facturen binnen 30 dagen 
betaald door het College. Hiermee voldoet het College 
ruimschoots aan de norm om 95 procent van de facturen 
binnen 30 dagen te betalen.

Inkoop
In 2020 maakt het College – conform afspraak – gebruik 
van de raamcontracten waarin het College als partij is 
genoemd en worden de inkopen in het financiële systeem 
Leonardo ingevoerd. In 2020 lag de focus bij inkoop op 

het volgen van de juiste aanbestedingstrajecten, 
waar voor indien nodig externe capaciteit wordt 
ingehuurd. 

Europese aanbesteding
Het College heeft websites die vanaf 2020 door-
ontwikkeld, beheerd en gehost moeten worden. 
In verband met de financiële omvang van al deze 
werkzaamheden voor de komende drie jaar, zou dit 
gehele pakket Europees aanbesteed dienen te worden. 
Het College heeft voor bovengenoemde activiteiten 
besloten over te gaan naar het Platform Overheid Online. 
Belangrijkste argument voor deze beslissing betreft de 
lage kosten voor beheer en hosting als gevolg van de 
gestandaardiseerde aanpak. Door dit besluit is Europese 
aanbesteding niet meer aan de orde. 

Financiële administratie
Vanwege zijn onafhankelijke positie participeert het 
College niet in de bundeling van de financiële administra-
ties (BFA) van de J&V-organisaties. Het College blijft 
betrokken bij het project Bundeling Financiële 
Administraties van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid, aangezien hierdoor bepaalde financiële 
processen binnen het financiële systeem Leonardo 
kunnen veranderen. Vanuit het College wordt blijvend 
gemonitord op welk gebied er samengewerkt kan worden 
met het SSC GVKA.

Met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Hoge Raad en 
het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 
(NRGD) heeft het College een duurzame samenwerking 
op het gebied van financieel-administratieve processen 
binnen de ‘Operating Unit (OU) overige DGRR-sectoren’ 
in Leonardo. Het College heeft een belangrijke regierol in 
deze samenwerking, met inzet in de projectleiding en 
met inzet vanaf de werkvloer op technisch én 
procesmatig vlak. Basis voor de samenwerking is een 
samenwerkingsovereenkomst die in 2019 is vernieuwd.

Accountantscontrole & checklists financiële 
verantwoording
De Auditdienst Rijk heeft het balansdossier over het 
boekjaar 2019 beoordeeld. Tijdens de controle zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. Over de controle van het 
boekjaar 2020 worden nog afspraken gemaakt. 

Met Directie Financieel Economische Zaken is na de eerste 
acht maanden van 2020 een beoordelingsgesprek geweest, 
waarin is aangegeven dat de kwaliteit van de controles en 
het balansdossier wederom als goed beoordeeld is.
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ICT, AVG en documentatie

ICT
Binnen de ICT-infrastructuur heeft het College een hoge 
prioriteit gegeven aan het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan een 
volledige herstructurering van servers/netwerk/
desktops, (als gevolg daarvan) vervanging van hard ware 
en software-migratie naar de meest recente versie van 
onze kantoorautomatisering en het oordelenproces. 
Eveneens is gekeken hoe bepaalde onderdelen van het 
oordelenproces (waaronder dossieronderzoek) 
geïntegreerd kunnen worden in InfoNet. 
Door de coronacrisis is de planning van al deze 
activiteiten onder druk komen te staan en is daarnaast 
de focus voor een deel verlegd naar het thuiswerken 
(upgraden internetverbinding, verbeterde inlog-
mogelijkheden, aanpassing van applicaties 
(zoals InfoNet), uitgeven van laptops en andere ICT-
voorzieningen, het inhuren van extra IT-ondersteuning 
etc.) en het faciliteren van videoverbindingen om intern 
te vergaderen en voor de zittingen van het College.
Desondanks zijn er in het afgelopen jaar majeure 
stappen gezet en zijn de meeste verouderde systemen 
inmiddels niet meer in gebruik.
Het afgelopen jaar heeft ook duidelijk gemaakt dat de 
huidige IT-capaciteit krap te noemen is, waardoor veel 
(werk)druk bij de IT-medewerkers terecht is gekomen. 
Begin 2021 wordt gekeken naar een structurele 
oplossing voor dit vraagstuk.

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Privacy(bescherming) is met de inwerkingtreding 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
een belangrijk aandachtspunt geworden van het 
manage ment en in de bedrijfsvoering bij het College. 
In 2020 is in bescherming van persoonsgegevens vooral 
aandacht besteed aan de onderwerpen informatie-
beveiliging en privacy awareness. Die aandacht betrof 
in concrete zin de noodzakelijke modernisering van 
de interne ICT-infrastructuur en de beschikbaar stelling 
van enkele nieuwe ICT-voorzieningen, zoals (beter) 
beveiligde (mobiele) opslagmedia en de invoering van 
beveiligd printen voor alle medewerkers. 

In het afgelopen jaar is bovendien gewerkt aan verdere 
bewustwording van de betekenis van 

privacybescherming in de dagelijkse werkpraktijk en de 
noodzakelijke maatregelen om die te bereiken en te 
behouden. In nauwe samenwerking met collega’s zijn 
(nieuwe) werkprocessen nader beschouwd met een 
AVG-bril en indien nodig aangepast. 
Bij nieuwe initiatieven en activiteiten zijn de 
AVG-beginselen privacy by design en privacy by default 
in principe de standaard. Maatregelen ten behoeve van 
een juiste toepassing van de AVG worden altijd in goed 
overleg met de (onafhankelijke) functionaris gegevens-
bescherming uitgewerkt.

Kennisuitwisseling op het terrein van de privacy-
bescherming heeft vorig jaar plaatsgevonden in de 
AVG-werkgroep van het samenwerkingsverband 
KleinLef en diverse andere gremia bij het departement 
(en daarbuiten). Met name kan hierbij ook de goede 
samenwerking met de (onafhankelijke) functionaris 
gegevensbescherming opgemerkt worden.

Het College heeft het afgelopen jaar een tweetal externe 
privacy-verzoeken ontvangen en beantwoord.

Digitalisering en documentbeheer
De coronapandemie heeft nog eens het belang van 
verdere digitalisering van de werkprocessen onder-
streept. In het afgelopen jaar zijn eerder in gang gezette 
initiatieven op dit vlak doorontwikkeld. Dit heeft mede 
geleid tot hogere materiële kosten ten opzichte van het 
Jaarplan. Ondanks enkele onverwachte tegenslagen is 
het College erin geslaagd zonder al te grote impact op 
de bedrijfsvoering te migreren naar een volledig 
vernieuwde technische infrastructuur. 

Verdere digitalisering vereist ook speciale aandacht 
voor een goede borging en archivering van de gepro-
duceerde informatie. Voor de benodigde grip op het 
(digitale) documentbeheer denkt het College aan de 
inzet van een document managementsysteem (DMS). 
Implementatie van een dergelijk systeem past ook goed 
in de gewenste ontwikkeling naar een digitaal archief, 
dat op termijn het papieren archief (volledig) moet 
gaan vervangen. Het afgelopen jaar is gekeken naar 
potentiële DMS-alternatieven, waaronder Office365. 
De input uit deze bevindingen en de nieuwe regel-
geving (de nieuwe Archiefwet) voor 
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archiverings vraagstukken worden meegenomen in de 
ontwikkeling van een toekomstbestendig archief-
(beleids)plan voor het College. 

Voor de fysieke opslag van archiefstukken is besloten 
de samenwerking met de Rechtbank Midden-Nederland 
voort te zetten.

Voor wat betreft de digitale toegang van burgers tot 
het College – als onderdeel van het kabinetsstreven 
naar een voor ieder toegankelijke Digitale en Open 
Overheid (WDO en WOO) – worden de ontwikke-
lingen met belangstelling gevolgd. Bij het College 
gaat de gedachte uit naar een toekomstig te 
ontwikkelen digitaal web portaal, dat tevens voorziet 
in een veilige (AVG-proof) uitwisseling van privacy-
gevoelige gegevens tussen College en doelgroepen. 
In dit kader wordt onder andere deelgenomen aan de 
Werkgroep Digitale Overheid van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid.

Toegankelijkheid van digitale informatie 
en dienstverlening
In 2018 trad het Tijdelijk besluit digitale toegankelijk-
heid overheid in werking. Het besluit is gebaseerd op 
een Europese richtlijn. Het verplicht overheidsinstan-
ties tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen 
om te voorkomen dat de digitale informatie en dienst-
verlening mensen met een functiebeperking buitensluit. 

Het besluit wordt in drie fases ingevoerd. De eerste 
fase betreft nieuwe websites en websites van maximaal 
een jaar oud en ging op 23 september 2019 in. De 
tweede fase volgt een jaar later en geldt voor alle 
websites. De huidige website van het College voldoet 
aan de vereisten opgenomen in het besluit. In 2020 is 
een aanvang gemaakt met het ontwerp van een 
volledig nieuwe College-website. Bij het ontwerp en de 
bouw wordt rekening gehouden met het besluit. 
Daarnaast gaat het College toegankelijkheids-
verklaringen publiceren, waarmee inzicht wordt 
gegeven in de stand van de toegankelijkheid van de 
digitale informatie en dienstverlening.

Wob-verzoeken
In 2019 heeft het College in het kader van de Wet open-
baarheid van bestuur (Wob) een informatieverzoek 
ontvangen en afgehandeld.
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Huisvesting

Huisvestingsstelsel
Het College heeft met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
gesproken over de omvang van de gebruiksvergoeding 
vanuit het Specialty Huisvestingsstelsel. Het College 
wordt jaarlijks voor een flink bedrag forfaitair aan -
geslagen, zonder dat daar concrete dienstverlening 
tegenover staat. Uit het stelsel stappen blijkt 
voorals nog geen mogelijkheid. Het College gaat kijken 
in hoeverre voor bepaalde huisvestingswerkzaamheden 
een beroep gedaan kan worden op het RVB.

Huurovereenkomst
Het afgelopen jaar is met de verhuurder onderhandeld 
over verlenging van de huurovereenkomst. Het huur-
contract is met vijf jaar verlengd tot 1 oktober 2026 
(ingangsdatum 1 oktober 2021). 

Duurzaamheid
Met de eigenaar van het kantoorpand wordt regelmatig 
gesproken over de duurzaamheid van het bedrijfspand. 
In het huurcontract is hierover het volgende 
opgenomen: huurder en verhuurder zullen zich 
maximaal inspannen om geen nieuw maar eerder 
gebruikte materialen, welke op natuurlijke wijze 
afbreekbaar zijn, toe te passen. Daarbij worden 
materialen demontabel geïnstalleerd/aangebracht in 
het gehuurde waardoor deze herbruikbaar zijn. 
Verder is afgesproken dat beide partijen kritisch blijven 
kijken naar verdere mogelijkheden om het bedrijfspand 
duurzamer te maken. Daarbij dient aangetekend te 
worden dat het een gebouwcomplex is met woon- en 
werkdelen. Eventuele duurzaamheidsmaatregelen dienen 
– behalve binnen de daarvoor beschikbare financiële 
middelen ook – binnen deze context te passen.

Vervanging meubilair
In het afgelopen jaar zijn alle bureaustoelen vervangen. 
De kantoorbureaus zijn nog niet vervangen. Vervanging 
is afhankelijk van de financiële mogelijkheden, mede als 
gevolg van de coronacrisis en de überhaupt krappe 
budgettaire ruimten.

Verbouwing
Om meer rust en ruimte te creëren voor de 
medewerkers van de Front office en het team 
Communicatie en externe betrekkingen, is hun 
werkruimte op de begane grond verbouwd. 
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Bijlagen
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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 Advies-
commissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is 
zij bijna dertig jaar werkzaam geweest als rechter en 
coördinerend vice president in verschillende sectoren 
van de rechtbanken 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 (Wet bijzondere opnemingen psychiatrisch 
ziekenhuizen) en zittingen in de vreemdelingenkamer. 

Ondervoorzitters
Mr. dr. Quirine Eijkman 
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 mensenrechtenimplementatie bij 
de politie in Costa Rica, bij het Studie- en Informatie-
centrum (SIM) van de Universiteit Utrecht. Ook 
voltooide zij in 2016 het Executive Programme van 
THNK – School of Creative Leadership. 

Mr. dr. Jan-Peter Loof
Jan-Peter Loof studeerde Nederlands recht aan de 
Universiteit Leiden, met een specialisatie op het 
terrein van het staats- en bestuursrecht en het 
internationale recht (1984-1990). Daarna was hij 
assistent-in-opleiding bij het Seminarium voor 
volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam 
(1991-1995). Sinds mei 1995 is hij in dienst van de 
Universiteit Leiden als universitair docent staats- en 
bestuursrecht en coördinator van het F.M. van Asbeck 
Centrum voor Mensenrechtenstudies (1996-2001). 

In 2005 promoveerde hij op zijn dissertatie 
Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare 
grootheden? In 2006 ontving hij hiervoor de 
Max van der Stoel Human Rights Award van de 
Universiteit Tilburg en de Landelijke onderzoeks-
school Rechten van de Mens.
In 2006 was Jan-Peter Loof gedetacheerd bij de 
directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties als juridisch specialist op het terrein van 
grondrechten en constitutioneel recht. In datzelfde 
jaar was hij secretaris van de groep van deskundigen 
aangezocht door de minister voor Vreemdelingen-
zaken en Integratie om een zienswijze op te stellen 
inzake de juridische mogelijkheden om te komen tot 
een verbod op het in het openbaar dragen van 
gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod). 
Vervolgens trad hij op als secretaris van het Overleg 
Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens: 
het consortium van Nationale ombudsman, 
Commissie Gelijke Behandeling, College 
Bescherming Persoonsgegevens, en Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten dat een voorstel 
ontwikkelde tot oprichting van een nationaal 
mensenrechteninstituut in Nederland (2006-2008).
In 2012 werd hij benoemd als lid van het College voor 
de Rechten van de Mens. Sinds 2015 vervult hij daar 
de functie van ondervoorzitter.

Collegeleden
Mr. Mariam Chébti LLM
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) 
contracten recht, personen- en familierecht, burgerlijk 
proces recht en internationaal publiekrecht. 
Internationale en Europese mensenrechten vormen 
de rode draad in haar publicaties binnen deze rechts-
gebieden. 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 
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Caribische deel van het Koninkrijk. Daarbij vormden 
mensenrechten 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. Geneviève is sinds 2017 
Collegelid. 

Mr. dr. Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen 
Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen studeerde 
rechten aan de Universiteit Leiden (LLM) en de 
University of Oxford (MJur). In 2007 promoveerde 
zij op een proefschrift over overheidsaan-
sprakelijkheid in Engeland en Nederland. Marjolein 
was eerder secretaris van het Constitutioneel Beraad 
van de Raad van State en onderhield voor de Raad 
internationale contacten bij onder meer het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Zij was co-president van de Joint Council on 
Constitutional Justice van de Venice Commission en 
trad op als internationaal consultant voor de Raad van 
Europa. In 2018 is Marjolein benoemd tot plaats-
vervangend lid van het College voor de Rechten van de 
Mens. In 2019 is zij toegetreden tot het College als lid.

Prof. dr. Yvonne Donders
Yvonne Donders is hoogleraar Internationale 
Mensenrechten en voorzitter van de afdeling 
Internationaal en Europees Publiekrecht van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij studeerde 
internationale betrekkingen en promoveerde op 
onderzoek naar het mensenrecht op culturele 
identiteit aan de Universiteit Maastricht.
Yvonne werkte bij de afdeling Mensenrechten van 
het Internationale Secretariaat van UNESCO in Parijs 
en was directeur van het Amsterdam Centre for 
International Law van de Rechtenfaculteit van de 
UvA. Haar onderwijs en onderzoek beslaan het 
terrein van internationaal publiekrecht, in het 
bijzonder internationale mensenrechten, 
economische, sociale en culturele mensenrechten 
en culturele diversiteit. Vanaf 2019 is zij Collegelid.

Plaatsvervangend leden
Plaatsvervangende leden worden ingezet in het 
oordelenproces. In 2020 waren de volgende plaats-
vervangende leden voor het College actief: 

Mr. Aniel Pahladsingh
Mr. Corrie ter Veer
Mr. dr. Anja Eleveld
Mr. drs. Hubert Nijman

Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens. 

Prof. dr. Britta Böhler
Britta Böhler studeerde rechten aan de Albert-Ludwigs-
Universität in de Duitse stad Freiburg en promoveerde 
daarna in de rechtsfilosofie. In 1994 verhuisde ze naar 
Amsterdam waar ze tot 2010 werkzaam was als 
advocaat. In 2005 werd aan haar de Clara Meijer 
Wichmann-Penning toegekend voor haar inzet voor 
de verdediging van de rechten van de mens. Van 2007 
tot 2011 was Britta senator in de Eerste Kamer en van 
2012 tot 2017 bijzonder hoogleraar advocatuur aan de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 is zij 
hoogleraar advocaat en ethos aan de Universiteit 
Maastricht. Vanaf 2019 is zij Collegelid.

Prof. dr. John Morijn
John Morijn studeerde Nederlands recht, Europees 
recht en mensenrechten. Hij promoveerde aan het 
Europees Universitair Instituut in Florence op een 
proefschrift over de verhouding tussen mensenrechten 
en internationale handel. John werkte als ambtenaar 
aan mensenrechtelijke dossiers bij de Directie Europese 
en Internationale Aangelegenheden van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid en de Directie Constitutionele 
Zaken en Wetgeving van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Voor BZK werkte hij bijna vier jaar bij de Nederlandse 
Permanente Vertegenwoordiging (EU) in Brussel. Sinds 
2009 werkt John ook voor de rechtenfaculteit van de 
Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 2019 als bijzonder 
hoogleraar internationaal recht en internationale 
betrekkingen en als universitair docent mensenrechten. 
Hij is vanaf 2019 Collegelid.

Prof. mr. dr. Nicola Jägers
Nicola Jägers is sinds de start in oktober 2012 als 
Collegelid 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 multinationale ondernemingen en non-gouverne-
mentele organisaties (ngo’s). 

Mr. Geneviève Lieuw LLM
Geneviève Lieuw heeft een achtergrond als adviseur 
bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast 
heeft zij ruime werkervaring met betrekking tot het 
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Bijlage 2 – De Raad van Advies

In 2020 is de samenstelling van de Raad van Advies 
gewijzigd. 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 Y. (Yolan) Koster MSc.
Voorzitter Yolan Koster is sinds december 2019 
wethouder in de gemeente Montfoort. In haar 
portefeuille heeft zij de thema’s Zorg, welzijn, 
participatie & ondersteuning, Sociaal domein (4 D’s), 
Volksgezondheid / GGD, Onderwijs, educatie & 
bibliotheek, Wonen/volkshuisvesting en 
Duurzaamheid. Tot november 2019 was zij wethouder 
kunst & cultuur, duurzaamheid & milieu en sociaal 
domein en daarmee onder andere verantwoordelijk 
voor het minderhedenbeleid in de gemeente Bergen 
NH. Daarvoor was zij van 2012-2018 wethouder 
sociaal domein en verantwoordelijk voor het 
minderhedenbeleid in de gemeente Woerden. 
Daarnaast was zij tot eind juli 2018 lid van de 
bestuurscommissie Zorg & Welzijn van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Sinds begin jaren tachtig 
heeft zij zich zowel nationaal als internationaal 
beziggehouden 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. Yolan Koster 
heeft in Utrecht sociale interventie gestudeerd.

Vaste leden
Voorzitter Raad voor de rechtspraak - 
Mr. H. (Henk) Naves
Henk Naves studeerde Nederlands recht aan de 
Universiteit Utrecht en is sinds 1992 rechter. 
Hij vervulde in diverse rechtbanken leidinggevende 
functies en werd in 2009 benoemd tot president van 
de Rechtbank Breda. Hierop volgden nog 
benoemingen tot president van de rechtbanken 
Oost-Nederland, Gelderland en Amsterdam. 

Op 1 september 2018 maakte Henk Naves de overstap 
naar de Raad voor de rechtspraak. Met ingang van 
1 januari 2019 is hij voorzitter van de Raad.

Nationale ombudsman - 
Mr. R.F.B. (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. A. (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 Aleid 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 rechtbank 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. Aleid Wolfsen was 
van 1979 tot 1994 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
Drs. D. (Dorine) Manson
Dorine Manson is sinds oktober 2018 managing 
director bij de Goede Doelen Loterijen. Hiervoor was 
zij acht jaar directeur en later bestuursvoorzitter van 
VluchtelingenWerk Nederland. Eerder werkte zij als 
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de Nederlandse overheid te adviseren, gevraagd en 
ongevraagd inzake integratie- en participatiethema’s 
van migranten en van Caribische Nederlanders in het 
bijzonder. Glenn Helberg is bestuurslid van het 
Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en was 
eerder ook coördinerend voorzitter.

Tot 24 augustus 2020
Prof. dr. K. (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 collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming, medezeggenschap en ondernemingsrecht, 
alle op nationaal, Europees en internationaal niveau. 
Tevens is zij werkzaam als hoogleraar Internationaal 
Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
In 1996 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden 
op een onderzoek naar de invloed van de regelgeving 
van de International Labour Organisation op het 
Nederlandse arbeidsrecht, in het bijzonder de 
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. 

Mr. S. (Sieto) de Leeuw
Sieto de Leeuw is sinds 11 april 2017 voorzitter van 
de Algemene Bond Uitzendondernemingen. 
Hiervoor was hij jarenlang werkzaam bij Randstad 
Holding, het laatst als managing Director Group 
Social & Public Affairs. Ook is hij bestuurslid bij 
Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap 
Nederland en bestuurslid bij VNO-NCW. Sieto de 
Leeuw studeerde rechten aan de Universiteit van 
Tilburg. Hij heeft specifieke expertise op het terrein 
van arbeidsverhoudingen en beleid en wet- en 
regelgeving op het terrein van de arbeidsmarkt.

Vanaf 1 september 2020
K.G. (Kathleen) Ferrier
Kathleen Ferrier is voorzitter van de Nederlandse 
Unesco Commissie, voormalig lid van de Tweede 
Kamer en heeft wereldwijde woon- en werkervaring, 
tot voor kort in Hongkong. Daar doceerde ze onder 
meer ‘Gender en Politiek’ en ‘Mensenrechten’. 
Kathleen Ferrier is betrokken bij meerdere initia-
tieven gericht op mensenrechten en democratie.

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 Commissaris bij Stadsherstel Amsterdam 
(monumentenherstel) en bestuurder van European 
Council on Refugees and Exiles (ECRE).

M. (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 Seighali 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.

S. (Semih) Eski
Semih Eski was in de periode van juni 2016 tot 
oktober 2020 voorzitter van CNV Jongeren, lid van 
het (algemeen) bestuur van het CNV en plaats-
vervangend lid van de Sociaal Economische Raad 
(SER). Semih Eski heeft zich in die periode ingezet 
voor de sociaaleconomische positie van jongeren. 
Sinds 1 oktober 2020 is hij werkzaam als pensioen-
fondsbestuurder bij CNV Vakmensen. Hij volgde 
opleidingen in het vmbo, mbo en hbo en behaalde 
zijn master internationale betrekkingen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Semih Eski is ook lid 
van de Raad van Advies van het Kennisplatform 
Integratie & Samenleving (KIS).

L. (Lisa) van Ginneken
Lisa van Ginneken is voorzitter van Transvisie, de 
landelijke belangenorganisatie voor transgender 
personen en hun naasten. Daarnaast is zij via haar 
eigen bedrijf cnxy actief als organisatieveranderaar, 
trainer en coach. Lisa van Ginneken studeerde 
bedrijfskundige informatica aan de Hogeschool 
West-Brabant en werkte in de ICT.

Tot 18 juli 2020
Drs. G (Glenn) Helberg
Glenn Helberg is al jarenlang werkzaam als kinder- 
en jeugdpsychiater. Daarnaast is hij actief betrokken 
(voorheen als voorzitter) bij het Overlegorgaan 
Caribische Nederlanders (OcaN), dat als taak heeft 
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Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards
Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten 
aan de Universiteit Utrecht. Zij is een expert op het 
gebied van Europese en nationale grondrechten en 
behandelt vanuit die expertise ook specifieke zaken 
als plaatsvervangend raadsheer bij het Hof Den Haag. 
Daarnaast richt zij zich op nieuwe grondrechten-
vragen, zoals vragen die opkomen rondom de inzet 
van algoritmes.

H. (Harry) van de Kraats 
Harry van de Kraats heeft zich gedurende zijn 
loopbaan ingezet voor ‘inclusief werkgeven’, 
waaronder specifiek mensen met een arbeidshandicap. 
Hij bekleedde onder andere de functies van HR 
Directeur bij Unilever, HR Directeur bij TomTom, HR 
Directeur bij NS, Algemeen Directeur van AWVN en 
Directeur Sociale Zaken van VNO-NCW. Momenteel 
is hij ook voorzitter van de Raad van Advies van 
Diversiteit in Bedrijf.
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