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Aangenomen worden voor  
een baan, maar in je proeftijd 
 ontslagen worden omdat je  
 zwanger bent. Zelfstandig  

willen reizen met je rolstoel,  
maar de bus niet in kunnen  
omdat de chauffeur weigert  
te helpen. Verhalen die het 

College dagelijks hoort. 

Het College voor de Rechten van de Mens is niet alleen een  
vraagbaak over gelijke  behandeling en mensenrechten, maar kan op 
verzoek ook oordelen in zaken waar discriminatie wordt vermoed. 
Het College wordt steeds vaker  benaderd over discriminatie, vooral op 
het gebied van zwangerschap en handicap of chronische ziekte.  
Deze twee trends wil het College graag toelichten. De tabellen waar-
naar verwezen wordt, staan op mensenrechten.nl/publicaties. 



MONITOR DISCRIMINATIEZAKEN 2017 5

Trend 1

Zwangerschaps
discriminatie



Vragen en meldingen 
De vraagbaak van het College – beter bekend als de ‘Front office’ – 
ontvangt ieder jaar een toenemend aantal vragen en meldingen.  
In 2017 verwerkte de Front office een recordaantal van 4.259 vragen en 
meldingen over gelijke behandeling (tabel 1). 1.470 contactmomenten 
gingen daarbij over zwangerschap. Op geen enkele andere grond 
 ontvangt het College in 2017 zoveel vragen of meldingen. Het in het 
voorjaar van 2017 geopende meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie 
heeft daarvoor gezorgd. Zwangere vrouwen en jonge moeders met  
een flexibel contract werden hiervoor opgeroepen hun ervaringen met 
het College te delen. De cijfers maken duidelijk dat zwangerschaps-
discriminatie nog altijd een actueel probleem is. 

FIGUUR A AANTAL VRAGEN EN MELDINGEN TOTAAL EN ZWANGERSCHAP 2012-2017

 

Ontvangen verzoeken om een oordeel
Iedereen die vermoedt dat er in zijn of haar geval sprake is van discri-
minatie, kan een procedure starten bij het College. Sinds 2013 ontvangt 
het College ruim 400 verzoeken om een oordeel per jaar (tabel 3).  
In 2017 zijn dat er 416, waarvan 52 over discriminatie op grond van 
zwangerschap. Dat maakt dat de grond zwangerschap – als onderdeel 
van de bredere grond geslacht – de vierde grond is qua aantal. 
Ontvangen verzoeken om een oordeel op grond van zwangerschap 
spelen zich vooral af op het terrein arbeid in 2017 49x, (tabel 5). 
Daarbij gaat het vooral om aanstellingskwesties (in 2017 29x), zoals 
het niet verlengen van een tijdelijk contract vanwege zwangerschap. 
Ook ontvangt het College regelmatig verzoeken over situaties waarin 
de arbeidsovereenkomst vanwege de zwangerschap is beëindigd  
(in 2017 14x).
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Afgehandelde verzoeken om een oordeel
Verzoeken om een oordeel moeten binnen zes maanden afgehandeld 
zijn door het College. Dit betekent dat een deel van de in 2017 ontvangen 
 verzoeken pas in 2018 wordt afgehandeld. Daarnaast worden in 2017 nog 
verzoeken afgehandeld die in 2016 zijn ontvangen. In totaal handelde 
het College in 2017 432 verzoeken om een oordeel af, (tabel 6).  
51 verzoeken gingen over vermoedelijke discriminatie op grond van 
zwangerschap, het gaat om 13% van het totaal (tabel 7). 

FIGUUR B AANTAL AFGEHANDELDE ZWANGERSCHAPSZAKEN 2014-2017

Uitkomst verzoeken om een oordeel 
Een verzoek om een oordeel kan eindigen in een oordeel, maar kan 
ook andere uitkomsten hebben. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een 
verzoek ‘kennelijk ongegrond’ is of wanneer een zaak geschikt of 
gesloten wordt. Een verzoek is kennelijk ongegrond wanneer het gaat 
over een zelfstandige beslissing van een overheidsorgaan (eenzijdig 
overheidshandelen), wanneer er geen raakvlak is met de gronden of 
terreinen die onder de reikwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving 
vallen, of wanneer de klacht te vaag geformuleerd is. 

De uitkomst van verzoeken om een oordeel in verband met een ver-
moeden van zwangerschapsdiscriminatie wijkt af van de ‘gemiddelde’ 
uitkomst. Zwangerschapsverzoeken worden veel minder vaak ‘kennelijk 
ongegrond’ geacht dan gemiddeld: 2% vs. 27%, (tabel 9 en 6). Reden 
hiervoor kan zijn dat deze verzoeken vaak vallen  binnen het mandaat 
van het College en veelal ook concreet genoeg zijn om te behandelen. 
Ook eindigen verzoeken op het gebied van zwangerschapsdiscriminatie 
vaker dan gemiddeld in een schikking (12% vs. 7%) of een oordeel 
(42% vs. 37%). 

IN TOTAAL HANDELDE  
HET COLLEGE IN 2017 

432 
VERZOEKEN OM EEN  
OORDEEL AF

Een verzoek is kennelijk 
ongegrond wanneer het  
gaat over een zelfstandige  
beslissing van een 
overheidsorgaan (eenzijdig 
overheidshandelen), 
wanneer er geen raakvlak 
is met de gronden of 
terreinen die onder de 
reikwijdte van de gelijke
behandelings wetgeving 
vallen of wanneer  
de klacht te vaag 
geformuleerd is
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In de oordelen over zwangerschap, die vaak gaan over de aanstelling 
en de beëindiging van het contract, concludeert het College in circa 
de helft van de gevallen dat er sprake is van  discriminatie (tabel 18). 
Het percentage verboden onderscheid op grond van zwangerschap 
fluctueert over de jaren.

FIGUUR C GEMIDDELDE UITKOMSTEN EN UITKOMSTEN ZWANGERSCHAP

 

Effecten oordelen zwangerschapsdiscriminatie 
In de periode van augustus 2016 tot en met 2017 is in 11 oordelen op 
grond van zwangerschap sprake van verboden onderscheid of een 
aanbeveling om maatregelen te treffen. Om het effect van die oordelen 
te vergroten, is het College ten aanzien van die oordelen een opvolgings-
traject gestart. Dit heeft erin geresulteerd dat 10 verweerders naar 
aanleiding van het oordeel maatregelen hebben getroffen. Daarbij 
betrof het soms maatregelen die toegespitst zijn op de situatie van de 
verzoeker (1x). Soms ging de maatregel verder en had deze een structu-
reel karakter waarmee toekomstige zwangerschapsdiscriminatie kan 
worden voorkomen (3x). Het vaakst was er echter sprake van beide (6x). 
Zes verweerders gaven naar aanleiding van het oordeel voorlichting aan 
medewerkers, vier pasten het beleid of een regeling aan. Vier verzoekers 
ontvingen een schadevergoeding. 

Naar aanleiding van onder andere oordelen 2016-121, 2017-4 en 2017-69 
troffen partijen een schikking. Een vrouw werd ten gevolge van het 
oordeel een nieuw contract aangeboden (oordeel 2016-103). Een andere 
vrouw ging akkoord met het aanbod van een uitzendbureau om haar 
opnieuw te bemiddelen (oordeel 2017-45) Oordelen zijn na te lezen  
op mensenrechten.nl/publicaties/oordelen.
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Trend 2

Discriminatie  
vanwege   
handicap of 
 chronische ziekte



HET COLLEGE VERWERKT 
IN 2017 EEN RECORD

AANTAL VAN

4.259 
VRAGEN  

OF MELDINGEN  
OVER GELIJKE 

BEHANDELING 

VRAGEN GAAN OVER 
HANDICAP OF  

CHRONISCHE ZIEKTE

Genoemde tabellen zijn te vinden  

in de tabellenbijlage, die los bij deze 

 monitor verschijnt. 

Vragen en meldingen 
Van de 4.259 vragen of meldingen over gelijke behandeling die het 
College in 2017 verwerkt, gaan er 810 over handicap of chronische 
ziekte (tabel 1). Dat is 22% van het totaal. Alleen over de grond 
 zwangerschap heeft het College meer vragen of meldingen ontvangen. 
Het aantal contactmomenten over de grond handicap of chronische 
ziekte neemt in absolute aantallen sinds 2012 toe. Van 242 in 2012 tot 
810 in 2017. De blijvende toename houdt verband met de inwerking-
treding van het VN-verdrag Handicap. In 2017 hebben 333 contact-
momenten over handicap of chronische ziekte betrekking op het 
aanbieden en leveren van goederen en diensten (inclusief onderwijs), 
197 gaan over arbeid (tabel 2). 227 contactmomenten raken niet aan 
een terrein zoals omschreven in de gelijkebehandelingswetgeving.  
Het gaat dan met name over het handelen van de gemeente in algemene- 
en maatwerkvoorzieningen en deelname aan de verkiezingen. In beide 
situaties betreft het eenzijdig overheidshandelen en is het College niet 
bevoegd om te oordelen. 

FIGUUR D  AANTAL VRAGEN EN MELDINGEN TOTAAL EN  

HANDICAP/ CHRONISCHE ZIEKTE 2012-2017 

VNVerdrag Handicap
Op 14 juli 2016 treedt het VN-Verdrag handicap in werking. Gelijktijdig 
start het College als toezichthouder op dit verdrag. Een bijzonder 
moment voor Nederland en een belangrijke stap op weg naar een 
inclusieve samenleving waar ook mensen met een beperking volwaar-
dig en op voet van gelijkheid aan deel kunnen nemen. Betaald werk, 
regulier onderwijs en zelfstandig wonen zijn voor veel mensen met een 
beperking nog onbereikbaar met als gevolg een aanzienlijke achter-
stand in de samenleving. Met de inwerkingtreding van het VN-Verdrag 
handicap is ook de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap  
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of chronische ziekte uitgebreid met goederen en diensten. De wet gold  
al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen  
en openbaarvervoersbedrijven, maar geldt nu ook voor onder andere 
horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en 
zorginstellingen. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd 
voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich wenden 
tot het College.

Ontvangen verzoeken om een oordeel
Het aantal ontvangen verzoeken om een oordeel is zowel in absolute 
als relatieve zin toegenomen sinds 2014. In 2017 ontvangt het College 
124 verzoeken om een oordeel op de grond handicap of chronische 
ziekte (tabel 3). Het College ontvangt in dat jaar op geen enkele andere 
grond meer verzoeken. Dit duidt er enerzijds op dat personen met een 
beperking nog steeds geconfronteerd worden met discriminatie. 
Anderzijds duidt het erop dat zij de weg naar het College steeds beter 
weten te vinden. 

FIGUUR E  AANTAL ONTVANGEN VERZOEKEN OM EEN OORDEEL OP GROND VAN  

HANDICAP/ CHRONISCHE ZIEKTE 2012-2017
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Afgehandelde verzoeken om een oordeel
De toename in het aantal ontvangen verzoeken om een oordeel op grond 
van handicap of chronische ziekte vertaalt zich ook in een toename 
van het aantal afgehandelde verzoeken om een oordeel over handicap 
of chronische ziekte. In 2014 handelt het College 66 verzoeken op die 
grond af (16%), in 2017 zijn dat er 130 (33% van in totaal 432), (tabel 7). 
In 2017 werkt het College op geen enkele andere grond zoveel verzoeken 
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Mensen met een beperking 
die zich gediscrimineerd 
voelen bij de toegang tot 
goederen en diensten, 
kunnen zich wenden tot  
het College.



om een oordeel af. Veelal kruist de grond handicap of chronische 
ziekte met het terrein van het aanbieden en leveren van goederen en 
diensten (49% in 2017), maar ook het terrein arbeid komt veelvuldig 
aan de orde (26%), (tabel 13). Opvallend is het hoge aandeel afgedane 
verzoeken om een oordeel die geen betrekking hebben op een terrein 
zoals beschreven in de gelijkebehandelingswetgeving (24x in 2017). 
Het gaat vaak om verzoeken waarin de (lokale) overheid de verwerende 
partij is en waarbij toeslagen, uitkeringen of voorzieningen niet zijn 
toegekend. Het College is niet bevoegd om in deze gevallen van ‘een-
zijdig overheidshandelen’ te oordelen. Tegen dit soort beslissingen 
kunnen mensen in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Uitkomst verzoeken om een oordeel 
Zoals gezegd kan een verzoek om een oordeel resulteren in een oordeel, 
maar dit is niet altijd het geval. Ook niet als het gaat om afgedane 
verzoeken om een oordeel inzake handicap of chronische ziekte.  
De uitkomsten van handicap of chronische ziekte-verzoeken zijn 
 vergelijkbaar met de ‘gemiddelde’ uitkomst, ongeacht de grond van 
het verzoek. 40% van de afgehandelde verzoeken op de enkele grond 
handicap of chronische ziekte eindigt in een oordeel (tabel 8, 10). Het 
aandeel dat in een oordeel eindigt fluctueert over de jaren 2012 – 2017 
van 30% tot 46%. In absolute aantallen gaat het om 26 tot 46 zaken 
per jaar (tabel 10) . 

Van alle oordelen die het College uitbrengt in 2017, gaat 30% over 
 handicap of chronische ziekte (N=49), (tabel 14). Op geen enkele 
andere grond werden meer oordelen uitgebracht. Sinds 2014 neemt 
het aandeel oordelen op de grond handicap of chronische ziekte toe. 
In lijn met de afgehandelde verzoeken op grond van handicap of 
 chronische ziekte, spelen in 2017 de meeste zaken op het terrein 
 goederen en diensten (tabel 16): het gaat om 27 van de 46 oordelen 
waarin handicap de enige grond is die speelt (in de overige drie 
 handicap-oordelen speelt tevens een andere grond). In 20 van de  
46 oordelen op de enkele grond handicap of chronische ziekte kwam 
het College tot de conclusie dat er sprake was van verboden onder-
scheid (tabel 19). In de overige 26 zaken is geen verboden onderscheid 
vast gesteld.

IN 2017 HANDELT  
HET COLLEGE 

130 
VERZOEKEN OP GROND 

VAN HANDICAP OF 
 CHRONISCHE ZIEKTE AF 

(33% VAN IN TOTAAL 432)
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Het College is niet bevoegd 
om in ‘eenzijdig overheids

handelen’ te oordelen. 
Mensen kunnen in beroep 

gaan bij de bestuursrechter



Effecten oordelen discriminatie handicap  
of chronische ziekte 
Wanneer het College oordeelt dat er sprake is van discriminatie, spoort 
het de verwerende partijen aan tot het nemen van maatregelen. In de 
periode van september 2016 tot en met augustus 2017 zijn er naar 
aanleiding van 20 handicap of chronische ziekte-oordelen in 18 zaken 
maatregelen getroffen door de verweerder. Een keer gaat dat om enkel 
een individuele maatregel, zeven keer om enkel een structurele maat-
regel. In 10 gevallen wordt zowel een individuele- als structurele maat-
regel getroffen. In geval van individuele maatregelen gaat het vooral 
om schadevergoedingen (4x) en excuses (2x). Meest voorkomende 
structurele maatregelen zijn het geven van voorlichting aan medewerkers 
naar aanleiding van het oordeel (8x) en het treffen van doeltreffende 
aanpassing (3x). Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maat-
regelen die naar aanleiding van oordelen tot maatregelen hebben geleid. 

 

VAN ALLE OORDELEN DIE 
HET COLLEGE UITBRENGT 
IN 2017, GAAT 

OVER HANDICAP OF  
CHRONISCHE ZIEKTE
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Een slechtziende vrouw die met haar man in een hotel verblijft, 
neemt haar assistentiehond mee naar de ontbijtzaal. De manager 
van het hotel laat weten dat honden niet welkom zijn in de 
ontbijtzaal. Het toelaten van hulphonden wordt in de WGBH/
CZ expliciet genoemd als een doeltreffende aanpassing voor 
mensen met een visuele beperking. Door de vrouw met de hond 
te weigeren, heeft het hotel haar gediscrimineerd.  
Het hotel biedt de vrouw en haar partner na dit oordeel een 
overnachting met ontbijt aan en neemt de zaak mee in de 
training van nieuwe medewerkers. (oordeel 2017-10)

HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN  

‘GEEN GELIJKEBEHANDELINGSTERREIN’: 

“Een verzoeker voelt zich gediscrimineerd op grond van 
handicap of chronische ziekte doordat zijn aanvraag voor 
regiovervoer is afgewezen in het kader van Wmo.”

30%

In de periode van 
september 2016 tot en met 
augustus 2017 zijn er naar 
aanleiding van 20 
handicap of chronische 
ziekteoordelen in  
18 zaken maatregelen 
getroffen door de 
verweerder
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Een notarispraktijk discrimineert 
een slechthorende vrouw door 
meerkosten in rekening te 
brengen voor de aanwezigheid 
van een schrijftolk. Naar 
aanleiding van dit oordeel kan  
de vrouw alsnog haar testament 
laten registreren zonder dat  
extra kosten in rekening werden 
gebracht voor de schrijftolk. 
(oordeel 2016-136)

Een vrouw met reuma wordt in haar proeftijd 
ontslagen door creditcardmaatschappij.  
Zij kan aantonen dat haar ontslag te maken heeft 
met haar chronische ziekte. Partijen treffen 
vervolgens een schikking en het bedrijf zegt toe 
dat in trainingen voortaan aandacht zal worden 
besteed aan het oordeel, om onder het personeel 
het bewustzijn over discriminatie te vergroten.
(oordeel 2016-113)

Een vrouw die regelmatig met 
haar rolstoel reist tussen Utrecht 
en Breda, legt een paar situaties 
voor aan het College waarbij zij 
geen hulp van de chauffeur heeft 
gekregen bij het in en uitstappen. 
Het College oordeelt dat zij is 
gediscrimineerd. Dit oordeel is 
voor de vervoerder aanleiding om 
haar chauffeurs aan te spreken 
op hun gedrag en uitleg te geven 
over het gebruik van de rolstoel
lift. De vrouw krijgt verder  
vier gratis dagkaarten van de 
vervoerder, om met de bus  
te reizen. (oordeel 2016-120)

Een dierentuin vraagt het College om een 
oordeel over zijn beleid om assistentiehonden  
te weigeren, in verband met de veiligheid en 
gezondheid van de dieren in de dierentuin.  
Het College oordeelt dat de dierentuin 
onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar  
de mogelijke gevolgen van het toelaten van 
assistentiehonden. De dierentuin kan daarom 
geen beroep doen op de uitzondering in de 
WGBH/CZ, namelijk de bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid. Dit is voor de 
dierentuin aanleiding om alsnog een onderzoek 
uit te voeren. Inmiddels is een route uitgezet die 
zonder problemen met een assistentiehond kan 
worden bewandeld. Slechts een beperkt aantal 
dieren reageert in het onderzoek slecht op 
honden en valt daarom buiten deze route. 
(oordeel 2017-61)
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Deze monitor 
 discriminatiezaken biedt  

verdieping bij de behaalde 
resultaten ten aanzien  

van de wettelijke  taken:  
voorlichting en het  

onderzoeken van en  
oordelen over mogelijk 

onderscheid. 

Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op gelijke -
behandelings wetgeving en in individuele gevallen oordeelt  
of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs  
of als consument. 



Activiteiten en  
uitkomsten college 
bij (on)gelijke 
behandeling



Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, 
kan het College om een oordeel vragen. 
De klachtenprocedure is  laagdrempelig 
en gratis.

Onderstaand figuur maakt duidelijk hoe het College uitvoering geeft aan de wettelijke  
taken voorlichting en het onderzoeken van en oordelen over mogelijk onderscheid.

De Front office biedt op 
laagdrempelige wijze 
voorlichting en is  
per telefoon en email 
bereikbaar voor vragen 
en meldingen.

Het onderzoeken van en oordelen over 
mogelijk  onderscheid gebeurt in de 
klachtenprocedure. Een ieder die zich 
gediscrimineerd voelt, kan op een 
laagdrempelige manier het College  
om een oordeel vragen.



Front office 
De Front office biedt op laagdrempelige 
wijze voorlichting, door iedere werkdag 
van van 10 tot 16 uur per telefoon en 
mail bereikbaar te zijn voor vragen en 
meldingen. De juridisch medewerkers 
luisteren nauwkeurig naar de kwestie 
en helpen mensen verder op weg.  
In geval van gelijkebehandelings-
kwesties betekent dit vaak dat voor-
lichting gegeven wordt over de 
klachten procedure van het College. 
Wanneer die niet van toepassing is, 
kan de beller of mailer worden door-
verwezen naar een andere organisatie. 
De medewerkers van de Front office 
registreren alle vragen en meldingen. 
De registratie biedt inzicht in maat-
schappelijke trends en maakt duidelijk 
op welke onderwerpen mensen het 
College weten te vinden. 

Klachtenprocedure
Het onderzoeken van en oordelen over 
mogelijk  onderscheid gebeurt in de 
klachtenprocedure. Iedereen die zich 
gediscrimineerd voelt, kan het College 
om een oordeel vragen. Het College 
oordeelt hierover wanneer de kwestie 
te maken heeft met werk of het 
aanbieden of leveren van goederen en 
diensten. Ook moet voldaan zijn aan 
de voorwaarde dat de kwestie gaat 
over een van de discriminatiegronden 
uit de gelijke     behandelingswetgeving

Net als de Front office is de klachten-
procedure laagdrempelig: deze is 
gratis en verplicht geen van de partijen 
tot het inschakelen van juridische 
ondersteuning. Niet alle verzoeken om 
een oordeel eindigen in een oordeel. 
Het komt vaker voor dat een andere 
‘uitkomst’ wordt behaald, bijvoorbeeld 
wanneer het College niet bevoegd is 
om te oordelen of wanneer het verzoek 
is ingetrokken. Als wel sprake is van 
een oordeel én uit dit oordeel blijkt dat 
er sprake is van discriminatie, dan start 
het College een follow-up procedure 
met als doel extra effect te behalen. 
Alle stappen in de klachtenprocedure 
worden door het College geregistreerd. 
De registratie biedt zicht op het topje 
van de ijsberg in discriminatie. Lang 
niet alle gevallen van discriminatie 
komen als verzoek om een oordeel  
bij het College terecht. En bovendien  
is het College niet in alle gevallen 
bevoegd om te oordelen en kan de 
uitkomst van een oordeel ook zijn dat 
geen discriminatie is geconstateerd. 

De gronden uit de gelijkebehandelingswetgeving 
zijn: geslacht, handicap of chronische ziekte, 

ras, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele 
gerichtheid, burgerlijke staat, levensovertuiging, 

politieke overtuiging, arbeidsduur en vaste  
of tijdelijke contracten.



Front office

Registratie van vragen  
en meldingen aan de  
Front office

De juridisch medewerkers van de Front office ontvangen, 
vragen en meldingen over mensenrechten en gelijke behandeling.

Het aantal vragen en meldingen 
neemt toe sinds 2012, zoals ook te 
zien is in figuur 1. In 2017 ontvangt 
de Front office in totaal 5.423 vragen 
en meldingen. Daarvan gaan er 
4.259 over gelijke behandeling. 
Meest bevraagde en gemelde 
 gelijkebehandelingsgronden zijn: 
 

Sinds 2012 staan deze vier gronden 
in wisselende volgorde qua aan-
tallen in de top vier. De hoge aan-
tallen vragen en meldingen over 
zwangerschap en handicap of 
 chronische ziekte hebben te maken 
met de mediacampagnes die het 
College heeft gevoerd en de 

ratificatie van het VN-verdrag 
 handicap. Ook blijkt dat ongelijke 
behandeling op grond van zwanger-
schap en handicap nog steeds een 
reëel probleem is, al bestaat er met 
deze gegevens geen inzicht in de 
aard en omvang. 
Over ras en leeftijd ontvangt het 
College al jaren een stabiel aantal 
vragen en meldingen. Mensen 
weten het College hier dus goed  
op te vinden. Van de vragen en 
meldingen over gelijke behandeling 
gaat 74% over werk en 20% over 
het aanbieden en leveren van 
 goederen en diensten. Voor een 
volledig overzicht van de vragen  
en meldingen aan de Front office,  
zie tabel 1 en 2. 



FIGUUR 2 VERDELING VAN UITKOMSTEN  

AFGEHANDELDE VERZOEKEN OM EEN OORDEEL 2012 - 2017
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“Over twee weken ga ik weer 
aan het werk. Nu heb ik via 
een collega vernomen dat 

mijn vervangster voor vast is 
aangenomen. Ik heb tegen 

mijn leidinggevende gezegd 
dat ik ervan uit ga dat ik 

mijn eigen werkzaamheden 
hou en mijn eigen werkplek. 

Ze vertelde mij dat ik 
sowieso een nieuwe werk-
plek krijg. Kan dit zomaar? 
En kan ze mijn takenpakket 

veranderen?”

Ras & werk

Handicap &  
goederen en 

diensten

Zwanger schap  
& werk:

“Mijn manager heeft heel 
openhartig aangegeven mij 

een contract te hebben 
gegeven van zeven maanden 
in plaats van 1 jaar omdat hij 

slechte ervaringen heeft 
gehad met Turkse, vrouwelijke 
medewerkers. Aansluitend 

zijn er drie nieuwe 
Nederlandse collega’s aan-
genomen met een contract 

van 1 jaar.”

Leeftijd & werk

“Ik heb een zoontje die op 
een sportvereniging zit. Elk 
jaar gaat de vereniging op 
kamp en hij mag telkens 
niet mee. Hij heeft een 

beperking en heeft 1-op-1 
begeleiding nodig. Voor het 
komende kamp heb ik alles 
geregeld wat nodig is, inclu-
sief begeleiding. Toch mag 
mijn zoon niet mee omdat 
de vereniging zegt dat de 
begeleider niet mee mag. 

Mag dit?”

“Ik heb gesolliciteerd en een 
standaard afwijzingsbrief 

gekregen. Ik vond dit 
vreemd omdat ik goed in het 

team pas. Ik solliciteerde 
vervolgens nogmaals met 
het zelfde cv, maar heb wel 

mijn leeftijd aangepast. 
Tevens heb ik een paar certifi-

caten weggelaten. Hierop 
werd ik wél uigenodigd voor 

een sollicitatie.”



Registratie van klachtenprocedure

Instroom verzoeken  
om een oordeel

In 2017 ontvangt het College 416 verzoeken om een oordeel  
Sinds 2013 fluctueert het aantal ontvangen verzoeken om een 

oordeel tussen de 416 en 498.

De top vier van discriminatiegronden 
waarop het College de meeste 
 verzoeken om een oordeel ontvangt, 
wijkt niet af van de top vier van 
gronden waarop de Front office 
vragen en meldingen ontvangt,  
al is de volgorde net iets anders: 

Over handicap of chronische ziekte 
ontvangt het College in 2017 de 
meeste verzoeken om een oordeel, 
gevolgd door de gronden ras, leef-
tijd en zwangerschap. Verzoeken 
over leeftijd en zwangerschap gaan 
vooral over werk. Verzoeken over 
handicap en ras gaan ongeveer 

even vaak over werk als over het 
aanbieden of leveren van goederen 
en diensten.

Handicap of  
chronische ziekte
Het aantal ontvangen verzoeken om 
een oordeel op grond van handicap 
of chronische ziekte neemt sinds 
2014 toe. Dit heeft onder meer te 
maken met de uitbreiding van de 
Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte 
(WBGH/CZ) met goederen en 
diensten per 14 juni 2016.  
De uitbreiding betekent dat alle 
aanbieders van goederen en 



diensten verplicht zijn om aan-
passingen te doen voor mensen 
met een beperking. Ook moeten 
assistentiehonden toegelaten 
worden. 

Minder leeftijdszaken 
Wat opvalt is het lagere aantal 
 verzoeken om een oordeel op 
grond van leeftijd in 2017. Hoewel 
de grond nog steeds voorkomt in 
de top 3, is het aantal verzoeken 
om een oordeel nog niet zo laag 
geweest sinds 2012. Het is niet 
duidelijk wat de oorzaak voor de 
afname is, maar mogelijk ligt de 
verklaring in de aantrekkende eco-
nomie en arbeidsmarkt. We kunnen 
nog niet spreken over een dalende 
trend; in 2016 ontving het College 
meer verzoeken om een oordeel op 
grond van leeftijd dan in 2015. 

TOP 4  
DISCRIMINATIE 

  GRONDEN

Over handicap of chronische 
ziekte ontvangt het College in 
2017 de meeste verzoeken om 

een oordeel, gevolgd door  
de gronden ras, leeftijd en 

zwangerschap.

ONTVANGEN  
VERZOEKEN OP  

GROND VAN HANDICAP 
OF CHRONISCHE  

ZIEKTE NEEMT SINDS  
2014 TOE

Dit heeft onder meer te maken  
met de uitbreiding van de  

Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte 

(WBGH/CZ) met goederen en 
diensten per 14 juni 2016.
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ONTVANGEN 
 VERZOEKEN OM EEN 

OORDEEL IN 2017

54% gaat over arbeid
26% over het aanbieden  
en leveren van goederen  

en diensten



Registratie van klachtenprocedure

Uitkomsten van  
afgehandelde verzoeken  
in 2017

37% van de verzoeken eindigt in een oordeel, 63% kent een andere 
uitkomst: 30% is kennelijk ongegrond, 13% wordt vroegtijdig 

 ingetrokken en 23% van de zaken wordt gesloten. 

Afhandeling verzoek  
om oordeel
Figuur 2 laat zien dat de verdeling 
in de uitkomsten sinds 2013 niet 
veel veranderd is. In 2017 eindigt 
37% van de afgehandelde verzoeken 
om een oordeel daadwerkelijk in 
een oordeel; de overige 63% kent 
een andere uitkomst. In 30% van 
de gevallen gaat het om verzoeken 
die kennelijk ongegrond zijn en 
waar het College niet over kan 
 oordelen omdat ze betrekking 
 hebben op een grond of terrein 
buiten de gelijkebehandelings-
wetgeving of omdat de klacht te 
onduidelijk geformuleerd is.  

13% van de afgehandelde zaken  
is voor het tot een oordeel kwam 
ingetrokken en 23% van de zaken 
werd gesloten. Bijvoorbeeld omdat 
de verzoekende partij niet meer 
reageert op correspondentie.  
(tabel 6).

De top 5 van de gronden van de 
afgehandelde verzoeken is al sinds 
2012 hetzelfde qua samenstelling, 
al wisselt de volgorde per jaar. Zo 
is ook te zien in figuur 3 (tabel 7). 
Echter, eenduidige trends zijn niet 
makkelijk waarneembaar. In 2017 
handelde het College de meeste 
verzoeken om een oordeel af op  

de grond handicap of chronische 
ziekte. Ook in 2012 stond deze 
grond op nummer 1, al werd deze 
in de twee jaren erop ingehaald 
door leeftijd en ras. Sinds 2014 
neemt het aantal afgehandelde 
verzoeken om een oordeel op 
grond van handicap of chronische 
ziekte weer toe. Hier speelt de 
 ratificatie van het VN-Verdrag 
 handicap en de uitbreiding van  
de Wet Gelijke Behandeling op 
grond van Handicap of Chronische 
ziekte een rol. Het aantal afgehan-
delde verzoeken op de grond leef-
tijd is sinds 2012 dalende, al kent 
2017 weer een opleving.  



FIGUUR 2  UITKOMSTEN AFGEHANDELDE VERZOEKEN OM EEN OORDEEL 2012 - 2017 
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FIGUUR 3 TOP 5 GRONDEN AFGEHANDELDE VERZOEKEN OM EEN OORDEEL 2012 - 2017
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VERZOEKEN OM EEN 
OORDEEL KUNNEN  
GAAN OVER MEERDERE 
GRONDEN EN TERREINEN 

SINDS 2014 NEEMT HET 
AANTAL AFGEHANDELDE 
VERZOEKEN OM EEN 
 OORDEEL OP GROND 
VAN HANDICAP OF 
 CHRONISCHE ZIEKTE 
WEER TOE

Het College handelde in dat jaar  
75 verzoeken om een oordeel af op 
grond van leeftijd. Ook het aantal 
afgehandelde verzoeken op grond 
van ‘geslacht overige’ neemt sinds 
2012 af, maar daar staat een 

toename van het aantal afgehandelde 
verzoeken op grond van zwanger-
schap in 2016 en 2017 tegenover. 
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76%
VAN DE VERZOEKERS

LATEN ZICH NIET 
 VERTEGENWOORDIGEN 

TIJDENS EEN PROCEDURE

53% 
VAN DE VERWEERDERS 

LAAT ZICH WEL BIJSTAAN 
DOOR EEN ADVOCAAT OF 

JURIDISCH SPECIALIST

Verzoeken om een oordeel  kunnen gaan over 
meerdere gronden en terreinen. Voor het presen

teren van de cijfers over de uitkomsten van de 
klachtenprocedure wordt soms uitgegaan van de 

verzoeken met een enkele grond of een enkel 
terrein. Op die manier sluiten we de invloed van 

een tweede en  eventueel derde grond of 
 terrein op de uitkomst uit.

Zoals reeds in de trendbeschrijving 
is opgemerkt, spelen van de afge-
handelde verzoeken op de enkele 
grond handicap of chronische 
ziekte in 2017 in de helft van de 
gevallen op het terrein van goederen 
en diensten. 26% heeft betrekking 
op werk. 21% heeft geen betrekking 
op een van de terreinen uit de 
 gelijkebehandelings-wetgeving 
(tabel 13). Het gaat voornamelijk 
om verzoeken waarbij de (lokale) 
overheid geen uitkeringen, toeslagen 
of voorzieningen toekent, en waar 
het College niet bevoegd is om  
een oordeel uit te spreken. 
Afgehandelde verzoeken op de 
enkele grond leeftijd gaan in negen 
op de tien gevallen over werk, en 
dan met name over de werving en 
selectie. Meest voorkomende 
 terrein in geval van afgehandelde 
verzoeken op de enkele grond ras  
is goederen en diensten (40%).  
Op de enkele gronden zwangerschap 
en ‘geslacht overig’ draait het juist 
weer vooral om werk (resp. 100% 
en 82%), en dan met name om de 
aanstelling of de beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst. 

Overigens zien we dat afgehandelde 
verzoeken om een oordeel op het 
enkele terrein arbeid relatief vaker 
eindigen in een oordeel in 2017 
(100 van de 214 verzoeken: 47%) 
dan afgehandelde verzoeken op het 
enkele terrein goederen en diensten 
(tabel 12). Dit heeft vermoedelijk te 
maken met de beperktere bevoegd-
heden die het College heeft op het 
gebied van goederen en diensten. 
Zo is het College bijvoorbeeld niet 
bevoegd om te oordelen over 
onderscheid op grond van leeftijd 
bij het aanbieden of leveren van 
goederen en diensten. Dit blijkt 
ook uit het relatief hoge percentage 
kennelijk ongegronde afgehandelde 
verzoeken om een oordeel in 2017 
op het terrein van goederen en 
diensten, dit is 22%. 

26 COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Vertegenwoordiging in 
klachtenprocedure 
De meeste verzoekers laten zich 
niet vertegenwoordigen tijdens een 
procedure (in 2017 76% niet).  
Dit is in lijn met het uitgangspunt 
dat het College met de klachten-
procedure een laagdrempelige 
voorziening biedt. Kosten voor 
rechtsbijstand zouden de gang 
naar het College belemmeren. 
Kiezen verzoekers er toch voor  
om zich tijdens de procedure bij 
het College bij te laten staan, dan 
kiest men meestal voor een anti- 
discriminatiebureau of een advo-
caat. Een veel groter deel van de 
verweerders laat zich bijstaan.  
In 2017 53%. Met name door een 
advocaat of een juridisch specialist 
uit de eigen organisatie. 



Een verzoek om een oordeel is kennelijk ongegrond als sprake is van 
eenzijdig overheidshandelen, het ontbreken van raakvlak met een 

gelijkebehandelingsgrond of terrein of een te vage klacht. Van eenzijdig 
overheidshandelen is sprake als de inhoud van een beslissing 

 zelfstandig door een overheidsorgaan wordt vastgesteld. Vaak gaat 
het daarbij om beslissingen die worden aangemerkt als ‘besluit’ in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen besluiten staat beroep 

open bij de bestuursrechter.
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Registratie van klachtenprocedure

Oordelen van het College

Het College sprak in 2017 161 oordelen uit. De verdeling naar  
de gronden in de oordelen is ongeveer hetzelfde als bij de 

 afgehandelde verzoeken om een oordeel in 2017.

AFGEHANDELDE VERZOEKEN OORDELEN

De ‘top 5’ van afgehandelde verzoeken en van oordelen ziet er als volgt uit:



Ook de ontwikkelingen in de 
 verdelingen naar grond in de oor-
delen volgen grotendeels de 
 ontwikkelingen van de afgehandelde 
verzoeken om een oordeel. 
Daarom worden deze hier niet 
nogmaals herhaald. Evengoed geldt 
dat de verdeling van de gronden 
naar de terreinen in de oordelen 
zeer vergelijkbaar zijn met de 
 afgehandelde verzoeken om een 
oordeel. In het algemeen geldt het 
terrein arbeid 65% van alle oordelen 
een rol speelt (tabel 15). Voor het 
terrein goederen en diensten is dat 
aandeel 27%. De beperkte bevoegd-
heden van het College op het 
 terrein van goederen en diensten 
spelen hier een rol. Het zou ook  
zo kunnen zijn dat mensen het 
vermoeden van discriminatie op 
het gebied van werk meer de 
moeite waard vinden om vervolg-
stappen op te nemen, dan ongelijke 
behandeling in het aanbieden of 
leveren van goederen en diensten. 
Een andere dienstverlener is door-
gaans makkelijker gevonden dan 
een andere werkgever. 

Een oordeel van het College levert 
de uitspraak ‘verboden onderscheid’ 
of ‘geen verboden onderscheid’ op. 
Het College kan in een oordeel soms 
ook een meervoudige uitspraak 
doen. Zo kan er sprake zijn verboden 
onderscheid vanwege handicap of 
chronische ziekte vanwege het 
ontbreken van doeltreffende aan-
passingen op school, en tegelijker-
tijd geen verboden onderscheid bij 
de klachtbehandeling. In dat geval 
is bij het treffen van aanpassingen 
gediscrimineerd, maar is de klacht 
wel zorgvuldig behandeld. 

In 2017 deed het College in 48% 
van de oordelen tenminste een 
uitspraak van verboden onder-
scheid, ofwel discriminatie (tabel 17). 
Bij de overige 52% van de oordelen 
werd geen verboden onderscheid 
geconstateerd. Het aandeel oor-
delen met minimaal een uitspraak 
met verboden onderscheid nam tot 
2016 af, maar neemt in 2017 weer 
enigszins toe, zie ook figuur 4.

FIGUUR 4 OORDELEN: DISCRIMINATIE OF NIET? 2012-2017
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65%
VAN ALLE OORDELEN  
GAAT OVER HET 
TERREIN ARBEID

27% 
VAN ALLE OORDELEN  
GAAT OVER HET 
TERREIN GOEDEREN  
EN DIENSTEN
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Registratie van klachtenprocedure

Effecten van de oordelen

Wanneer er in een oordeel sprake is van discriminatie, onderzoekt 
het College welke maatregelen een organisatie treft om dat in  

de toekomst te voorkomen.

Hetzelfde geldt voor zaken waarin 
het College een aanbeveling doet. 
Een maatregel kan zowel individueel 
van aard zijn en daarmee specifiek 
gericht op de persoon in kwestie. 
Of structureel met als doel discrimi-
natie in de toekomst te voorkomen. 
Het duurt vaak 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 meest 
recente periode van september  
tot en met augustus. 

In figuur 5 staan de aantallen 
 oordelen die in de periode van 
september tot en met augustus  
in aanmerking komen voor een 
follow-up traject. In dit traject doet 
het College navraag bij partijen 
over hoe het oordeel verder wordt 
opgepakt. Het aantal oordelen dat 
hiervoor in aanmerking komt is  
in de jaren 2012 tot en met 2017 
 afgenomen (tabel 20). Dit houdt 
verband met de uitkomsten van 
afgehandelde verzoeken om een 
oordeel en het afnemende aandeel 
oordelen waarin verboden onder-
scheid is geconstateerd. 

Van de oordelen die in aanmerking 
komen voor follow-up activiteiten 
en waarvan de follow-up bekend  
is bij het College, staan in figuur 6  
de resultaten weergegeven. Het 
algemene opvolgingspercentage 
fluctueert over de periode augustus 
2011 tot en met september 2017 
tussen de 70% en 87% (tabel 22). 
Let wel dat het hier niet om al te 
grote aantallen gaat, dus voorzichtig-
heid is geboden bij het interpreteren 
van de percentages.



Een opvolgingspercentage van 87% 
in 2017 laat zien dan verwerende 
partijen – ook zonder dat zij daartoe 
juridisch verplicht zijn – bereid zijn 
om maatregelen te treffen om 
gelijke behandeling te bevorderen. 
Positieve ontwikkeling is verder dat 
het aandeel structurele maatregelen 
dat getroffen wordt door verweerders 
toeneemt (tabel 21). Dit betekent 
dat toekomstige discriminatie kan 
worden voorkomen. 

Vaak structurele maat
regelen na een oordeel
Verbeteringen in het follow-up 
 proces zijn zeker nog mogelijk, zo 
laat figuur 7 zien. Het College heeft 
gekeken bij hoeveel oordelen indivi-
duele of structurele maatregelen 
mogelijk, getroffen en juist niet 
getroffen zijn. Het aandeel indivi-
duele en structurele maatregelen 
dat niet getroffen is, biedt ruimte 

voor verbetering en kan het effect 
van het oordeel verhogen. Dan blijkt 
dat verwerende partijen in toe-
nemende mate vooral  individuele 
maatregelen laten  liggen (tabel 23). 

In 2017 laat 57% van de verweerders 
het na om een maatregel te treffen 
die de specifieke situatie van de 
verzoeker verbetert. Veel vaker wordt 
– waar mogelijk – een structurele 
maatregel getroffen door de 
 verwerende partij. In 2017 benutten 
verwerende partijen bij maar liefst 
81% van de oordelen de mogelijk-
heid tot het treffen van een maat-
regel die toekomstige discriminatie 
kan helpen voorkomen. In 2017 is 
hiermee een uitzonderlijk goed 
resultaat behaald.
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IN 2017 BENUTTEN 
 VERWERENDE PARTIJEN  
BIJ MAAR LIEFST

81% 

Followup traject:  
In dit traject doet het 
College navraag bij  
partijen over hoe  
het oordeel verder  
wordt opgepakt 

FIGUUR 6

VAN DE OORDELEN DE 
MOGELIJKHEID TOT HET 
TREFFEN VAN EEN MAAT
REGEL DIE TOEKOMSTIGE 
DISCRIMINATIE KAN 
 HELPEN VOORKOMEN.  
IN 2017 IS HIERMEE EEN 
 UITZONDERLIJK GOED 
RESULTAAT BEHAALD.

MONITOR DISCRIMINATIEZAKEN 2017 31



FIGUUR 7 SOORT MAATREGELEN NA EEN OORDEEL
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De getroffen individuele en structu-
rele maatregelen naar aanleiding 
van een oordeel zijn zeer divers. 
Ook over de jaren heen (tabel 24 
en 25). Een en ander is natuurlijk 
afhankelijk van de aard van de zaak. 

Aansprekende voorbeelden van 
follow-up in 2017 naar aanleiding 
van oordelen op grond van zwanger-
schap en handicap of chronische 
ziekte zijn opgenomen in de 
bespreking van de inhoudelijke 
trends. Ter afsluiting volgen nog 
een aantal voorbeelden op grond 
van leeftijd en arbeidsduur. 

De top 3 van individuele 
maatregelen die in de 
periode augustus tot en 
met september van  
2011 tot en met 2017 het 
vaakst zijn genomen:

De top 3 van structurele 
maatregelen die verdere 
discriminatie beogen te 
voorkomen is:

OPVOLGINGS
PERCENTAGE

STRUCTURELE 
MAATREGEL

ZOWEL INDIVIDUEEL 
ALS STRUCTUREEL

GEEN MAATREGEL

INDIVIDUELE 
MAATREGEL
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MAATREGEL
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INDIVIDUELE 
MAATREGEL

Oudere werkzoekenden worden 
nog steeds geconfronteerd met 
discriminerende functieeisen. 
een projectbureau discrimineert 
een 52jarige sollicitant door in 
een vacature voor de functie van 
netwerken systeembeheerder te 
vragen naar kandidaten tussen 
de 23 en 35 jaar. Naar aanleiding 
van het oordeel biedt het bedrijf 
de man excuses aan en past  
de vacaturetekst aan  
(oordeel 2017-95).

Een 61jarige hoofdconducteur ontdekt dat hij,  
in tegenstelling tot zijn voltijd werkende collega’s, 
geen toegang krijgt tot een seniorenregeling.  
Het College oordeelt dat de NS met deze regeling 
onderscheid maakt op grond van arbeidsduur. 
Naar aanleiding van dit oordeel, past de NS  
haar cao aan (oordeel 2017-66).

De Stichting Nederlandse Orde 
van Beroepscoaches wilde 
bezoekers van de nieuwe website 
in staat stellen een coach te 
zoeken op geslacht en leeftijd. 
Oudere beroepscoaches hebben 
moeite met dat. Voor de beroeps
vereniging is dit aanleiding om 
een verzoek om een oordeel 
omtrent eigen handelen aan het 
College te vragen. Het College 
stelt vast dat de leeftijd en het 
geslacht van een coach alleen 
onder bijzondere omstandig
heden relevant kan zijn.  
Met het standaard aanbieden van 
zoekfilters voor deze persoons
kenmerken, suggereert de 
beroepsvereniging echter dat 
deze voor élke coachingsvraag 
relevant kunnen zijn. Voor de 
beroepsvereniging is het oordeel 
aanleiding om op de website 
geen zoekvelden voor leeftijd  
en geslacht op te nemen  
(oordeel 2017-81).
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Disclaimer: cijfers in deze publicatie zijn definitief, onder voorbehoud van noodzakelijke mutaties  
op basis van nieuwe gegevens of het herzien van categorieën in volgende jaren.
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