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6     College voor de Rechten van de Mens

Voorwoord

Een samenleving waarin mensen in vrijheid en waardigheid 
leven, vrij van vooroordelen en discriminatie en met gelijke 
kansen op werk, onderwijs en zorg. Daar streeft het College 
voor de Rechten van de Mens naar. Het College wil dat ieder-
een zijn rechten kan verwezenlijken. Mensenrechten vormen 
immers het fundament van onze democratische rechtsstaat en 
zijn essentieel voor een rechtvaardige samenleving waaraan 
iedereen kan deelnemen, waarbinnen mensen zichzelf mogen 
zijn en zich kunnen ontwikkelen.

Mensenrechten zijn tijdloos. Maar de context waarbinnen mensen hun rechten 
kunnen verwezenlijken, verandert continu. Ook in Nederland. Zo constateert 
het College al enkele jaren een afname van de vanzelfsprekendheid in de omgang 
met mensenrechten: minder vanzelfsprekende kennis van de mensenrechten, 
minder vanzelfsprekend begrip van het belang van mensenrechten, en uiteindelijk 
ook minder vanzelfsprekend beroep op de rechten die iedereen moet kunnen 
opeisen. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een minder vanzelfsprekend 
vertrouwen in de politiek en overheid, en zelfs in de democratie en de rechts-
staat als geheel.

Tegelijkertijd ziet het College dat mensen in Nederland juist vaker, in nieuwe 
verbanden en op nieuwe manieren voor hun eigen rechten opkomen, samen 
met of in aanvulling op de gevestigde maatschappelijke organisaties. 
Gebruikmakend van nieuwe technologische hulpmiddelen, met ongebruikelijke 
strategieën. Denk aan jongeren met een beperking die tot in de Tweede Kamer met 
ogenschijnlijk grenzeloze energie knokken voor hun belangen. Aan asielzoekers 
die in Nederland een menswaardige opvang voor zichzelf en hun families eisen. 
Of aan vrouwen, uit alle geledingen van de samenleving, die via sociale media 
hun stem laten horen tegen seksuele intimidatie en geweld.
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De afgelopen jaren heeft het College met veel van deze mensen en groepen 
contact onderhouden en samengewerkt, net als met de gevestigde organisaties, 
instituties en de overheid. Het College heeft zich sterk gemaakt voor mensen-
rechteneducatie op scholen, voor gelijke behandeling op de arbeidsmarkt,  
voor een lokale versterking van de aandacht voor mensenrechten en voor een 
toegankelijker en inclusiever Nederland voor iedereen. Het heeft onderzoeken 
uitgevoerd, oordelen uitgesproken, campagnes gevoerd, adviezen gepubliceerd 
en materialen en trainingen ontwikkeld. In zowel het Europese als het Caribische 
deel van Nederland. Daarbij maakt het College gebruik van zijn unieke positie 
als nationaal mensenrechteninstituut: onafhankelijk, deskundig en met directe 
en gezaghebbende toegang tot de overheid.

Vanuit diezelfde positie zal het College ook de komende jaren een toon-
aangevende rol spelen in de belichting, bescherming en bevordering van mensen-
rechten. Juist in een context waar de vanzelfsprekendheid van (het vertrouwen in) 
mensenrechten onder druk staat, vraagt dit om een effectieve, geïnformeerde, 
gefocuste, consistente en op impact gerichte aanpak. Hiervoor heeft het College 
een nieuwe strategie uitgewerkt om de richting van zijn werk voor de komende 
vier jaar te bepalen. Om samen met burgers en organisaties nieuwe uitdagingen 
het hoofd te bieden, en vooral ook de kansen te benutten om mensenrechten 
verder te versterken.
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Inleiding en leeswijzer

In dit strategisch plan presenteert het College voor de Rechten 
van de Mens zijn focus voor de jaren 2020-2023: op welke 
thema’s gaat het College zich de komende vier jaar intensief 
richten, welke veranderingen streeft het College hierin na,  
en hoe gaat het College die veranderingen bereiken? 
Daarnaast worden de uitgangspunten van het werk van het 
College toegelicht: waar staat het College voor, hoe verhoudt 
het zich tot andere organisaties en instellingen, en welke 
 activiteiten voert het College uit?

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 Nederland. 
De strategie van het College is dan ook het resultaat van een afgewogen proces 
van prioritering. In dit plan leest u hoe het College tot zijn keuzes is gekomen 
en welke overwegingen daar een centrale rol bij hebben gespeeld.

In hoofdstuk 1 presenteert het College de uitgangspunten van zijn werk, zijn 
missie, visie en strategie. In hoofdstuk 2 leest u meer over de taken van het 
College en de werkzaamheden die het College uitvoert. In hoofdstuk 3 licht het 
College de criteria toe aan de hand waarvan strategische prioriteiten worden 
bepaald. In hoofdstuk 4 komen de strategische programma’s voor de komende 
jaren aan bod. Hoofdstuk 5 is een samenvatting van het meerjarenplan van het 
College als toezichthouder VN-verdrag handicap in Nederland. In hoofdstuk 6 
vindt u een overzicht van de leden van het College en van de Raad van Advies 
en aanvullende informatie over de organisatie.
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Het College voor de Rechten van de Mens is hét Mensenrechten-
instituut van Nederland. Met de oprichting van het College  
in 2012 volgde Nederland aanbevelingen op van de Verenigde 
Naties (VN) om in elk land dat bij de VN is aangesloten, 
 onafhankelijk toezicht op mensenrechten in te stellen en 
 verwezenlijking van mensenrechten te bevorderen.

Missie en visie 
De missie van het College luidt:

HET COLLEGE BELICHT, BESCHERMT EN BEVORDERT  
DE MENSENRECHTEN OVERAL IN NEDERLAND,  
INCLUSIEF CARIBISCH NEDERLAND.

In de visie van het College wordt deze missie gerealiseerd wanneer:
1. mensenrechten daadwerkelijk zijn geborgd in wetgeving en beleid;
2. overheid, volksvertegenwoordigende organen, maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en individuen de schending van mensenrechten voorkomen én 
actief bijdragen aan het verder verwezenlijken van mensenrechten;

3. iedereen in Nederland zijn/haar mensenrechten kent en de mogelijkheid 
krijgt deze te realiseren.

In combinatie geven de missie en visie richting aan het werk van het College. 
Dit betekent dat het College zich in zijn werk richt op de volgende drie kern-
aspecten van mensenrechtenbescherming in Nederland:

	■ De basis op orde: borging van mensenrechten in wetgeving en beleid 
De verankering van mensenrechten in wetgeving en beleid vormt de basis 
voor een duurzame bescherming en bevordering van mensenrechten in 
Nederland. Het College informeert daarom beleidsmakers en wetgevers over 
mensenrechten en adviseert politici en ministers gevraagd en ongevraagd, 
bijvoorbeeld rondom nieuwe wetsvoorstellen. Zo draagt het College eraan bij 
dat wetgeving en beleid mensenrechten respecteren en dat de structuur voor 
het maken van zorgvuldige afwegingen over mensenrechten in Nederland 
op orde is.
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	■ Rechten in de praktijk: bevordering van naleving van de mensenrechten 
De naleving van mensenrechten staat of valt met de acties van overheid, 
bedrijven, volksvertegenwoordigers en individuen. Het gaat hierbij om het 
proces van de naleving van mensenrechten in de praktijk. Daarom spreekt 
het College overheden, volksvertegenwoordigers en bedrijven aan op 
 (potentiële) mensenrechtenschendingen en stelt het oplossingen voor 
wanneer mensenrechten in het geding zijn. Ook toetst het College discrimi-
natieklachten aan de wetgeving over gelijke behandeling en oordeelt het of 
er sprake is van discriminatie. 

	■ Mensenrechten voor iedereen: bevordering van kennis en bewustzijn 
Iemand die zich op zijn rechten wil beroepen, moet weten wat deze rechten 
inhouden. Voor een samenleving waarin iedereen kan deelnemen en zich 
kan ontplooien, is het van belang dat mensen van elkaar weten hoe rechten 
van de één zich verhouden tot rechten van anderen. Het College geeft daarom 
voorlichting en stimuleert onderwijs over mensenrechten. Bij het College kan 
iedereen terecht voor vragen over mensenrechten en gelijke behandeling. Zo 
zorgt het College voor de uiteindelijke impact: mensenrechten voor iedereen. 

Werkwijze en positionering van het College
In de uitvoering van zijn werkzaamheden neemt het College de volgende 
 strategische uitgangspunten in acht:

	■ Onafhankelijkheid: het College is dé onafhankelijke autoriteit op het vlak  
van mensenrechten en gelijke behandeling.

	■ Deskundigheid: het gezag van het College is gestoeld op een brede en diepe 
kennis van het recht en de praktijk en wordt versterkt door zijn adequate 
toepassing van het recht.

	■ Luisterend: het College luistert actief naar de mensen wier rechten het 
 bevordert en beschermt – rechtstreeks of via intermediairs. Niet alleen om  
te weten wat speelt, maar ook om zijn analyses en boodschappen kracht bij 
te zetten.

	■ Verbindend: het College verbindt de partijen in zijn netwerk en biedt op het 
juiste moment de gelegenheid om issues vanuit het mensenrechtenperspectief 
te bespreken. Het platform dat het College creëert, levert kennis, oplossings-
richtingen en gezamenlijke inzet op.

	■ Oplossingsgericht: het College handelt altijd met het einddoel in gedachten. 
Waar mogelijk signaleert het College mogelijkheden en oplossingsrichtingen 
in plaats van alleen barrières.
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	■ Resultaatgericht: het College kiest steeds de route die de meeste kans op 
realisatie van zijn doelen oplevert. Gezien de positie van het College ligt dan 
meestal de route via de centrale overheid of de nationale wetgevende organen 
voor de hand. Immers, het is in de eerste plaats de nationale wetgever die de 
reikwijdte en begrenzing van de uitoefening van mensenrechten reguleert en 
het is de centrale overheid die een grondwettelijke zorgplicht heeft voor de 
verwezenlijking van mensenrechten. Daarbij rekent de centrale overheid niet 
alleen op mensenrechtelijke input van het College, maar heeft zij vaak ook 
de plicht te reageren op die input. 
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Het werk van het College bestaat uit drie pijlers. Vaste pijlers 
zijn de oordelende taak van het College ten aanzien van 
 discriminatieklachten en de rol als nationale toezichthouder  
op de implementatie van het VN-verdrag handicap (CRPD). 
Daarnaast is er de primaire taak van het bevorderen van de 
verwezenlijking en naleving van mensenrechten in Nederland. 
Deze brede taak raakt aan allerlei maatschappelijke terreinen en 
vergt dat het College flexibel inspeelt op actuele ontwikkelingen.

Binnen deze taak heeft het College in dit strategisch plan twee programma’s 
uitgewerkt die in de komende jaren in het bijzonder de aandacht krijgen: 
	■ Programma digitalisering & mensenrechten
	■ Programma gendergelijkheid & mensenrechten

Het College maakt gebruik van een breed instrumentarium: het College onder-
zoekt, rapporteert, adviseert, geeft voorlichting en bevordert mensenrechten-
educatie. Per onderwerp en programma kiest het College de optimale combinatie 
van activiteiten om duurzame effecten te bereiken. Hieronder beschrijven we 
de verschillende werkzaamheden die het College kan uitvoeren om zijn missie 
waar te maken.

Takenpakket en instrumentarium 
In de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn de taken vastgelegd die 
het College uitvoert om mensenrechten te beschermen en de naleving daarvan 
te bevorderen. Samenvattend heeft het College de volgende kerntaken:

	■ Onderzoeken en rapporteren  
Het College doet onderzoek naar de bescherming en bevordering van de 
rechten van de mens in Nederland. Op basis daarvan kan het College gevraagd 
en ongevraagd adviseren en suggesties doen voor verbetering van mensen-
rechtenbescherming in de praktijk, zoals in de jaarlijkse rapportage mensen-
rechten. Deze rapportage dient als basis voor het debat tussen parlement  
en regering over mensenrechten in Nederland. 

Het College rapporteert ook aan internationale toezichthouders, zoals de 
VN-comités, over de stand van zaken van mensenrechten in Nederland. 
Voor deze internationale organisaties en instellingen is het College een centraal 
en herkenbaar aanspreekpunt voor informatie over mensenrechten in Nederland.
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	■ Beleidsmakers en wetgever adviseren 
Het College adviseert beleidsambtenaren, ministers, staatssecretarissen en de 
volksvertegenwoordiging (Tweede en Eerste Kamer) ongevraagd of gevraagd 
over wetten, algemene maatregelen van bestuur of ministeriële regelingen 
wanneer deze direct of indirect invloed hebben op de bescherming of verwezen-
lijking van mensenrechten. Wanneer Nederland mensenrechtenverdragen nog 
niet (helemaal) heeft geratificeerd, kan het College aansporen tot ratificatie. 

	■ Voorlichting en training geven  
Om de kennis over mensenrechten zo breed mogelijk te verspreiden, geeft 
het College voorlichting over mensenrechten. Het College geeft presentaties 
en trainingen en stimuleert en coördineert onderwijs over de rechten van de 
mens. De ‘Toolbox Mensenrechten op school’ is daar een voorbeeld van.  
Krijgen mensenrechtenkwesties aandacht in de media, dan geeft het College 
als onafhankelijk en onpartijdig instituut duiding over de kwestie en uitleg 
over de (juridische) mensenrechtelijke normen. Daarnaast is het College  
een laagdrempelige vraagbaak voor iedereen die vragen heeft over gelijke 
behandeling of mensenrechten. 

	■ Informatie uitwisselen en samenwerken 
Het College zorgt ervoor dat burgers, professionals, vertegenwoordigers  
van belangengroepen, maatschappelijke organisaties en overheid met elkaar 
spreken over mensenrechten. Het College werkt samen met nationale en 
internationale organisaties die de mensenrechten bevorderen, met belangen-
vertegenwoordigers en met maatschappelijke organisaties. 

Vaste pijlers
De vaste pijlers van het werk van het College zijn de taken die het College 
uitvoert naast het programmatische werk. Deze taken kennen hun eigen planning 
en programmering. Waar mogelijk bevordert het College de kruisbestuiving 
tussen de vaste pijlers en zijn programmatische werk. 

	■ Oordelen over discriminatieklachten  
Iedereen in Nederland mag bij het College vragen stellen over discriminatie, 
discriminatie melden of een verzoek indienen om een klacht te onderzoeken 
en een oordeel te geven. Alle oordelen worden gepubliceerd op de website 
van het College. Verder kan het College een oordeel ter kennis brengen van 
organisaties, ministeries of anderen die daarvoor naar het oordeel van het 
College in aanmerking komen.
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Het College kan ook uit eigen beweging onderzoeken of stelselmatig onder-
scheid wordt gemaakt. Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties nieuw 
beleid dat ze hanteren, of nieuwe maatregelen die ze willen invoeren, laten 
toetsen bij het College. Het College oordeelt dan of het beleid al dan niet in 
strijd is met de wetgeving over gelijke behandeling.

	■ Toezichthouder VN-verdrag handicap (CRPD) 
Het VN-verdrag handicap is sinds 14 juli 2016 voor Nederland van kracht. 
Vanaf dat moment is het College de nationale toezichthouder op de implemen-
tatie van het verdrag. Alle activiteiten die het College als toezichthouder op 
het VN-verdrag handicap ontplooit, zijn gericht op het toelichten en het 
bevorderen van de naleving van dit verdrag. Voor de invulling van de toezicht-
houdende taak heeft het College het meerjarenplan CRPD 2020-2023 opgesteld 
waarin een aantal thema’s en speerpunten zijn uitgewerkt.
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Mensenrechten voor iedereen. Dat is het centrale devies van 
het College. Iedereen heeft mensenrechten en iedereen heeft 
het recht alle mensenrechten te kunnen uitoefenen. Dit laat 
zien hoe breed het mandaat van het College is. 
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Nederland 
raken voortdurend allerlei mensenrechten. Om effectief te zijn 
maakt het College daarom duidelijke keuzes; inhoudelijk en 
financieel verantwoord. 

Het College hanteert daarvoor vastgestelde criteria. Deze criteria bepalen of het 
College zich met voorrang inzet voor een bepaald onderwerp of, eventueel in 
samenwerking met andere organisaties, dat onderwerp specifieke aandacht geeft. 

Prioriteringscriteria
Aan de hand van de volgende vijf criteria stelt het College vast welke thema’s 
en activiteiten prioriteit vragen.

1. Ontwikkeling: erosie of kansen 
Het College prioriteert onderwerpen waar een zorgelijke of juist een positieve 
ontwikkeling plaatsvindt. Bij erosie van mensenrechten is er sprake van een 
structurele, neerwaartse ontwikkeling die de bescherming en bevordering 
van mensenrechten bedreigt én de instellingen die daarbij betrokken zijn.  
Bij kansen gaat het erom dat het College aanhaakt bij een opwaartse ontwik-
keling en mogelijkheden benut om mensenrechten structureel te versterken.

2. Toegevoegde waarde van het College 
Het is van belang dat de bijdrage van het College tot (concrete) resultaten 
van toegevoegde waarde leidt, die helpen de mensenrechten van betrokkenen 
te beschermen of te bevorderen en die zonder betrokkenheid van het College 
niet bereikt zouden worden. Uitgangspunt is de bijdrage van het College zelf, 
eventueel naast of in samenwerking met andere partijen. Daarbij speelt het 
brede mensenrechtenperspectief dat het College biedt, een belangrijke rol: 
anders dan veel andere partijen kan het College over alle mensenrechten, 
apart en in samenhang, adviseren en rapporteren om zo beleid en regel-
geving te beïnvloeden. 
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3. Effectiviteit 
Het College kiest voor onderwerpen waarbij het voorziet dat de inzet leidt tot 
tastbare effecten die bijdragen aan de bescherming en bevordering van 
mensenrechten in Nederland. 

4. Duurzame borging  
Het College richt zich op structurele bescherming en bevordering van mensen-
rechten. Hiervoor is enige duurzaamheid in de aandacht van het College 
voor een bepaald (mensenrechten)onderwerp essentieel: niet éénmalig een 
punt maken, maar in staat zijn tot vervolgacties of verdieping. Die duurzame 
aandacht moet leiden tot effecten die het College vervolgens ook kan borgen. 
Dat betekent dat het bij inzet op een bepaald thema of een bepaalde ontwik-
keling helder moet zijn dat het College zijn werk op termijn kan afronden of 
overdragen aan andere partijen. 

5. Capaciteit en expertise 
Het vijfde criterium om een thema tot prioriteit te maken is of het College 
beschikt over voldoende capaciteit en expertise om ofwel zelf het onderwerp 
doelmatig aan te pakken ofwel die capaciteit extern in te kopen. Daarbij wordt 
gekeken of de investering in verhouding staat tot het te behalen doel. 

Criterium als pré: kruisbestuiving 
Ten slotte neemt het College een onderwerp in overweging als de mogelijkheid 
bestaat tot kruisbestuiving. De overweging is dan of het benoemen van de 
prioriteit een positieve invloed op of aanjagende werking heeft voor de 
bestaande prioritaire thema’s, de rol van toezichthouder bij het VN-verdrag 
handicap, en/of de oordelen over discriminatieklachten. Als dat zo is, werkt dat 
in het voordeel van het onderwerp waarvan bepaald moet worden of dat als 
prioriteit kan worden aangemerkt. 

Speerpuntenbepaling in de praktijk
Het College gebruikt bovenstaande criteria op twee manieren. Het College 
gebruikt de vastgestelde criteria om richting te geven aan de inzet van het 
College en om de gemaakte keuzes te onderbouwen. Daarbij speelt het College 
strategisch in op actuele ontwikkelingen. De keuze voor de strategische 
 programma’s is tot stand gekomen op basis van de criteria voor prioritering. 
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Hieruit vloeit de volgende prioritering voort:
	■ Strategische speerpunten: vraagstukken die met de programmathema’s te 
maken hebben, zullen met voorrang door het College opgepakt worden. 

	■ Prioritaire thema’s: onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan de strategische 
programma’s, maar die wel aan alle prioriteitscriteria voldoen, zullen door 
het College alleen worden geadresseerd als er een concrete aanleiding is in 
de vorm van een bijzondere gebeurtenis, een beleidsvoornemen of een 
voorstel voor regelgeving. 

	■ Overige thema’s: het College zal in beginsel geen capaciteit besteden aan 
overige onderwerpen.

In alle gevallen maakt het College een eigen onafhankelijke afweging over welke 
thema’s om actieve inzet van de organisatie vragen.
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In het strategisch plan voor de komende jaren is ingezet op 
twee onderwerpen: digitalisering en gendergelijkheid. Daarvoor 
zijn twee strategische programma’s opgezet. Binnen deze 
programma’s richt het College zich telkens op twee subthema’s:

	■ Programma: digitalisering & mensenrechten
• Subthema: digitalisering en gelijke behandeling
• Subthema: digitalisering en rechtsbescherming
	■ Programma: gendergelijkheid & mensenrechten
• Subthema: geweld tegen vrouwen
• Subthema: arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid

De keuze voor en inrichting van deze twee programma’s sluit nauw aan bij  
de hierboven uitgewerkte prioriteringscriteria. Het zijn onderwerpen waar een 
duidelijke ontwikkeling waar te nemen is, waar het College vanuit zijn breed 
mensenrechtenperspectief een grote toegevoegde waarde kan hebben, waar 
het mogelijk is om concrete effecten te bereiken die bovendien duurzaam 
geborgd kunnen worden en die ook voortbouwen op de expertise die het 
College in huis heeft. Door in te zetten op deze speerpunten kan het College 
dan ook zorgen voor een structurele versterking en bescherming van de 
mensenrechten.

Hieronder worden de strategische programma’s verder toegelicht. 

Programma: Digitalisering & mensenrechten
	■ Situatieschets 
Digitale ontwikkelingen hebben allerlei voordelen, zoals minder ruimte voor 
(menselijke) fouten, toegang tot en gebruik van meer relevante informatie en 
meer objectiviteit en consistentie. Diezelfde technologische ontwikkelingen 
brengen ook risico’s met zich mee. Zo kan het gebruik van een slecht 
 ontworpen (zelflerend) algoritme allerlei vooroordelen versterken. Gebruik van 
eenzijdige, foute of onvolledige data kan leiden tot discriminatie, bijvoorbeeld 
bij beslissingen over de inzet van controle- of handhavingsbevoegdheden. 
Soms beïnvloeden gecomputeriseerde beslissingen of algoritmen de vrijheid 
van meningsuiting, bijvoorbeeld wanneer via filtertechnieken bepaalde 
berichten niet op online media worden getoond of wanneer ze via prioriterings-
technieken juist extra onder ieders aandacht worden gebracht.
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	■ Mensenrechtenperspectief 
Digitalisering raakt dus aan verschillende mensenrechten; denk aan het recht 
op gelijke behandeling, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
informatie vergaring, aan het recht op privacy en gegevensbescherming en 
het recht op een eerlijk proces. Vandaag de dag hebben zowel private actoren 
als overheidsorganisaties onvermijdelijk met vormen van digitalisering te 
maken. In het omgaan daarmee moeten ze in overeenstemming met de 
mensenrechten handelen. Omdat het bredere mensenrechtenperspectief op 
het terrein van digitalisering tot nu toe ontbreekt, bestaat er weinig kennis 
en bewustzijn van de risico’s en verantwoordelijkheden. 

	■ Ambitie 
Het doel van het College is dat de relevante personen binnen organisaties 
zich bewust zijn van de effecten op de verschillende mensenrechten en 
weten hoe zij inbreuken op rechten tot een minimum kunnen beperken en 
dat burgers in staat zijn om hun rechten ook temidden van deze digitale 
ontwikkelingen kunnen verwezenlijken.

Het College richt zich binnen dit programma op twee thema’s: gelijke 
 behandeling en rechtsbescherming. Daarnaast volgt het College nauwgezet 
nieuwe ontwikkelingen – ook buiten deze twee deelthema’s –, zodat het tijdig 
kan handelen wanneer ontwikkelingen mensenrechten raken. 

Digitalisering en gelijke behandeling
	■ Situatieschets 
Werkgevers zetten meer en meer software in bij werving en selectieprocedures 
en bij de doorstroom van personeel. Daarbij gaat het onder meer om het 
gebruik van kunstmatige intelligentie (of: artificial intelligence, AI) en de 
toepassing van algoritmen die invloed hebben op de besluiten voor het 
werven, aannemen en afwijzen van sollicitanten. Kunstmatige intelligentie 
wordt bijvoorbeeld gebruikt om kandidaten te beoordelen op geschiktheid, 
maar ook om vacatures aan te (laten) bieden via digitale platforms en 
 sociale media, zoals LinkedIn. 

	■ Mensenrechtenperspectief 
Experts waarschuwen bij de toepassing van dit soort nieuwe technologie 
onder andere voor het risico op discriminatie. Tegelijkertijd wordt gesteld 
dat de minimale tussenkomst van mensen (die nu eenmaal bij hun keuze 
worden beïnvloed door vooroordelen) juist kan zorgen voor een neutralere 
en eerlijker selectie van geschikte kandidaten. Kunstmatige intelligentie  
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zou juist discriminerende praktijken helpen uitbannen of verkleinen. Vaststaat 
dat de precieze werking ervan zonder nader onderzoek vaak moeilijk te 
achterhalen is en dat consequenties van het gebruik voor werkgever én 
kandidaat buiten beeld blijven. Een belangrijk punt daarbij is dat de directe 
zichtbaarheid van mogelijk discrimi nerende praktijken kan afnemen door 
gebruik van digitale systemen. Dat geldt ook voor de herleidbaarheid ervan. 
En dat heeft weer tot gevolg dat het voor degenen die getroffen zijn 
 moeilijker is om over zulke praktijken te klagen. 

	■ Ambitie 
In deze programmalijn wil het College gelijke behandeling bereiken bij 
digitalisering – in het bijzonder bij het gebruik ervan bij werving en selectie. 
Het College houdt zich al jaren bezig met arbeidsmarktdiscriminatie en heeft 
een expertfunctie, mede dankzij zijn oordelenpraktijk, onderzoeken, adviezen 
en de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’. Die expertise zet het College 
in om werkgevers bewust te maken van de risico’s en het belang van trans-
parantie bij het gebruik van digitale technologie in hun personeelsbeleid. 
Daarnaast kan het College op basis van zijn expertise ideeën aandragen voor 
de versterking en aanvulling van het recht op gelijke behandeling, met name 
voor de handhaving daarvan. Die leunt nu namelijk voor een belangrijk deel op 
klachtprocedures voor burgers. De vraag is of bij de ‘verborgen’ discriminatie 
die optreedt door digitale systemen, aanpassing nodig is van de juridische 
mechanismen om gelijke behandeling te bewaken en te garanderen. 

Prioriteringscriteria: digitalisering en gelijke behandeling
• Ontwikkeling: er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitalisering 

in werving en selectieprocedures en andere processen, waarbij nieuwe 
vormen van discriminatie op de loer kunnen liggen. Terwijl de  
risico’s groter worden, is er nog weinig bewustzijn en ontbreken 
oplossingsrichtingen.

• Toegevoegde waarde: het College heeft veel expertise op het terrein van 
arbeidsmarktdiscriminatie en kan een unieke bijdrage leveren om 
digitalisering en gelijke behandeling in samenhang te beschouwen.

• Effectiviteit: op termijn kunnen mechanismen aangepast of ontwikkeld 
worden om gelijke behandeling in de context van digitalisering  
te bewaken. 
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• Duurzame borging: er bestaat een sterke infrastructuur op het gebied 
van gelijke behandeling waarbinnen nieuwe mechanismen verankerd 
kunnen worden.

• Capaciteit en expertise: het College heeft vanuit zijn oordelenpraktijk, 
onderzoeken, adviezen en trainingen een expertfunctie op het gebied 
van (arbeidsmarkt)discriminatie.

• Kruisbestuiving: het onderwerp is bij uitstek gerelateerd aan de 
 oordelenpraktijk van het College.

Digitalisering en rechtsbescherming
	■ Situatieschets 
Ook centrale en decentrale overheden maken gebruik van algoritmen en 
geautomatiseerde processen om beslissingen te nemen die burgers raken. 
Daarbij vindt veel gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten plaats en 
die gegevens vormen vervolgens de basis voor de geautomatiseerde beslissing. 
Aangifte van een geboorte wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan informatie-
voorziening van de Sociale Verzekeringsbank over kinderbijslag. En bij een 
digitale belastingaangifte staat allerlei informatie over loon en bankrekeningen 
al ingevuld. Overheidsdienstverlening wordt steeds meer georganiseerd 
vanuit het idee van een one-stop-shop/single window; één (digitaal) loket 
waar burgers terechtkunnen om veel van hun overheidszaken te regelen.  
Zo hoeven burgers en bedrijven maar één keer bepaalde informatie aan  
‘de overheid’ door te geven. Voorspellende software wordt ook ingezet voor 
rechtshandhaving. Digitale risicoprofielen informeren bijvoorbeeld gemeentes 
over de kans dat een inwoner fraudeert met zijn uitkering. 

	■ Mensenrechtenperspectief 
Door de verschillende vormen van digitalisering die de overheid gebruikt, 
kunnen en mogen persoonlijke gegevens op steeds grotere schaal worden 
verzameld, gedeeld en geanalyseerd. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen 
voor de rechtsbescherming en roepen de vraag op of er beter toezicht moet 
komen op het gebruik van algoritmen. Het is bijvoorbeeld soms lastig om  
te achterhalen welke informatie precies heeft geleid tot het nemen van een 
beslissing, of het is onduidelijk dat een beslissing is genomen op basis  
van een algoritme. De precieze onderbouwing van een besluit blijft dan 
soms onduidelijk. 
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	■ Ambitie 
Binnen deze programmalijn bevordert het College dat publieke organisaties 
bij het gebruik van digitalisering de mensenrechten naleven. Organisaties 
moeten zich bewust zijn van de werking van hun processen en de risico’s 
voor de mensenrechten, en zij moeten procedurele rechten, zoals het recht op 
een eerlijk proces en een effectief rechtsmiddel, daadwerkelijk garanderen als 
zij een beslissing nemen die is gebaseerd op (semi)automatische processen. 
Als mensen het niet eens zijn met een beslissing, moeten ze hun recht 
kunnen halen. Hiervoor zijn toegang tot informatie, gelijkheid, en toegang tot 
een effectief rechtsmiddel van wezenlijk belang. Het is wellicht noodzakelijk 
die rechtsbescherming en het toezicht anders in te gaan richten.

Prioriteringscriteria: digitalisering en rechtsbescherming
• Ontwikkeling: toenemend gebruik van algoritmes en geautomatiseerde 

processen binnen overheidsdienstverlening en rechtshandhaving met 
risico’s voor privacy, procedurele rechten, rechtsbescherming.

• Toegevoegde waarde: terwijl in de huidige discussies het recht op 
gegevensbescherming vaak centraal staat, raakt deze ontwikkeling 
diverse mensenrechten, waardoor een breed mensenrechten-
perspectief onontbeerlijk is.

• Effectiviteit: ook hier kunnen concrete stappen gezet worden in de 
richting van een nieuwe inrichting van rechtsbescherming en toezicht 
in de context van digitalisering en mensenrechten.

• Duurzame borging: de effecten kunnen op de langere termijn in  
de bredere structuren en mechanismen van rechtsbescherming 
verankerd worden.

• Capaciteit en expertise: het College heeft veel expertise op het gebied 
van toegang tot het recht en rechtsbescherming en heeft goed zicht 
op de mensenrechtelijke verplichtingen van publieke organisaties.

• Kruisbestuiving: indirect kunnen er vanuit dit thema mogelijk verbanden 
gelegd worden met de monitoringtaak CRPD van het College.
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Programma: Gendergelijkheid & mensenrechten
	■ Situatieschets 
Hoewel vrouwen en mannen in Nederland dezelfde rechten hebben, is hun 
feitelijke positie anno 2019 (nog) niet gelijk. Op tal van gebieden is sprake 
van een achterstand van vrouwen. Soms is die achterstand structureel, zoals 
bij de deelname in en beloning van werk en bij de verdeling van zorgtaken. 
Meer vrouwen dan mannen worden in Nederland geconfronteerd met geweld 
in de privésfeer. Traditionele of stereotiepe denkbeelden over maatschappelijke 
rolverdeling liggen aan deze problematiek ten grondslag. Daarnaast speelt de 
ongelijke machtsverhouding tussen vrouwen en mannen een rol. In discussies 
in politieke fora en de media, bijvoorbeeld in de context van #MeToo, 
 constateert het College dat er (ook) in Nederland sprake is van een ‘gender 
backlash’: de vanzelfsprekendheid van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
wordt vaker en openlijker betwijfeld of bekritiseerd. Uit de Gender equality 
index van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) blijkt boven-
dien dat Nederland zich in de afgelopen jaren niet heeft verbeterd op 
gendergelijkheid.

	■ Mensenrechtenperspectief 
Genderongelijkheid is een vorm van discriminatie die gevolgen heeft voor  
de verwezenlijking van mensenrechten. Genderongelijkheid kan vrouwen 
belemmeren zich te ontplooien en volledig deel te nemen aan de samenleving. 
De achterstanden in arbeidsparticipatie – en het gebrek aan economische 
zelfstandigheid dat hiermee verband houdt – raken onder meer aan het  
recht op een adequate levensstandaard. In geval van geweld tegen vrouwen, 
is sprake van een (ernstige) inbreuk op het recht op lichamelijke en/of 
geestelijke integriteit. 

	■ Ambitie 
Het College wil de stagnatie in de vooruitgang van de emancipatie van 
vrouwen stoppen en gendergelijkheid en daarmee de mensenrechten van 
vrouwen bevorderen.

Binnen het programma gendergelijkheid richt het College zich op twee thema’s. 
Het eerste thema is ‘geweld tegen vrouwen’. Het tweede thema is ‘arbeids-
participatie en economische zelfstandigheid’. 
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Geweld tegen vrouwen
	■ Situatieschets 
Geweld tegen vrouwen is een omvangrijk en aanhoudend probleem. Geweld 
tegen vrouwen omvat fysiek, seksueel, psychologisch en economisch geweld. 
Het gaat om geweld dat vrouwen treft omdat zij vrouw zijn. Structurele 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen speelt een rol bij het geweld. 
Tegelijkertijd houdt geweld structurele ongelijkheid in stand. Bijna de helft van 
de vrouwen in Nederland heeft een keer fysiek en/of seksueel geweld ervaren. 

Geweld tegen vrouwen vindt in verschillende levensdomeinen van vrouwen 
plaats. Omdat de achterliggende dynamiek per domein verschilt, heeft het 
College binnen deze programmalijn specifiek aandacht voor twee subthema’s: 
‘geweld in de privésfeer’ en ‘seksuele intimidatie op het werk’.

Geweld tegen vrouwen in de privésfeer
Geweld tegen vrouwen manifesteert zich op verschillende plekken, maar 
voornamelijk in de privésfeer. Recent onderzoek van het WODC laat zien dat 
in de afgelopen vijf jaar circa 747.000 mensen van 18 jaar of ouder geconfron-
teerd zijn met fysiek en/of seksueel geweld in de privésfeer. In meer dan  
de helft van de gevallen gaat het om geweld door een partner of ex-partner. 
In bijna 20 procent gaat het om structureel geweld. Het merendeel van de 
slachtoffers van dit geweld is vrouw: ongeveer 97.000 vrouwen tegenover 
ongeveer 27.000 mannen. In het beleid wordt nog onvoldoende rekening 
gehouden met de noodzaak voor een genderspecifieke aanpak.

Seksuele intimidatie op het werk
Seksuele intimidatie op het werk heeft veel aandacht gekregen door de 
#MeToo-beweging. In Nederland ervaart ongeveer vijf procent van de werk-
nemers ongewenste seksuele aandacht van klanten en ongeveer twee procent 
ongewenste seksuele aandacht van collega’s of leidinggevenden. Vrouwen 
zijn vaker slachtoffer dan mannen. Veel vrouwen die op hun werk te maken 
krijgen met seksueel overschrijdend gedrag, vinden het lastig dit te melden, 
mede omdat er onvoldoende bewustzijn bestaat over wat seksueel grens-
overschrijdend gedrag is. Ook kan de hiërarchische verhouding tussen 
slachtoffer en betrokkene een rol spelen en vrezen vrouwen de consequenties 
van een melding. Seksuele intimidatie valt expliciet binnen de gelijke-
behandelingswetgeving, maar het College heeft nog maar weinig verzoeken 
om een oordeel hierover ontvangen.
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	■ Mensenrechtenperspectief 
Geweld tegen vrouwen, zowel in de privésfeer als op de werkvloer, vormt een 
ernstige inbreuk op de fundamentele rechten van vrouwen, waaronder het recht 
op lichamelijke en/of geestelijke integriteit en het recht op gelijke behandeling. 
De impact van geweld tegen vrouwen gaat verder dan de individuele gevolgen 
voor de betrokken vrouw. Het betreft een maatschappelijk probleem met 
ernstige sociale en economische consequenties, zoals sociaal isolement, 
arbeidsverzuim, afnemende productiviteit en aanvullende zorgkosten.

	■ Ambitie 
Binnen deze programmalijn spoort het College de overheid aan tot het in 
praktijk brengen van het Verdrag van Istanbul: het allesomvattende Europees 
verdrag gericht op het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld. Het College zet zich in voor een genderspecifieke aanpak in het 
beleid tegen geweld in de privésfeer. Het College brengt zijn bevoegdheid 
om te oordelen in individuele gevallen van seksuele intimidatie op de werk-
vloer breder voor het voetlicht. Door dit te verbinden met zijn adviserende 
taken laat het College zien hoe vrouwen rechten kunnen claimen en wat er 
qua beleid nodig is. Tot slot bevordert het College het bewustzijn van de 
achterliggende oorzaken van geweld en intimidatie, zoals ongelijke machts-
verhoudingen en stereotiepe denkbeelden. 

Prioriteringscriteria: geweld tegen vrouwen
• Ontwikkeling: geweld tegen vrouwen in de privésfeer en op de werk-

vloer is al decennia een omvangrijk probleem. De laatste jaren zit er, 
mede door de #MeToo-beweging en het Verdrag van Istanbul, veel 
dynamiek in het veld. Hierdoor ontstaan er nieuwe kansen, maar ook 
bedreigingen door een backlash.

• Toegevoegde waarde: het College is in staat om dit onderwerp als 
mensenrechtenonderwerp op de agenda te zetten en de nadruk erop 
te leggen dat vrouwen hun gelijke rechten kunnen opeisen. Ook is  
het College bevoegd om te oordelen over mogelijke incidenten van 
seksuele intimidatie op het werk.

• Effectiviteit: het College kan een genderspecifieke aanpak van geweld 
tegen vrouwen in de privésfeer verder brengen en kan seksuele 
 intimidatie op het werk concreet beoordelen en dit verbinden met 
onderzoek en advies.
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• Duurzame borging: er bestaat een sterke infrastructuur, nationaal  
en internationaal, gericht op de aanpak van geweld tegen vrouwen; 
daarbinnen kan de mensenrechtelijke bijdrage van het College 
geborgd worden.

• Capaciteit en expertise: het College heeft veel kennis over hoe de rol 
van (gender)stereotypen veranderd kan worden en kan dit plaatsen  
in de juridische context van de gelijkebehandelingswetgeving en 
internationale normen.

• Kruisbestuiving: seksuele intimidatie op het werk valt expliciet binnen 
de gelijkebehandelingswetgeving en het College kan zijn bevoegdheid 
om te oordelen in deze kwesties sterker onder de aandacht brengen. 

Arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid
	■ Situatieschets 
Het aandeel vrouwen dat werkt groeit, zij het heel langzaam. In 2018 lag de 
arbeidsparticipatie van vrouwen met 63,2 procent een kleine 10 procentpunt 
onder die van mannen (72,5 procent). Vrouwen werken echter veel vaker dan 
mannen parttime en ongeveer de helft van alle vrouwen is, soms ook wanneer 
zij werken, financieel afhankelijk. De ongelijke verdeling in zorgtaken speelt 
hierbij een belangrijke rol. Deze ongelijkheid wordt mede in stand gehouden 
door maatschappelijke structuren en culturen: de samenleving blijft ingericht 
op in deeltijd werkende vrouwen die zorgtaken op zich nemen en het aantal 
rolmodellen met grote dienstverbanden is beperkt.

	■ Mensenrechtenperspectief 
Het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen en de beperkte 
economische zelfstandigheid die hiermee verband houdt, heeft niet alleen 
betrekking op het recht op gelijke behandeling, maar heeft ook gevolgen 
voor de verwezenlijking van andere mensenrechten, waaronder het recht op 
een adequate levensstandaard. Vrouwen die financieel afhankelijk zijn van 
hun partner kunnen worden beperkt in hun mogelijkheden om in vrijheid 
deel te nemen aan de samenleving. Deze situatie leidt tot ongelijke machts-
verhoudingen binnen het gezin en in het openbare leven, wat er weer aan 
bijdraagt dat de traditionele rolverdeling in stand blijft.
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	■ Ambitie 
Binnen deze programmalijn draagt het College met een gendergerichte 
aanpak bij aan de gelijke deelname in arbeid tussen mannen en vrouwen. 
Het College versterkt het werk van stakeholders door het concretiseren van 
de mensenrechtelijke aspecten van gendergelijkheid. Het College bevordert 
het bewustzijn over de werking en toepassing van stereotypen en verandert 
hierdoor de traditionele denkbeelden over mannen en vrouwen in de samen-
leving. Door het uitvoeren van onderzoek verbetert het College de informatie-
positie van betrokkenen. 

Prioriteringscriteria: arbeidsparticipatie  
en economische zelfstandigheid
• Ontwikkeling: het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en 

mannen heeft gevolgen voor de verwezenlijking van diverse mensen-
rechten van vrouwen. Er is sprake van een positieve, maar langzame 
ontwikkeling die versterkt kan worden.

• Toegevoegde waarde: het College kan arbeidsparticipatie in een 
 mensenrechtencontext plaatsen en vanuit zijn breed perspectief de 
relatie met andere mensenrechten, zoals het recht op een adequate 
levensstandaard en het recht op gelijke behandeling, inzichtelijk maken.

• Effectiviteit: vanuit een bredere en meer mensenrechtelijke benadering 
van arbeid kan het College gelijke arbeidsparticipatie bevorderen en de 
achterliggende oorzaken zoals stereotypering en rolverdeling agenderen.

• Duurzame borging: opbrengsten kunnen verankerd worden in zowel 
wet- en regelgeving als in structuren die gelijke arbeidsparticipatie 
mogelijk maken.

• Capaciteit en expertise: het College is gezaghebbende partij op het 
gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, specifiek van vrouwen,  
en binnen dit programma kan die expertise nog breder toegepast 
worden.

• Kruisbestuiving: het onderwerp is bij uitstek gerelateerd aan de 
oordelen praktijk van het College.
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5
Toezichthouder 
VN-verdrag 
handicap: naar  
een inclusieve 
samenleving
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Het College houdt toezicht op de naleving van het VN-verdrag 
inzake rechten van personen met een handicap (kortweg: 
VN-verdrag handicap) in Nederland. Het College heeft die  
taak toegewezen gekregen in juli 2016, toen het verdrag voor 
Nederland in werking trad. Het College bevordert, beschermt en 
monitort in onafhankelijkheid de uitvoering van het verdrag, met 
betrokkenheid en volledige participatie van het maatschappelijk 
middenveld, in het bijzonder personen met een handicap en 
de organisaties die hen vertegenwoordigen.

Voor de uitvoering van deze taak heeft het College een afzonderlijk meerjaren-
plan opgesteld. De hoofdlijnen van het meerjarenplan van de toezichthouder 
VN-verdrag handicap zien er als volgt uit:

Situatieschets
Het College constateert ruim drie jaar na ratificatie van het verdrag dat de 
overheid al veel in gang heeft gezet voor de naleving van het verdrag. Maar dit 
gebeurt vaak gefragmenteerd en zonder de link met het verdrag te expliciteren. 
Mensen met een beperking geven aan, niet zelden na jarenlang gehoopt te 
hebben op ratificatie van het verdrag, dat zij in hun dagelijks leven soms nog 
niet veel merken van het verdrag. Het College ziet het dan ook als zijn taak om 
dreigende stagnatie bij de uitvoering van het verdrag zowel door overheden als 
door private partijen tegen te gaan, en om te waken voor moedeloosheid bij 
mensen met een beperking en hun organisaties.

Speerpunten 
Om zijn werk als toezichthouder in de komende jaren nog effectiever uit te 
kunnen voeren, geeft het College prioriteit aan de volgende drie inhoudelijke 
programmalijnen:
	■ Onderwijs: dit is bij raadpleging van personen met een handicap en hun 
organisaties vrijwel steeds genoemd. Hoewel het wel de intentie van de 
overheid is om onderwijs inclusiever te maken, blijkt in de praktijk dat 
 mensen met een beperking nog veel knelpunten ervaren bij het volgen van 
onderwijs. Er lijkt op dit terrein nog weinig vooruitgang te worden geboekt. 
Het College stelt zich ten doel dat kennis over inclusiever onderwijs toe-
neemt, hoger op de agenda komt en meer onderdeel wordt van het beleid 
van de regering.



46     College voor de Rechten van de Mens

	■ Meedoen aan de samenleving/persoonlijke autonomie: deze twee grond-
beginselen van het verdrag worden vrijwel steeds genoemd bij raadpleging 
en sluiten aan bij diverse thema’s die vanuit verschillende groepen naar 
voren zijn gebracht. Mensen met een beperking ervaren belemmeringen als 
gevolg van ontoegankelijkheid, vooroordelen en bureaucratie. Door deze 
grondbeginselen uit te lichten in een programmalijn, wil het College ertoe 
bijdragen dat er structurele maatregelen worden genomen die de toeganke-
lijkheid van de samenleving ten goede komen, vanuit een goed begrip van 
(het systeem van) het verdrag. In ieder geval adviseert het College over  
de positie van (jonge) mensen met een arbeidsbeperking in het licht van  
het verdrag.

	■ Reageren op actuele, urgente signalen uit veld en praktijk: sommige ontwik-
kelingen, zoals nieuwe wetgeving, blijken veel impact te hebben op de situatie 
van mensen met een beperking. Daarom reserveert het College ruimte voor 
een flexibele programmalijn om bij actuele, urgente signalen uit het veld en 
uit de praktijk toezichthoudende activiteiten op maat te kunnen ontplooien. 

Werkwijze
Kenmerkende werkwijzen voor het College als toezichthouder op de naleving 
van het VN-verdrag handicap zullen de komende jaren in het bijzonder zijn:
	■ luisteren (signalen verzamelen);
	■ duiden (wetgeving, beleid, initiatieven en actieplannen hertalen naar  
het verdrag);

	■ verbinden (bij actuele, urgente signalen uit het veld en de praktijk).

De activiteiten die het College als toezichthouder ontplooit, behelzen onder 
meer het uitvoeren van onderzoek, het uitbrengen van rapportages, het geven 
van voorlichting en organiseren van campagnes, het (inter)nationaal overleg 
voeren over implementatie, het houden van stakeholderconsultaties en het 
zorgen voor toegankelijke informatievoorziening over relevante onderwerpen. 
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Het College voor de Rechten van de Mens wordt gevormd door 
tien Collegeleden. Gezamenlijk vormen zij het onafhankelijk en 
onpartijdig Mensenrechteninstituut voor Europees Nederland 
en Caribisch Nederland. De leden zijn verantwoordelijk voor 
de missie, visie, strategie en het beleid van het College.  
Ook oordelen zij over individuele klachten waar mogelijk sprake 
is van discriminatie, bijvoorbeeld op het werk of op school.

De meeste Collegeleden hebben een parttime aanstelling. Zij vinden het namelijk 
belangrijk dat zij, naast hun betrokkenheid bij het College, actief zijn op andere 
gebieden in de samenleving. Zo zijn Collegeleden bijvoorbeeld ook werkzaam 
in de wetenschap, het onderwijs en de rechterlijke macht.

Elk Collegelid wordt voor zes jaar benoemd bij Koninklijk Besluit. De zittings-
termijn kan met drie jaar worden verlengd. Collegeleden werken onafhankelijk 
van de overheid en andere organisaties. 
 

Collegeleden
Adriana van Dooijeweert, voorzitter
Quirine Eijkman, ondervoorzitter
Jan-Peter Loof, ondervoorzitter
Britta Böhler
Mariam Chébti
Yvonne Donders
Nicola Jägers
Geneviève Lieuw
John Morijn
Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Plaatsvervangend Collegeleden
Anja Eleveld
Stans Goudsmit
Emile Hofhuis
Hubert Nijman
Aniel Pahladsingh
Corrie ter Veer
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Raad van Advies
Het College heeft een onafhankelijke Raad van Advies. De leden van de Raad 
van Advies adviseren het College over het voorgenomen beleid en adviseren  
de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de 
plaatsvervangende leden van het College. 

Leden
Yolan Koster, voorzitter
Klara Boonstra
Semih Eski
Lisa van Ginneken
Glenn Helberg
Sieto de Leeuw
Mardjan Seighali
Dorine Manson
Henk Naves, vast lid: voorzitter Raad voor de rechtspraak
Aleid Wolfsen, vast lid: voorzitter Autoriteit persoonsgegevens
Reinier van Zutphen, vast lid: Nationale ombudsman

Organisatie
Het College is een zelfstandig bestuursorgaan en binnen de kaders van de  
Wet College voor de Rechten van de Mens onafhankelijk in de zaken die het 
oppakt en de besteding van het budget. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is beheerdepartement en verzorgt de 
basisfinanciering. Hieraan dragen ook de ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en Buitenlandse Zaken bij. 

Het College wordt ondersteund door een bureau, dat een omvang heeft van  
51 fte (peildatum 1-1-2020). De medewerkers zijn rijksambtenaren, in dienst 
van het College. 
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Colofon

Het College voor de Rechten van de Mens is bereikbaar 
via: 030-888 38 88 en info@mensenrechten.nl of
www.mensenrechten.nl. 

Ontwerp: Ontwerpwerk, Den Haag
Drukwerk: Van Deventer, ’s-Gravenzande

Deze uitgave is ook beschikbaar via: www.mensenrechten.nl

mailto:info@mensenrechten.nl
http://www.mensenrechten.nl
http://www.mensenrechten.nl
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