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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 zowel
Europees als Caribisch Nederland. Het College doet
onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert
aan internationale mensenrechteninstanties, geeft
voorlichting en oordeelt in individuele gevallen over
discriminatie. Het College is tevens toezichthouder
voor het VN-verdrag handicap. Het rapporteert jaarlijks
over de manier waarop dat verdrag in Nederland wordt
uitgevoerd en nageleefd.
Een discriminatieklacht indienen
Iedereen die een concreet vermoeden heeft dat hij
wordt gediscrimineerd, kan daarover een klacht
indienen bij het College. Via een klachtenprocedure
is het mogelijk een oordeel van het College te krijgen.
Beleid laten toetsen op gelijke behandeling
Organisaties en bedrijven kunnen hun voorgenomen
beleid vooraf laten toetsen door het College om te
bepalen of dat niet ingaat tegen de gelijkebehandelings
wetgeving.

Op de cover staat Mik Bron.
Hij werkt in de gehandicaptenzorg
en is non-binair. Mik voelt zich man
noch vrouw. Hij is getrouwd met Pieta.
Samen hebben ze een zoontje Máni.
Foto: Studio Johan Nieuwenhuize
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Monitor
Discriminatiezaken
De Monitor Discriminatiezaken geeft aanvullende
en verdiepende informatie over de aantallen
vragen en meldingen die het College krijgt.
Ook biedt de Monitor inzicht in het aantal verzoeken
om oordelen dat het College uitbrengt. B
 ijvoorbeeld
door analyses te presenteren over de spreiding
van de zaken die het College behandeld heeft over
de verschillende discriminatiegronden en over
de verschillende terreinen van het maatschap
pelijk leven waarop de gelijkebehandelingswetten
toezien. Ook probeert het College deze gegevens
te duiden in het licht van maatschappelijke en
beleidsmatige ontwikkelingen.
Het College doet zijn werk niet alleen. Afhankelijk van het terrein en
de aard van het incident worden veel discriminatiekwesties door andere
actoren en organisaties afgehandeld, bijvoorbeeld door de politie en
de lokale of regionale antidiscriminatiebureaus. De cijfers die deze
organisaties publiceren, bieden samen met de informatie uit deze
Monitor een volledig beeld van hoe verschillende soorten discriminatie
zaken in Nederland worden afgehandeld.

Discriminatie en de wet
Gelijkebehandelingswetgeving
Welke wetgeving bedoelen we als we het hebben over gelijkebehandelings
wetgeving?
De Grondwet bepaalt in artikel 1 dat iedereen die zich in Nederland
bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld en op geen
enkele grond gediscrimineerd mag worden. Daarnaast zijn er specifieke
wetten die discriminatie verbieden en gelijke behandeling waarborgen: de
Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet gelijke behandeling

1

VRAGEN
& MELDINGEN

6

2

VERZOEK OM
EEN OORDEEL
!

14

3

OORDELEN

22

4
28

OPVOLGING
OORDELEN

4

op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/
CZ), de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
bij de arbeid (WGBL), de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen (WGB m/v) en de artikelen over
gelijke behandeling bij arbeidsovereenkomsten uit het
Burgerlijk Wetboek. Al deze wetten vormen gezamenlijk
de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving. Daarnaast zijn er bepalingen in het Wetboek van Strafrecht
die vormen van discriminatie strafbaar stellen. Die blijven
echter in deze monitor buiten beschouwing.
Discriminatiegronden
Verschillende gevallen mogen verschillend behandeld
worden, maar sommige verschillen tussen mensen
mogen geen reden vormen om hen verschillend te
behandelen. Dat noemen we discriminatiegronden.
De discriminatiegronden die zijn vastgelegd in de
gelijkebehandelingswetgeving zijn: geslacht, handicap
of chronische ziekte, ras, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, levens
overtuiging, politieke overtuiging, arbeidsduur en het
soort arbeidscontract (tijdelijk of vast). De discriminatie
grond geslacht omvat ook onderscheid op grond van
zwangerschap of moederschap en tevens onderscheid
op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en
genderexpressie. Dit laatste is sinds 1 november 2019
expliciet vastgelegd in artikel 1 lid 2 Algemene wet gelijke
behandeling.
Wettelijke uitzonderingen
De wet bepaalt ook welke uitzonderingen bestaan op
het discriminatieverbod. Doel van deze uitzonderingen
is om onder bepaalde voorwaarden onderscheid maken
wél toe te staan. Bijvoorbeeld als onderscheid nodig is
om vrouwen te beschermen tijdens hun zwangerschap.
Ook kan het dragen van bepaalde religieuze kledingstukken worden verboden op grond van veiligheids
voorschriften die gevaarlijke situaties op de werkvloer
moeten voorkomen. We spreken dan van een objectieve
rechtvaardiging; een goede reden om in dat specifieke
geval toch onderscheid te maken.
Ook bepaalt het gelijkebehandelingsrecht dat soms voor
specifieke (groepen) mensen extra inspanningen moeten
worden verricht, zodat zij in staat worden gesteld op
gelijke voet met anderen deel te nemen aan de samenleving of om maatschappelijke achterstand in te lopen.
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DE GRONDWET BEPAALT IN
ARTIKEL 1 DAT IEDEREEN DIE
ZICH IN NEDERLAND BEVINDT
IN GELIJKE GEVALLEN GELIJK
MOET WORDEN BEHANDELD
EN OP GEEN ENKELE GROND
GEDISCRIMINEERD MAG
WORDEN

Bijvoorbeeld als er sprake is van mensen met een fysieke
beperking die een bepaalde aanpassing van hun werkplek
nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen.
Reikwijdte
De hierboven genoemde gelijkebehandelingswetten
hebben een beperkt toepassingsbereik: ze gelden niet
voor alle terreinen van het maatschappelijk leven.
De wetten verbieden discriminatie:
• op de arbeidsmarkt (onder meer bij sollicitaties,
bij bejegening op de werkvloer, bij de beloning,
in de andere arbeidsvoorwaarden);
• bij het aanbieden van of de toegang tot goederen
en diensten (bijvoorbeeld op het gebied van wonen,
welzijn, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, financiële
dienstverlening, verzekeringsdiensten, winkelen,
sporten en uitgaan);
• bij de uitoefening van het vrije beroep (denk aan
freelancers en zelfstandig ondernemers);
• bij lidmaatschap van een vakbond of vereniging van
beroepsgenoten;
• bij sociale bescherming (denk aan uitkeringen of
studiefinanciering; hier geldt overigens alleen een
verbod van onderscheid op grond van ras, de andere
discriminatiegronden gelden hier niet).
Deze beperkte reikwijdte van de gelijkebehandelings
wetgeving betekent bijvoorbeeld dat allerlei discriminatoire
uitingen die in de media worden gedaan of discriminerende gedragingen waarmee mensen op straat kunnen
worden geconfronteerd, niet onder de genoemde wetten
vallen. Wel kunnen de discriminatiebepalingen van het
Wetboek van Strafrecht daarop van toepassing zijn.

MONITOR DISCRIMINATIEZAKEN 2019

5

Discriminatie en het College
Vragen en meldingen
Het College zet zich op verschillende manieren in om
discriminatie tegen te gaan. Juridische medewerkers van
het College beantwoorden alle vragen en meldingen over
discriminatie telefonisch of via e-mail. Afhankelijk van de
situatie verwijzen ze een melder door naar de klachtenprocedure bij het College of naar een andere organisatie,
zoals de Nationale ombudsman, een gemeentelijke
ombudsman, het juridisch loket of antidiscriminatie
bureaus. Het College registreert alle vragen en meldingen,
ook als de verzoeker geen vervolgstappen wil zetten.
Het College gebruikt deze registraties als signaal bij de
andere activiteiten – bijvoorbeeld bij adviezen over het
overheidsbeleid en in de rapportages van het College
aan internationale mensenrechteninstanties van de
Verenigde Naties en de Raad van Europa.
Klachtenprocedure; verzoek om een oordeel
Een melding over discriminatie kan ook worden doorverwezen naar de klachtenprocedure bij het College zelf.
Het College toetst in die procedure of een situatie of
gedraging die iemand is overkomen, in strijd is met de
bepalingen van de gelijkebehandelingswetgeving. De
persoon met de discriminatieklacht dient daarvoor een
verzoek om een oordeel in bij het College. Zo’n verzoek
kan uiteindelijk leiden tot een juridisch oordeel, waarin
het College vaststelt of in een bepaalde concrete situatie
die iemand is overkomen, daadwerkelijk sprake is
geweest van discriminatie. De procedure bij het College
is laagdrempelig: de procedure is gratis en de klager
(verzoeker) is niet verplicht om juridische ondersteuning
in te schakelen. Dat geldt ook voor de partij tegen wie
de klacht is gericht (verweerder).

Uitkomst van de klachtenprocedure
Niet alle verzoeken om een oordeel over situaties waarin
iemand zich gediscrimineerd voelde, eindigen in een
oordeel. Soms is een verzoek ‘kennelijk ongegrond’.
Dat is in drie situaties aan de orde:
• bij eenzijdig overheidshandelen, dat wil zeggen bij
een beslissing van een overheidsorgaan, genomen
op basis van de bevoegdheden die een wet aan dat
orgaan toekent of bij een gedraging van een overheids
functionaris bij de uitoefening van zijn wettelijke taak
(denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een vergunning
of aan ordehandhaving door de politie);
• als er geen raakvlak is met de gelijkebehandelingswetgeving (bijvoorbeeld als geklaagd wordt over
onderscheid dat niet valt onder een van de in de wet
genoemde discriminatiegronden of als het gaat om
een terrein van het maatschappelijk leven waarop
de wet niet van toepassing is);
• als de klacht te vaag is geformuleerd.
Ook komt het voor dat een schikking wordt getroffen
of dat de verzoeker het verzoek intrekt.
Wordt de procedure doorgezet, dan volgt er een zitting
waarbij het College beide partijen hoort en vragen stelt.
Op basis van de informatie die op die manier verkregen
is, oordeelt het College of er sprake was van discriminatie.
Het oordeel wordt aan de beide partijen gestuurd en
vervolgens openbaar gemaakt. Als het College tot het
oordeel is gekomen dat er sprake is geweest van
discriminatie, doet het later bij de betreffende organisatie
navraag of deze maatregelen neemt of al heeft genomen
naar aanleiding van het oordeel.
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Het College ontving 4.730 vragen en meldingen
in 2019. Daarvan gingen er 3.529 over gelijke
behandeling. De overige 1.201 vragen en meldingen
hadden te maken met andere mensenrechten
of met onderwerpen die niet direct over gelijke
behandeling of mensenrechten gaan.

IN 2019 ONTVING HET
COLLEGE MASSAAL
MELDINGEN OVER

Toename door massale meldingen
In 2019 kwamen er iets meer vragen en meldingen binnen dan in
2018. Een belangrijke verklaring daarvoor is dat er in vergelijking met
voorgaande jaren meer massale meldingen waren (dat wil zeggen:
een groot aantal meldingen over hetzelfde feit of dezelfde gebeurtenis).
Over drie specifieke situaties zijn honderden meldingen bij het College
binnengekomen. Het ging om: de Nashville-verklaring, het vaccinatie
beleid en het vergoeden van kunstmatige inseminatie voor alleenstaande en lesbische vrouwen. Vaak betrof het melders die na een
oproep op de sociale media een melding instuurden.
De toename in het aantal meldingen in 2019 is een voortzetting van
een trend. Sinds de oprichting van het College (2012) waren er alleen
in 2017 meer vragen en meldingen. In dat jaar heeft het College tijdelijk
een Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie opengesteld, waardoor
vrouwen massaal hun ervaringen hebben gedeeld met het College.

NASHVILLE
VERKLARING

VACCINATIEBELEID

VERGOEDING VOOR
KUNSTMATIGE INSEMINATIE
VOOR ALLEENSTAANDE EN
LESBISCHE VROUWEN

Fig. 1
Vragen en
meldingen
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440
meldingen over
Nashville-verklaring
Begin 2019 ontving het College 440 meldingen
over de zogenoemde Nashville-verklaring.
De Nashville-verklaring is een vertaling van
een Amerikaans manifest, waarin voornamelijk
streng-protestantse christenen afstand nemen
van, onder andere, homoseksualiteit en transgenders. Melders schreven onder meer zich als
LHBTI’er gekwetst en onheus bejegend te voelen
door wat er in de Nashville-verklaring staat en
door de ondertekening van de Nederlandse
vertaling van deze verklaring door invloedrijke
personen. Ook kwamen er enkele reacties binnen
van mensen die zich gekwetst voelden door de felle
kritiek op de Nashville-verklaring en deze kritiek
beschouwden als een inbreuk op hun vrijheid om
religieuze opvattingen te uiten.
Naar aanleiding van deze meldingen liet het
College weten dat je in Nederland het recht hebt
op zowel vrijheid van godsdienst als vrijheid
van meningsuiting. Dat houdt in dat mensen
volgens religieuze voorschriften mogen leven,
hun religieuze opvattingen mogen uitdragen en
kritiek mogen uiten op de manier waarop andere
mensen leven. Echter, religieuze overtuigingen
kunnen geen rechtvaardiging vormen om mensen
als minderwaardig te behandelen en uit te sluiten
vanwege hun seksuele gerichtheid of gender
identiteit. Het College benadrukte dat de
Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)
verbiedt dat iemand, al dan niet met een verwijzing
naar de Nashville-verklaring, op school of werk
wordt uitgesloten of anders behandeld wordt
vanwege seksuele voorkeur, vanwege transgender
zijn of een intersekse conditie.
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135 meldingen over
vergoeding kunstmatige
inseminatie voor
alleenstaande en
lesbische vrouwen
Het Zorginstituut Nederland besloot begin
2019 dat de basisverzekering vruchtbaarheids
behandelingen alleen vergoedt voor stellen van
wie een van beide partners een medisch probleem
heeft. Alleenstaande en lesbische vrouwen zonder
medische aandoeningen krijgen hun behandeling
dus niet meer vanuit het basispakket vergoed,
omdat het Zorginstituut het ontbreken van
een mannelijke partner niet beschouwt als een
medisch probleem. Deze beslissing leidde tot veel
heftige reacties, bijvoorbeeld van de vrouwen die
vreesden hun kinderwens niet meer te kunnen
vervullen, omdat ze dat niet zouden kunnen
betalen. Ook zou het misschien gaan om
discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. In 2019 ontving het
College 135 meldingen over deze problematiek.
Op aandringen van de Kamer en de samenleving
kwam minister Bruins (Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) met een tijdelijke oplossing
en daarna met een definitieve subsidieregeling,
waarbij alleenstaande en lesbische vrouwen hun
behandeling alsnog vergoed krijgen. Zij moeten
overigens wel het verplichte medische voor
onderzoek zelf betalen, als dit onderzoek uitwijst
dat er geen medische indicatie is. De subsidie
regeling is 1 januari 2020 in werking getreden.
Het College constateert dat alleenstaande en
lesbische vrouwen behoorlijk zijn getroffen door
het wegvallen van de vergoeding. Bovendien zou
er sprake kunnen zijn van indirect onderscheid,
bijvoorbeeld op grond van seksuele gerichtheid.
Het College is tevreden dat de oplossing in de
vorm van de subsidieregeling zo snel tot stand
kon komen. Het College volgt de signalen over
hoe deze regeling wordt toegepast en in
het bijzonder of de regeling in de praktijk
alsnog tot problemen leidt.
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Vaccinatiebeleid aanleiding
voor 209 meldingen
De afgelopen jaren is in Nederland de vaccinatiegraad
voor een aantal ernstige infectieziekten, zoals mazelen
en kinkhoest, gedaald van 95 procent naar 90 procent.
Dat heeft geleid tot debat in de Tweede Kamer en
de media over de vraag hoe deze daling gestopt kan
worden. Ook verschenen in de media berichten over
kinderopvangorganisaties die hadden besloten of
overwogen om niet-gevaccineerde kinderen te weren.
In totaal ontving het College 209 meldingen over het
vaccinatiebeleid.
Het College registreert deze meldingen als een vraag
over mensenrechten, specifiek over het recht op
gezondheid en op lichamelijke en geestelijke integriteit.
De meeste meldingen werden ingediend door burgers
die zich gediscrimineerd voelden door de mogelijke
invoering van een vaccinatieplicht binnen de kinder
opvang. Zij klaagden er met name over dat hun
medische of levensbeschouwelijke bedenkingen tegen
vaccinatie niet voldoende serieus genomen werden
in het politieke debat en in de discussie in de media.
Daardoor voelden zij zich gediscrimineerd.
Het College concludeerde dat het gelijkebehandelings
recht geen normen bevat die zien op de mate waarin
een bepaalde bevolkingsgroep al dan niet aan bod

komt in het politieke debat of in de media. Bij de
vraag of een eventuele vaccinatieplicht in strijd komt
met bepaalde mensenrechten (de godsdienstvrijheid,
het recht op lichamelijke integriteit) constateerde het
College: de Nederlandse en Europese jurisprudentie
over deze rechten wijst niet op voorhand in de richting
van een bepaald standpunt voor- of tegen (verplichte)
vaccinatie.
Veel zal afhangen van de medisch-wetenschappelijke
onderbouwing van de noodzaak om over te gaan tot
dwangmaatregelen. Daarbij moet worden opgemerkt
dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
de nationale autoriteiten veel beoordelingsruimte
gunt om te beslissen of een bepaalde dwangmaatregel
noodzakelijk en evenredig is. Dit Europees Hof toetst
of inbreuken op de rechten die zijn gegarandeerd in het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) niet te ver gaan.
Hoewel diverse Europese landen een vaccinatieplicht
voor bepaalde ziekten hebben, heeft het Hof tot nu toe
niet geoordeeld dat die vaccinatieplicht een schending
van het EVRM oplevert. Er loopt echter een zaak bij dit
Hof over de verplichting tot vaccinatie, zoals die geldt
in Tsjechië.
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Vragen en meldingen over (on)gelijke behandeling
Onlangs wilde ik gebruik maken
van de nieuwe bibliotheek.
Tot mijn grote verbazing kon
ik in het gebouw niet verder
komen dan de begane grond.
Door ziekte ben ik genoodzaakt
mij buitenshuis per scootmobiel
te verplaatsen. Deze bleek
echter niet in de lift te passen,
omdat de liften te krap zijn.
Ik zou dan ook graag zien dat er
een grotere lift wordt geplaatst,
zodat ook ik en met mij vele
anderen in staat worden gesteld
om gebruik te maken van de
openbare bibliotheek.

Gronden
Van de 3.529 vragen en meldingen over gelijke behandeling hadden
2.940 vragen en meldingen betrekking op een of meer gronden uit de
gelijkebehandelingswetgeving. Sommige vragen en meldingen hebben
te maken met meer dan één grond. Bijvoorbeeld als een melder zich
beklaagt over discriminatie op grond van leeftijd én handicap. In die
gevallen registreert het College alle gronden die van toepassing zijn.
Vragen of meldingen over discriminatie op grond van geslacht werden
in 2019 het vaakst geregistreerd: in meer dan een derde van alle vragen
en meldingen over een grond uit de gelijkebehandelingswetgeving.
Van deze 994 vragen en meldingen hadden er 276 betrekking op
zwangerschap. Dat is bijna de helft minder dan in 2018 en een vijfde
van het totaal aantal vragen en meldingen over zwangerschapsdiscriminatie in 2017. Dat lagere aantal hangt samen met de piek
aan meldingen in 2017, toen het College tijdelijk een Meldpunt
Zwangerschapsdiscriminatie had geopend. Dat ondanks deze daling
het totaal aantal vragen over discriminatie op grond van geslacht
stabiel blijft, komt doordat veel vragen samenhangen met de situatie
van transgender personen (bijvoorbeeld de vragen over de Nashville-
verklaring). Alle vragen over de rechten van transgender personen
hangen samen met de discriminatiegrond ‘geslacht’, zoals gedefinieerd
in de gelijkebehandelingswetgeving, en worden door het College dan
ook onder die grond geregistreerd.
Sinds 1 november 2019 staat in artikel 1 lid 2 Algemene wet gelijke
behandeling (AWGB) expliciet dat onder onderscheid op geslacht ook
onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en
genderexpressie wordt verstaan. Het is nog te vroeg om vast te stellen
of deze wijziging van de AWGB leidt tot een toename van het aantal
vragen of meldingen over discriminatie van transgender personen.

Fig. 2
Meest gemelde
discriminatiegronden
in 2019
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Opvallend is de doorgaande stijging van het aantal vragen en
meldingen op grond van handicap/chronische ziekte; van 734 in 2018
naar 914 in 2019. Dit is het hoogste aantal vragen over deze grond
sinds de oprichting van het College. Hiermee zet de trend van 2016
door, het jaar waarin Nederland het VN-verdrag handicap heeft
geratificeerd. Het College houdt toezicht op de uitvoering en naleving
van dit verdrag in Nederland.
Terreinen
Van de 3.529 vragen en meldingen over gelijke behandeling hadden
er 1.949 betrekking op een of meer terreinen uit de gelijkebehandelings
wetgeving. Hiervan ging 59 procent over werk, zoals werving en
selectie of arbeidsvoorwaarden. 33 procent ging over het leveren van
goederen en diensten, zoals verzekeringen, leningen, diensten van een
ziekenhuis, sportscholen, vervoer of horeca en winkels, en 11 procent
over het onderwijs.

Hoe komen vragen en meldingen binnen
bij het College?
De meeste vragen en meldingen over gelijke behandeling kwamen
in 2019 binnen via e-mail (65%). Deels komt dat door de massale
meldingen over Nashville, vaccinatie en kunstmatige inseminatie.
Over het algemeen valt op dat melders steeds vaker mailen dan bellen.
Ook wordt het College steeds vaker via sociale media benaderd.
Afhankelijk van het soort vraag verwijst het College deze melders soms
door naar het eigen telefoonnummer en e-mailadres, maar steeds
vaker krijgen ze direct een antwoord of advies. Het College onderzoekt
de mogelijkheden om de vragen en meldingen die via sociale media
binnenkomen, ook (eventueel geautomatiseerd) te registreren.

Een vrouw belt omdat ze ver
moedt dat ze gediscrimineerd
wordt vanwege zwangerschap.
Ze heeft een tijdelijk contract.
Tijdens het functionerings
gesprek hoort ze dat haar
leidinggevende tevreden is en
bezig is een vast contract voor
haar te regelen. Een paar weken
later vertelt de vrouw dat ze
zwanger is. Een tijdje later hoort
ze dat haar contract toch niet
wordt verlengd: het bedrijf zoekt
toch iets anders. De vrouw
vindt het raar en vermoedt dat
de werkelijke oorzaak bij haar
zwangerschap ligt.
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Zaterdagavond ging ik uit met
een vriendin en twee mannelijke
vrienden. Ik ben door de bevei
liger aangesproken, omdat hij
vond dat mijn twee mannelijke
vrienden niet bij de doelgroep
pasten. Ik heb hem gevraagd
waarop hij dat baseerde.
Daar kon hij geen antwoord op
geven. Verder heb ik gezegd dat
ik het discriminerend vond over
komen. Ik vind het heel erg dat
twee Nederlandse jongens niet
bij de doelgroep passen, omdat
ze van Marokkaanse afkomst
zijn. Vervolgens kwamen ze ook
bij een andere club niet binnen,
terwijl ze beide 21+ zijn en geen
tatoeages of piercings hebben.
Verder waren ze ook normaal
gekleed, spijkerbroek en een
T-shirt, zoals iedereen die daar
binnen loopt.

Wat doet het College met vragen en meldingen?
Bij vragen of meldingen staan juridische medewerkers van het
College de melders te woord, denken mee over onderliggende vragen,
beantwoorden die via e-mail of telefonisch en registreren de meldingen.
Vaak wordt de melder doorverwezen naar de juiste instantie. Dat kan
het College zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld het plaatselijke of regionale
antidiscriminatiebureau of de politie.
Het College registreert geen contactgegevens. Alle meldingen en
vragen blijven dus anoniem. Wel gebruikt het College meldingen vaak
als signalen. Dat is een van de manieren om gericht maatschappelijke
ontwikkelingen te volgen die raakvlakken hebben met mensenrechten
en gelijke behandeling. In de praktijk betekent dit dat het College de
vragen en meldingen als input gebruikt, bijvoorbeeld voor adviezen aan
de regering en het parlement of voor de rapportages aan internationale
mensenrechteninstanties. Vragen en meldingen die bij het College
binnenkwamen over verbale en fysieke intimidatie en discriminatie in de
openbare ruimte waren een van de redenen om voor de jaarrapportage
Mensenrechten in Nederland 2019 voor het thema ‘Veilig jezelf zijn in
het openbaar’ te kiezen.
Ook komt het voor dat uit meldingen blijkt dat een bepaald onderdeel
van het overheidsbeleid lacunes vertoont of onduidelijk is, waardoor een
of meer mensenrechten van burgers in de knel komen of onvoldoende
verwezenlijkt worden. Het College kan deze lacune of onduidelijkheid
onder de aandacht van de betreffende minister of staatssecretaris
brengen, ofwel met het verzoek actie te ondernemen of met een aanbeveling over welke stappen het ministerie zou kunnen zetten om de
situatie te verbeteren.

Voorkeursbeleid TU Eindhoven leidt tot verzoek om oordeel
In juni 2019 zijn 17 meldingen bij het College binnengekomen over het voorkeursbeleid dat
de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkeld heeft. De Universiteit had als beleidsregel
opgenomen om alle vacatures voor wetenschappelijk personeel het komende anderhalf
jaar alleen open te stellen voor vrouwen. Op deze manier probeert het bestuur de scheve
verhouding tussen mannen en vrouwen op de universiteit aan te pakken.
Naast deze meldingen heeft een antidiscriminatiebureau een verzoek om een oordeel
bij het College ingediend over de vraag of er sprake is van discriminatie op grond van
geslacht door bepaalde vacatures alleen open te stellen voor vrouwelijke kandidaten.
Op 4 november 2019 heeft de zitting plaatsgevonden. Het onderzoek in deze zaak is
daarna voortgezet, omdat het College voor een zorgvuldige beoordeling behoefte had
aan meer gegevens. Het College spreekt in 2020 over deze zaak zijn oordeel uit.
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Meldpunt Onbeperkt Stemmen verzamelt klachten over toegankelijkheid
Als toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap stelt het College sinds drie
jaar bij verkiezingen een Meldpunt Onbeperkt Stemmen open. Zo volgt het College hoe
toegankelijk stemmen is voor mensen met een fysieke of psychische beperking. Volgens het
VN-verdrag handicap moet Nederland waarborgen dat mensen met een beperking effectief
en ten volle kunnen deelnemen aan het politieke en openbare leven. In 2019 kwamen er
258 meldingen binnen over de verkiezingen voor het Europees Parlement en de verkiezingen
voor Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. De meeste meldingen gingen over de
toegankelijkheid van het stemlokaal en de wens van mensen met een beperking om hulp
te krijgen in het stemhokje. Ook zijn er klachten over grote, onhandige en ontoegankelijke
stembiljetten. Het College heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties geïnformeerd over de bevindingen op basis van het Meldpunt Onbeperkt Stemmen.
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Iedereen die vermoedt te maken te hebben met
discriminatie kan het College verzoeken om een
oordeel uit te spreken over de situatie: verboden
onderscheid of niet? Bedrijven en organisaties
kunnen een verzoek indienen bij het College om
hun beleid te laten toetsen: zijn de regels die wij
binnen ons bedrijf of onze organisatie (willen
gaan) hanteren of de (personeels)maatregelen
die wij willen treffen toegestaan volgens de gelijke
behandelingswetgeving? In 2019 ontving het
College 541 verzoeken om een oordeel. Dat is iets
meer dan in 2018, toen er 510 verzoeken om een
oordeel binnenkwamen.

541

VERZOEKEN OM
EEN OORDEEL

Procedure
Een verzoek om een oordeel moet binnen zes maanden door het
College afgehandeld zijn. Het College heeft meestal een aantal
maanden nodig om een binnengekomen verzoek nader te onderzoeken.
Om de feiten goed in kaart te brengen is soms nadere informatie
nodig of heeft het College vragen aan de indiener van het verzoek.
Ook krijgt de organisatie of het bedrijf tegen wie het verzoek gericht
is, de kans om een schriftelijke reactie te geven op de beschuldiging
van discriminatie (het verweerschrift). Daarna organiseert het College
een zitting om beide partijen te horen en vervolgvragen te stellen naar
aanleiding van de eerdere schriftelijke informatie.

Fig. 3
Aantal
ingediende
verzoeken
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Ingediende en afgehandelde verzoeken
Een deel van de verzoeken die in 2019 zijn ontvangen, wordt dus
noodzakelijkerwijs in 2020 afgehandeld. Bijvoorbeeld het verzoek dat
eind 2019 is ontvangen over de toegankelijkheid van een school
gebouw (zie kader). Tegelijkertijd zijn in 2019 verzoeken afgehandeld
die in 2018 zijn ingediend. Het aantal verzoeken dat in een jaar is
ingediend, wijkt dus meestal iets af van het aantal verzoeken dat in
datzelfde jaar is afgehandeld. In 2019 ontving het College 541 verzoeken
en handelde in dat jaar 500 verzoeken af. Tenzij anders vermeld,
hebben de cijfers die in deze Monitor worden gepresenteerd
betrekking op de afgehandelde verzoeken.

Toegankelijk schoolgebouw
In 2019 ontving het College een verzoek om een oordeel namens een leerling die
rolstoelgebruiker is en onderwijs volgt op de middelbare school waarin (brand)deuren
geplaatst zijn die deze leerling niet zelfstandig kan openen. Het duurt erg lang voordat de school de deuren heeft aangepast en dan blijkt ook dat er nog steeds deuren
aanwezig zijn die deze leerling niet zonder hulp van anderen kan openen. Het College
heeft begin 2020 geconcludeerd dat er in dit geval sprake is van verboden onderscheid.
Interessant in deze casus is dat deze school onlangs, en in overeenstemming met het
geldige bouwbesluit en daarin opgenomen toegankelijkheidsproblemen, verbouwd is.
Het valt op dat normen over de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een
functiebeperking zich vooral richten op de afmetingen van deuren, doorgangen, liften
en dergelijke en op het ontbreken van obstakels (bijvoorbeeld drempels) en niet op zelfstandig kunnen bewegen binnen het gebouw. Dit is echter een belangrijke voorwaarde
om te kunnen voldoen aan het principe van persoonlijke autonomie voor mensen met
een functiebeperking, zoals neergelegd in het VN-verdrag handicap. Het College heeft dit
punt en het oordeel zelf onder de aandacht gebracht bij verantwoordelijke ministeries.

Afhandeling van verzoeken
Niet alle ingediende verzoeken eindigen in een oordeel. Eerst wordt
bekeken of een verzoek dat bij het College is binnengekomen, in
behandeling kan worden genomen. Kan het verzoek niet in behandeling
worden genomen, dan stelt het College vast dat het verzoek ‘kennelijk
ongegrond’ is. De verzoeker krijgt dan eerst een mondelinge toelichting
waarom het College het verzoek niet kan behandelen en vervolgens
een brief met diezelfde toelichting. Een verzoek is ‘kennelijk ongegrond’
als het verzoek bijvoorbeeld ging over een zelfstandige beslissing van
een overheidsorgaan (eenzijdig overheidshandelen), als de klacht te
vaag geformuleerd is of wanneer de klacht geen raakvlak heeft met de
wettelijke gronden of terreinen die onder de reikwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving vallen.
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Het komt ook voor dat verzoekers zelf hun verzoek intrekken, bijvoorbeeld omdat ze de procedure niet willen doorzetten of zich realiseren
dat ze onvoldoende feiten hebben om het vermoeden van discriminatie
aan te tonen. In andere gevallen treffen ze een schikking met de tegenpartij. Het College registreert deze uitkomsten apart als: intrekking en
intrekking na een schikking. En regelmatig komt het voor dat iemand
een verzoek indient en vervolgens niet meer reageert op de vragen van
het College. Het College handelt uiteindelijk deze zaken af en registreert
ze als gesloten.
Hoeveel verzoeken afgehandeld?
In 2019 heeft het College 500 verzoeken om een oordeel afgehandeld.
In 33 procent van die afgehandelde verzoeken concludeerde het
College dat het verzoek kennelijk ongegrond was (zie figuur 4).
Het verzoek had bijvoorbeeld betrekking op een grond of terrein van
het maatschappelijk leven waarop de gelijkebehandelingswetgeving
niet van toepassing is (17% van de kennelijk ongegrond verklaarde
verzoeken), de klacht was te onduidelijk geformuleerd (22%) of er
was sprake van eenzijdig overheidshandelen (54%).
164 afgehandelde verzoeken (33%) werden gesloten. Dat is ongeveer
evenveel als in 2018, maar meer dan in voorgaande jaren. Bij 3 procent
van de verzoeken om een oordeel troffen partijen een schikking en
bij 4 procent trok de verzoekende partij zijn verzoek in. 140 zaken,
28 procent van het totaal, werden afgedaan met een oordeel.
In 2 gevallen ging het om een oordeel eigen handelen.

Fig. 4
Afhandeling verzoeken

IN 2019 HEEFT
HET COLLEGE

500

VERZOEKEN OM
EEN OORDEEL
AFGEHANDELD
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Gronden
Voor ieder verzoek om een oordeel stelt het College vast wat de grond
is van de klacht. De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving verbiedt
onderscheid tussen mensen op grond van: geslacht, ras, leeftijd,
nationaliteit, godsdienst en levensovertuiging, politieke overtuiging,
seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte,
arbeidsduur, vast of tijdelijk arbeidscontract. Net als in 2017 en 2018
gingen de meeste verzoeken om een oordeel in 2019 over vermoedelijke discriminatie vanwege beperking of chronische ziekte. Het ging
in 2019 om 128 verzoeken. Dat is iets minder dan in 2018, maar nog
steeds bijna twee keer zo veel als in 2014.

Fig. 5
Gronden

In aantal komen de verzoeken over discriminatie vanwege geslacht op
de tweede plaats. Het College handelde 109 verzoeken af om een
oordeel over vermoedelijke discriminatie op grond van geslacht.
Dat zijn er bijna evenveel als in 2018 en dat is bijna een kwart van het
totale aantal afgehandelde verzoeken met ten minste één gelijke
behandelingsgrond (zie figuur 5). De discriminatiegrond geslacht
omvat ook: onderscheid op grond van zwangerschap of moederschap
én onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en
genderexpressie. Meer dan de helft van de verzoeken om een oordeel
op grond van geslacht ging over vermoedelijke discriminatie wegens
zwangerschap, bijna altijd op het werk (bij sollicitaties, beslissingen

Een verzoek heeft soms betrekking op meerdere gronden. Hierdoor tellen de percentages op tot meer dan 100%.
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over contractverlenging of over bevordering naar een hogere functie).
96 afgehandelde verzoeken gingen over discriminatie op grond van
ras. Dat is iets meer dan een vijfde van het totaal aantal verzoeken
met ten minste één gelijkebehandelingsgrond en daarmee de derde
voornaamste grond voor verzoeken om een oordeel, gevolgd door
verzoeken om een oordeel op grond van leeftijd (81 afgehandelde
verzoeken in 2019).
Verder valt op dat het aantal afgehandelde verzoeken op grond van
nationaliteit is toegenomen naar 59. Dat zijn 22 afgehandelde
verzoeken meer dan in 2018. Alleen in 2012, het jaar van de oprichting
van het College, lag dat aantal hoger.
Terreinen
Van de 500 verzoeken die het College voor de Rechten van de Mens in
2019 afhandelde, hadden 414 verzoeken betrekking op ten minste één
terrein dat onder de gelijkebehandelingswetgeving valt. De verzoeken
gingen het vaakst over het terrein arbeid – in het bijzonder over
beëindiging van arbeidscontracten, werving en selectie, en arbeids
omstandigheden. Verder ging 39 procent van de afgehandelde verzoeken
over goederen en diensten.
Opvallend is dat een aantal gronden samenhangt met specifieke
terreinen. Zo worden veel verzoeken ingediend over discriminatie op
grond van handicap/chronische ziekte, waarbij het gaat om het aanbieden
of het verlenen van toegang tot goederen en diensten. Verzoeken over
discriminatie op grond van geslacht gaan vaak over de beëindiging
van arbeidscontracten. Bij deze verzoeken gaat het bijna altijd om
vermoedelijke discriminatie vanwege zwangerschap. Verzoeken op grond
van leeftijd zien vaak op werving en selectie (personeelsadvertenties
en sollicitatieprocedures) en worden vaak ingediend door oudere
sollicitanten die discriminatie op grond van leeftijd vermoeden.
Bij de verzoeken om een oordeel over discriminatie op andere gronden,
bijvoorbeeld ras of godsdienst, is er geen samenhang met een specifiek
terrein: deze verzoeken spelen juist vaak op verschillende terreinen.
Ook valt op dat de uitkomst van de afhandeling van de verzoeken
varieert al naargelang de gelijkebehandelingsgrond. Zo werd 46 procent
van alle verzoeken op grond van ras afgedaan met een oordeel.
Dat gold voor 30 procent van alle verzoeken op de enkele grond
handicap/chronische ziekte. Van alle verzoeken op de enkele grond
geslacht werd 34 procent afgedaan met een oordeel. Voor de verzoeken
op de enkele grond geslacht waarin geklaagd werd over discriminatie
vanwege zwangerschap, werd in 44 procent van de gevallen een
oordeel uitgesproken. Bij alle overige verzoeken op de enkele grond
geslacht was dit slechts in 18 procent het geval.

MEER DAN DE HELFT
VAN DE VERZOEKEN
OM EEN OORDEEL
OP GROND VAN
GESLACHT GING
OVER VERMOEDELIJKE
DISCRIMINATIE
WEGENS
ZWANGERSCHAP

20

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Laagdrempelige voorziening
Het College biedt een laagdrempelige procedure, waarbij mensen
die vermoeden dat ze gediscrimineerd worden, zonder kosten een
oordeel over hun zaak kunnen krijgen. Ondersteuning of professionele
vertegenwoordiging is niet nodig. Ook de tegenpartij (de verweerder)
heeft die ondersteuning of vertegenwoordiging niet nodig.
De meeste indieners van een verzoek om een oordeel laten zich niet
vertegenwoordigen tijdens een procedure (72%). Verzoekers die zich
toch tijdens de procedure bij het College bij willen laten staan kiezen
vaak voor een vertegenwoordiger van een antidiscriminatiebureau, een
advocaat, of een vertegenwoordiger van de rechtsbijstandsverzekeraar.
Verweerders laten zich vaker bijstaan: 39 procent van de verweerders
laat zich vertegenwoordigen door een advocaat en 26 procent door
een juridisch specialist uit de eigen organisatie. In 2019 koos
27 procent van de verweerders ervoor de procedure bij het College
zonder vertegenwoordiging te doorlopen.

Toegankelijkheid van goederen en diensten
Veel burgers met een handicap of chronische ziekte klagen over gebrekkige toeganke
lijkheid van goederen en diensten. Als nationale toezichthouder op de implementatie
van het VN-verdrag handicap was dit voor het College aanleiding om het thema
toegankelijkheid van goederen en diensten centraal te stellen in de jaarlijkse rapportage
van 2019 over de naleving van het verdrag in Nederland. Het College merkt op dat
er veel aandacht is voor het fysiek toegankelijk maken van bijvoorbeeld het openbaar
vervoer, musea en theaters en studentenwoningen. Tegelijkertijd moet nog heel veel
gebeuren bij toegankelijkheid van informatie en communicatie en toegankelijkheid van
dienstverlening. Bijvoorbeeld bij online winkels die in toenemende mate dé manier
zijn om goederen te kopen. De online winkels zijn voor mensen met een visuele,
een intellectuele of een motorische beperking vaak maar deels of helemaal niet
toegankelijk. Het College roept daarom met name de grote webshops op om hun
winkels toegankelijker te maken.

VOOR EEN VOLLEDIG O
 VERZICHT
VAN DE AFGEHANDELDE VERZOEKEN ZIE
WWW.MENSENRECHTEN.NL/
DISCRIMINATIEMONITOR
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Het College sprak in 2019 140 oordelen uit.
De meeste oordelen gingen over vermoedelijke
discriminatie op grond van handicap of chronische
ziekte, gevolgd door de gronden geslacht en ras.
In 46 procent van de oordelen werd discriminatie
vastgesteld.
Een oordeel kan betrekking hebben op één of meer discriminatiegronden. In 2019 gingen 128 van de 140 oordelen over vermoedelijke
discriminatie op basis van één enkele grond. In 10 oordelen kwamen
2 gronden aan de orde en in 2 oordelen boog het College zich over
3 gronden.
Het College oordeelde 36 keer over mogelijke discriminatie vanwege
een handicap of chronische ziekte. Dit is 26 procent van het totaal
aantal oordelen, zowel absoluut als relatief iets minder dan in 2018.
Toen gingen 51 oordelen over deze grond.

HET COLLEGE
SPRAK IN 2019
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OORDELEN UIT
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46%

VAN DE OORDELEN
WERD DISCRIMINATIE
VASTGESTELD

Fig. 6
Gronden
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VAN DE OORDELEN
GING OVER
DISCRIMINATIE IN EEN
ARBEIDSSITUATIE

In 24 procent van de oordelen ging het om vermoedelijke discriminatie
op grond van geslacht, waarvan bijna driekwart vanwege zwangerschap. Hoewel dit aantal ook iets lager is dan in 2018, is het aantal
oordelen over geslacht als discriminatiegrond al jaren redelijk stabiel;
rond de 40 oordelen.
Ook het aantal oordelen over de gronden ras (23% van het totaal) en
leeftijd (16% van het totaal) is redelijk stabiel gebleven. Oordelen over
andere gronden komen veel minder vaak voor. Het aantal oordelen over
klachten over discriminatie op grond van nationaliteit lag iets hoger.
In 2019 ging het om 8 oordelen, 6 meer dan in 2018. In alle 8 oordelen
ging het over discriminatie bij het leveren van goederen en diensten.
Bijvoorbeeld over telecombedrijven die weigeren om een telefoon
abonnement te verlenen aan iemand zonder Nederlandse nationaliteit.

Advies woonwagen- en standplaatsenbeleid gevolgd
Woonwagenbewoners ontlenen in Nederland bescherming aan het verbod van
onderscheid op grond van ras, zoals opgenomen in de Algemene wet gelijke
behandeling (AWGB). Van de 32 oordelen op grond van ras gingen 14 oordelen
over klachten die woonwagenbewoners hadden ingediend. De meeste verzoeken
die woonwagenbewoners indienen gaan over het gebrek aan standplaatsen.
Het College adviseerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
in 2018 over het woonwagen- en standplaatsenbeleid. In dat advies stelde het
College vast dat de overheid de verplichting heeft om het woonwagenleven te
faciliteren bijvoorbeeld door voldoende standplaatsen beschikbaar te stellen.
Op die manier wordt het traditionele familie- en gemeenschapsleven mogelijk
gemaakt. De minister heeft op meerdere punten het advies van het College
gevolgd bij het ontwerp van een nieuw beleidskader voor de gemeenten.
Dit nieuwe beleidskader heeft echter nog niet overal geleid tot een wijziging in
het gemeentelijk beleid. In oordeel 2019-7 kwam het College bijvoorbeeld nog
tot de conclusie dat de gemeente Delft een man geen reëel perspectief bood
om op een woonwagenlocatie te wonen. Naar aanleiding van dit oordeel liet
de gemeente weten dat het beleid alsnog zal worden aangepast. In de Monitor
Discriminatiezaken 2018 stond het College reeds uitgebreid stil bij de situatie
van de woonwagenbewoners.

In 2019 hadden 133 oordelen betrekking op 1 terrein en gingen
7 oordelen over 2 terreinen. Net als bij de verzoeken om een oordeel
hadden de meeste uitgebrachte oordelen betrekking op discriminatie
in een arbeidssituatie (49%). Dat is minder dan in 2018, toen bijna
twee derde van de oordelen werden uitgebracht in de context van
arbeid. Van de oordelen had 39 procent betrekking op goederen en
diensten, iets meer dan in 2018.
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Uitkomst oordelen

Fig. 7
Uitkomst oordelen

Een oordeel van het College levert de uitspraak ‘verboden onderscheid’
of ‘geen verboden onderscheid’ op. Het College heeft ook de mogelijk
heid om in een oordeel een meerledige uitspraak te doen. Dat betekent
dat sommige aspecten van de klacht als gegrond worden gezien en
andere juist niet. Ook doet het College soms een aanbeveling: bij
verboden onderscheid of juist bij geen verboden onderscheid.
Doorgaans richt het College zo’n aanbeveling tot de verweerder in de
procedure. Soms ziet het College in de kwestie waarover het oordeelt
aanleiding om een aanbeveling te richten aan een andere (overheids)
instantie. Bijvoorbeeld omdat de specifieke zaak aan het licht brengt
dat de relevante regels op een bepaald punt niet helemaal duidelijk
of sluitend zijn.

Aanbeveling over toiletvoorziening in regionale treinen
Twee vrouwen willen in de provincie Gelderland gebruik maken van de regionale treinen van
verschillende vervoersmaatschappijen. Ze hebben beiden een chronische ziekte met als gevolg dat
zij onmiddellijk gebruik moeten kunnen maken van een toilet. De regionale treinen in Gelderland
zijn niet voorzien van een toilet. De vrouwen kunnen daardoor geen gebruik maken van deze
treinen en vroegen het College om een oordeel hierover. Zij stelden dat de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht tot het toegankelijk maken van
het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Het College onderzocht de zaak en
constateerde dat de verplichting om het openbaar vervoer toegankelijk te maken is geconcretiseerd
in het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit Besluit regelt uitputtend welke
aanpassingen verplicht zijn om te zorgen dat openbaar vervoer toegankelijk is. In het Besluit staat
niet dat een toegankelijk voertuig over sanitaire voorzieningen moet beschikken. Daarom kan het
College niet anders oordelen dan dat de vervoersbedrijven de vrouwen niet hebben gediscrimineerd.
Hoewel er wettelijk gezien geen sprake is van discriminatie, doet het College wel een aanbeveling
aan de concessieverlener; de provincie Gelderland. Het College vraagt de provincie om in de
volgende aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio de voorwaarde te stellen dat in
treinen voldoende toiletten aanwezig zijn, omdat aanwezigheid van toiletten voor treinreizigers
met bepaalde ziektes essentieel is. Het College doet deze aanbeveling in zijn rol als toezicht
houder op de naleving van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een
beperking op gelijke voet met anderen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.
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In 46 procent van de oordelen in 2019 kwam het College tot het oordeel
dat er sprake was van verboden onderscheid, oftewel discriminatie.
In de overige 54 procent van de oordelen constateerde het College
geen verboden onderscheid. De verhouding tussen het aantal oordelen
waarin verboden onderscheid werd vastgesteld en het aantal oordelen
waar dat niet het geval is, is al enkele jaren redelijk stabiel (zie figuur 7).

Verzoek van geschillencommissie om oordeel College
Verzoeken om een oordeel worden meestal ingediend door mensen die zich persoonlijk
gediscrimineerd voelen. Ook dienen bedrijven en organisaties verzoeken om een oordeel in
als zij willen weten of hun beleid in overeenstemming is met de gelijkebehandelingswetgeving.
Veel minder vaak vraagt een instantie die een beslissing moet nemen over een geschil over
gelijke behandeling om een oordeel. In het afgelopen jaar ontving het College een dergelijk
verzoek van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Het College oordeelde dat
een verzekeraar verboden onderscheid maakte op grond van geslacht door in de polis van de
aanvullende zorgverzekering te bepalen dat alleen vrouwelijke verzekerden in aanmerking komen
voor vergoeding van het verwijderen van extreme haargroei in het gezicht en/of de hals (oordeel
2019-35). De geschillencommissie nam het oordeel van het College in haar uitspraak over.

VOOR EEN VOLLEDIG
OVERZICHT VAN
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In 2019 nam 86 procent van de organisaties maatregelen naar aanleiding van een oordeel verboden
onderscheid of een aanbeveling van het College.
Wanneer het College een oordeel verboden onderscheid uitbrengt,
wordt vervolgens ook onderzocht of en welke maatregelen zijn genomen
naar aanleiding van het oordeel. Een maatregel is ofwel individueel
van aard – en daarmee specifiek gericht op de persoon in kwestie –,
of heeft een meer structureel karakter en is vooral gericht op het voor
kómen van discriminatie. Bij structurele maatregelen gaat het vaak om
het aanpassen van de procedures, het beleid of de interne afspraken
van de organisatie.
Het College doet standaard navraag bij partijen over hoe het oordeel
wordt opgevolgd, maar meestal duurt het enige tijd voordat bekend
is welke maatregelen een organisatie neemt. De cijfers die het College
presenteert, hebben daarom geen betrekking op het verslagjaar, maar
op de recentste periode: van september 2018 tot en met augustus 2019.

86%

VAN DE
ORGANISATIES
NAM MAATREGELEN
NAAR AANLEIDING
VAN EEN O
 ORDEEL
VERBODEN
ONDERSCHEID OF
AANBEVELING VAN
HET COLLEGE

In deze Monitor rapporteert het College het opvolgingspercentage
als volgt: het aantal zaken waarin een maatregel is genomen, wordt
gedeeld door het aantal zaken waarin bekend is of er wel of geen maatregelen zijn genomen. In een paar gevallen bleek het onmogelijk om
te achterhalen of het oordeel enige opvolging heeft gehad. Deze zaken
worden buiten beschouwing gelaten.
Fig. 8
Opvolging oordelen
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In de periode september 2018 tot en met augustus 2019 was het
algemene opvolgingspercentage 86 procent. Dit is hoog, maar niet
uitzonderlijk hoog. Sinds de oprichting van het College fluctueert
het opvolgingspercentage tussen 70 en 87 procent. Het College
concludeert dat veel bedrijven en organisaties bereid zijn om maat
regelen te nemen naar aanleiding van een oordeel.
Een concrete maatregel van een organisatie is vaak: excuses aanbieden.
Soms biedt een organisatie een schadevergoeding of een andere vorm
van genoegdoening aan. Organisaties nemen ook structurele maat
regelen, zoals bestaande procedures aanpassen of voorlichting geven
aan medewerkers om discriminatie te voorkomen.
Fig. 9
Soort maatregelen
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LEEFTIJD

Bedrijven laten leeftijds
eisen in vacatureteksten
vallen
Het College oordeelt dat een ICT-bedrijf
gediscrimineerd heeft op grond van leeftijd door
in de vacatureteksten te vragen naar mensen
tussen de 25 en 35 jaar oud (oordeel 2019-40).
Het bedrijf laat weten dergelijke leeftijdseisen
voortaan niet meer te stellen.
Ook een uitzend- en bemiddelingsbureau
maakte leeftijdsonderscheid door te werven
onder studenten geneeskunde (oordeel 2019-37).
Het College wijst erop dat, hoewel studenten
van alle leeftijden kunnen zijn, het overgrote
deel van de studenten bestaat uit mensen in
de leeftijdscategorie onder de 30 jaar. Hierdoor
worden door het gebruik van de term studenten
toch vooral jongeren aangesproken. Ouderen
kunnen zich daardoor belemmerd voelen om te
solliciteren op de vacature en worden door deze
functie-eis in het bijzonder getroffen. Het College
oordeelt dat er sprake is van indirect onderscheid
op grond van leeftijd bij de werving van personeel.
In reactie daarop zegt het bureau
dat de term student voortaan
wordt vermeden en dat in de
advertenties expliciet wordt
vermeld dat de vacatures niet
leeftijdsgebonden zijn.

ZWANGERSCHAP

Schadevergoeding
voor ontslagen
zwangere
werknemers
Een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg verlengde de
arbeidsovereenkomst met een
medewerkster niet om redenen
van haar zwangerschap (oordeel
2018-127). Een soortgelijk geval
deed zich voor bij een zelfstandig
bestuursorgaan (oordeel 2019-90).
Beide werkgevers kenden hun
voormalige medewerksters een
schadevergoeding toe. Ook lieten
zij weten dat de interne procedures
waren aangescherpt om soort
gelijke situaties in de toekomst
te vermijden.
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HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE

Exameninstituut verruimt
mogelijkheden
Een man met een visuele beperking vroeg om
een doeltreffende aanpassing voor het afleggen
van een vakexamen. Volgens het exameninstituut
was het niet mogelijk om de gevraagde aanpassingen te realiseren. Het College oordeelde dat
aan die conclusie onvoldoende onderzoek vooraf
was gegaan (oordeel 2019-36). In reactie op het
oordeel biedt het exameninstituut aan om met de
man in overleg te treden over de mogelijkheden
om toekomstige examens voor hem toegankelijk te
maken. Ook zegt het exameninstituut toe om op
de website aandacht te besteden aan de mogelijkheid om een doeltreffende aanpassing te vragen.

HANDICAP/
CHRONISCHE ZIEKTE

Openbaarvervoersbedrijven scherpen
rolstoelgebruikersbeleid aan
In twee zaken oordeelde het
College op verzoek van rolstoel
gebruikers over de toegankelijkheid
van het openbaar vervoer. Een man
stelde dat de buschauffeurs hem
niet had geholpen bij het betreden
en verlaten van de bus, en dat hij
niet werd geholpen wanneer de
rolstoelplaats bezet was. Het College
stelde de man op deze punten in
het gelijk (oordeel 2018-100).
Naar aanleiding van het oordeel
neemt het openbaarvervoersbedrijf
maatregelen om de rolstoelplank
in alle bussen goed en veilig uit
te klappen. Ook wordt de bus
chauffeurs duidelijk gemaakt dat
de rolstoelplaats in de bus vrij
moet blijven.
Ook in een ander oordeel stelt
het College vast dat het openbaar
vervoersbedrijf niet heeft voldaan
aan zijn plicht om een vrouw
bijstand te verlenen, zodat ze met
de rolstoel uit de bus kan komen
(oordeel 2018-121). Het openbaarvervoersbedrijf laat weten dat het
rolstoelgebruikersbeleid wordt
aangescherpt. De casus wordt
in werkoverleggen besproken en
daarbij wordt aandacht besteed
aan de wijze waarop buschauffeurs
communiceren.
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HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE

Reisorganisatie gaat
situaties nauwkeuriger
beoordelen
Naar aanleiding van een verzoek oordeelde het
College dat een reisorganisatie tekortschoot in zijn
onderzoeksplicht om een doeltreffende aanpassing
te maken. Een vrouw moest €150,- betalen voor
het vervoer van haar vastframe rolstoel, omdat
volgens de reisorganisatie sprake was van bagage
met afwijkende maten. De rolstoel kon echter uit
elkaar worden gehaald en zo als plat pakket worden
vervoerd (oordeel 2019-50). De reisorganisatie laat
weten dat voortaan wel zal worden beoordeeld in
hoeverre een rolstoel met de reguliere transfer,
zonder extra kosten, kan worden vervoerd.

RAS

Schadevergoeding en nieuwe mogelijkheden
Klachten over discriminatie op grond van ras zijn divers. Een man van Turkse
afkomst klaagde met succes over een gemiste promotiemogelijkheid bij de
Koninklijke Marechaussee (oordeel 2019-4). Naar aanleiding van dit oordeel
wordt met de man gekeken naar nieuwe opleidingsperspectieven en ontvangt
hij een schadevergoeding.
Een meisje werd niet toegelaten tot een basisschool voor tweetalig onderwijs.
De school gaf als reden dat Nederlands niet haar dominante taal is en het
Nederlands thuis onvoldoende door haar ouders kan worden ondersteund.
Nadat de ouders van het meisje de afwijzing met succes hadden aangevochten
(oordeel 2019-79), liet de school weten dat het toelatingsbeleid wordt aangepast
en dat het meisje alsnog welkom is.
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