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Aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
V. Bergkamp  
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
Per mail naar griffier@tweedekamer.nl 
  
  

 
 
 
Onderwerp  Datum 

Reactie College voor de Rechten van 
de Mens op het Regeerakkoord 
‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken 
naar de toekomst’ 

 15 december 2021 
 Ons kenmerk 
  

 
Geachte voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
 
Mensenrechten zijn voor iedereen. Niettemin staat de werkelijkheid van mensen in een 

kwetsbare situatie hiermee vaak op gespannen voet. Het College voor de Rechten van de 

Mens (College) dringt erop aan in de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord mensenrechten 

tot uitgangspunt van beleid te maken, en nieuwe wetgeving indringend te toetsen aan 

mensenrechten. Op die manier kunnen de gevolgen van wetgeving voor mensen in een 

kwetsbare situatie in kaart worden gebracht, en ongewenste effecten worden voorkomen. In 

reactie op het vandaag gepubliceerde regeerakkoord staat het College in deze brief stil bij 

een aantal aandachtspunten voor de bescherming van mensenrechten. 

 
Discriminatie en aanpak institutioneel racisme 
 
Nederland kent veel wetgeving tegen discriminatie. Toch blijven discriminatie en ongelijkheid 
voortduren. Ook institutioneel racisme speelt hierbij mogelijk een rol. Verschillende 
bevolkingsgroepen ervaren dat zij ondanks wetgeving vanwege hun afkomst op achterstand 
staan. In het regeerakkoord staat terecht dat voor institutioneel racisme geen plaats is in de 
samenleving en dat de regering zich zal inzetten tegen etnisch profileren. Het College heeft 
onlangs een visienota institutioneel racisme gepubliceerd. Hierin bepleit het College een 
gerichte aanpak, gebaseerd op mensenrechten, om institutioneel racisme tegen te gaan. Het 
College ziet met waardering dat stappen worden gezet, bijvoorbeeld wat betreft het 
voornemen om op te treden tegen organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of 
racisme, evenals inspanningen om de positie te versterken van verschillende instituten die 
hierbij een rol spelen. Naast reactieve maatregelen is ook preventie belangrijk. Onder andere 
door individuele anti-discriminatierechten aan te vullen met positieve verplichtingen voor de 
overheid om institutionele vormen van rassendiscriminatie (door onderzoek) te detecteren, te 
voorkomen en tegen te gaan. Deze positieve verplichtingen dienen vervolgens te worden 
doorvertaald naar verplichtingen voor private actoren in belangrijke institutionele domeinen, 
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zoals de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. 
 
Bijzondere vermelding verdienen de risico’s van de inzet van 
algoritmes voor gelijke behandeling en rechtsbescherming. Het is 
van het grootste belang dat nieuwe en bestaande toezichthouders 
in dit verband niet alleen aandacht hebben voor aspecten van privacy en dataprotectie, maar 
ook voor risico’s van discriminatie, intransparantie en willekeur. 
 
Naar een gelijkwaardige samenleving 
 
Bepaalde (groepen) mensen staan nog altijd op achterstand als het gaat om hun 
mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Zo blijft inzet nodig om de structurele 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen, bijvoorbeeld door deelname van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt te bevorderen. Het College leest in het regeerakkoord dat het 
voor ouders aantrekkelijker wordt gemaakt om werk en zorg te combineren. Hoewel 
kwalitatief goede kinderopvang daaraan inderdaad een bijdrage kan leveren is meer nodig. 
Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen kan alleen succesvol zijn als dit niet 
alleen als een verantwoordelijkheid van vrouwen wordt gezien. Mannen gestimuleerd worden 
om meer zorgtaken op zich te nemen en werkgevers om een cultuur te bevorderen waarin ook 
vaders minder kunnen werken.  
 
Ook mensen met een beperking ervaren nog obstakels als het gaat om het kunnen 
participeren in de samenleving. De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de samenleving 
toegankelijker te maken, onder andere vanuit het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ Met 
instemming leest het College dat de nieuwe regering ook in de praktijk toegankelijkheid de 
norm wil laten zijn. In het regeerakkoord is onder andere opgenomen dat de goede 
initiatieven uit het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ zullen doorgaan. Het College acht een 
adequate opvolger van het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ nodig om de ingezette 
beweging voort te zetten en de verdere implementatie van het VN-verdrag handicap te 
bevorderen. Tijdige en betekenisvolle participatie door mensen met een beperking (en hun 
organisaties) vormt daarvan een belangrijk onderdeel. 
 
Terecht is er in het regeerakkoord veel aandacht voor wonen. Het College waardeert de 
afspraak om in te zetten op het voorkomen van dakloosheid. Het benadrukt in dit verband het 
recht op huisvesting als een belangrijk mensenrecht. Het grote aantal mensen dat dak- of 
thuisloos laat zien dat dit recht in Nederland in het gedrang is. Het College dringt erop aan 
dat de uitvoering van de afspraak in het regeerakkoord gericht moet zijn op het voorkomen 
en uitbannen van dak- en thuisloosheid, waarbij de regering een mensenrechtenbenadering 
als uitgangspunt van beleid hanteert. Dit draagt bij aan een integraal en samenhangend 
beleid waarbij de menselijke waardigheid en het verwezenlijken van de rechten van mensen, 
met name de mensen in kwetsbare situaties, centraal staan. Een dergelijke benadering 
creëert duidelijkheid over rechten van mensen en plichten van de overheid. 
 
Noodopvang asielzoekers 
 
In het regeerakkoord staat dat in Nederland altijd ruimte is om mensen op te vangen die op 
de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. Op dit moment voldoet de noodopvang voor 
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asielzoekers op meerdere locaties niet aan de eisen die 
mensenrechten stellen. De huidige vorm van noodopvang leidt tot 
knelpunten rond verschillende mensenrechten, waaronder het recht 
op privacy, het recht op lichamelijke en mentale integriteit en het 
recht op een effectief rechtsmiddel. Ook ten tijde van een 
opvangcrisis heeft de overheid de verplichting om deze minimumnormen te bewaken. Het 
College beveelt aan om in te zetten op een systeem van kleinschalige, structurele opvang dat 
flexibel genoeg is om de onvermijdelijke pieken en dalen te kunnen verwerken. 
 
Afsluitend 
 
De titel van het regeerakkoord is ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’. Als 
de overheid de mensenrechten van iedereen beschermt en bevordert, en streeft naar een 
gelijkwaardige samenleving voor allen, draagt dat bij aan het herstel van het vertrouwen van 
de burger in de politiek. Het College is in dit opzicht zeer bereid tot actieve betrokkenheid en 
samenwerking.  
    
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt hiervoor contact opnemen met Anne-Rose 
Stolk, beleidsadviseur, via a.stolk@mensenrechten.nl of (030) 888 38 88.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Drs. Jacobine D.C. Geel 
Voorzitter 
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